6.- ä

2

Anti: yksinkertaista, ihmeellistä ja mahdollista
Taiteellinen tutkimus taiteen tekemisestä ja
opitun soveltamisesta taideopetukseen

Enni Kömmistö
Ohjaaja Taneli Tuovinen

Taiteen maisterin opinnäyte
Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma (210 op)
Taiteen laitos
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Aalto-yliopisto
103 + 10
Helsinki, 2020

3

Tekijä Enni Kömmistö
Työn nimi Anti: yksinkertaista, ihmeellistä ja mahdollista. Taiteellinen tutkimus taiteen
tekemisestä ja opitun soveltamisesta taideopetukseen.
Laitos Taiteen laitos
Koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Vuosi 2020

Sivumäärä 103 + 10

Kieli suomi

Tiivistelmä
Opinnäytetyössä tutkitaan oman taiteen tekemisen soveltamista taideopetukseen ja taiteen
tekemistä taiteellisen tutkimuksen metodina. Aineisto koostuu toteutuneista taideteoksista ja
toteutuneesta taideopetuksesta. Opinnäytetyö pohtii eletyn luontosuhteen ja taidetoiminnan
samanaikaisuutta sekä materian ongelmaa. Toiminta suuntautuu aktiiviseen, tietoiseen
kohtaamiseen toiseuden, kuten luonnon ja materian kanssa. Taiteellinen tutkimus lähestyy
muutosta sen sisältä käsin eläen muutosta läpi. Taidetoiminnan ja siitä kirjoittamisen metodina
on narratiivinen itsereflektio, joka palaa koko ajan todelliseen olevaan eli elettyyn maailmaan.
Opinnäytetyön teksti ei ole itsenäinen irrallinen osa, vaan perustuu ja on osa jo tehtyä
taidetoimintaa. Teksti tekee käsitteellisestä ja eletystä kulttuurisesti jaettavaa.
Tutkimuskysymyksenä on: Miten näyttäytyy, paljastuu anti taidetta tehden ja omaa tekemistä
taideopetukseen soveltaen? Taideopettajuus näyttäytyy eletyn soveltamisena. Taide tapahtuu
toimimalla, jota edeltävät suunnittelu, maailmassa eläminen ja oleminen. Anti näyttäytyy
tutkimuksessa yllättävänä vastakohtaisuutena, kuin varjosta esiin tuotuna. Tämä
kaksoisvalotuksen tapaan paljastuva piilossa oleva tuo ilmi taiteen tekemisen äärelle pääsyn
tapoja. Sovellettaessa näitä tapoja taideopetukseen päästään taidetoiminnassa jonkin uuden ja
avautuvan äärelle. Taiteen tekemisen äärelle päästään esimerkiksi tekemällä aktiivisesti ja
tietoisesti havaintoja havainnoista ja ymmärtämällä omaa toimintaansa. Oppimista tukevat
porrastetut, kerroksittain rakentuvat tehtävänannot. Teemat toistuvat, palaavat ja jatkuvat.
Opetus on osallistujia varten, joten mielekkään elämän perusteet ovat aina mielekkään toiminnan
perusteita tärkeämpiä.
Opinnäytetyössä arvioidaan, että opetuksen anti haastaa opetustilanteen, mutta ei ole
taideopetuksen vastaista. Taidetta voi tehdä toiminnan äärellä ja oppia uutta, mutta pelkän uuden
oppimisen avulla ei välttämättä päästä taidetoiminnan äärelle. Taidetoiminnan äärellä löytyneet
oppimisen tavat voivat olla oppijoiden sovellettavissa muussa oppimisessaan ja elämässään.
Opinnäytetyön tuloksena paljastui, että tapahtuneen anti on sen paradoksaalinen palkitsevuus.
Tehdessä vähemmän saa tehtyä enemmän. Ajallisuuden mielivaltaisen keston sietäminen tuo
itseymmärryksen äärelle. Keskityttäessä omaan, ollaan auki maailmaan ja jonkin vieraan,
avautuvan äärellä. Pimeys ja katoava pimeys ovat molemmat kuin kauhu ja rauha. Pimeyden
syvissä vesissä voi elää rauhassa. Katoavan pimeyden maailmassa viisautta on olla luulematta.
Myös näissä maailmoissa on paikka tehdä taidetta, jos niitä maailmoja kestää. Niihin ei tarvitse
jäädä. Taiteen totuus paljastuu taiteeseen perustuvana ja taiteen kautta avautuvana.

Avainsanat anti, kuvataidekasvatus, luonto, puuveistokset, taideopetus, taiteellinen työ,
taiteilijaseurat, totuus, ympäristötaide
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Abstract
This thesis provides an understanding of What is anti? The key theme in this study researches
artist-teacher practices. This is a qualitative study that concentrates on action itself and all living
besides. Art doesn’t happen without lived life. All plans and ideas before working are organized and
finally found as clear thoughts, and as understood thoughts to been transited into artwork. The
thesis speaks about art as language, too. It claims artwork differences from written text but exists as
an own language. The truth of art is based on art itself and is playful.
By educational situation it appears differently. It’s to find one’s own artist practices as known as
own way to do art and to understand what’s going on in own artist process. It’s challenging and ask
a lot of time. Sometimes the results are to been seen after years. It can create chaos and darkness
but also creative surroundings to work by. Actually it’s always both. By searched materials analyzes:
anti is not against art teaching but can challenge lived moments. It’s to understand and to live it
through. And by moments can something unknown open.
The thesis asks if we are ready to live that kind of lived present moment with world. Besides
focusing on the artist-teacher practices the main goal is study how environmental sustainable own
practices are. Which had an important focus on this thesis. There are many choices there but what
really effects? An answer is to speak about materials like wood, and garbage, and environmental art
and it’s sustainability. Lived nature can be faced and lived and experienced with full consciousness.
Daily things are to been seen in a new way, and much deeper than was thought before, for example.
This study consist of written part that is based on own artistic work and artist-teacher practices.
But how to transit own artist practices to art teaching? Main conclusion is that applying own artist
practices into art teaching is an access to do art. Teacher doesn’t give nor transit anything to
students instead it’s a place that can be found. Learning itself doesn’t offer that access but that
access can open a place to do art and learn, as well.
The theoretical part consists of three parts and conclusions. The idea is to study what is to be
understood in one’s own work. The author examines own experiences by self-reflected text. Wooden
sculptures and the upcoming interest to environmentally friendly and recycled materials is the base
for the work. The methods consists of an idea that doing art is also researching art and the text can
open contextual ideas to been culturally spread.

Keywords anti, art education, artistic work, environmental art, nature, societies of artists, truth,
visual arts education, wood sculptures
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Anti: yksinkertaista, ihmeellistä ja mahdollista
Teen eläinaiheisia puuveistoksia lepästä, männystä, kuusesta ja koivusta. Eläin on teosteni
muoto ja osa sitä, mihin teos liittyy. Koirat, linnut, orava, poni ja kukkakaiverrukset
syntyvät prosessinomaisesti. Töideni aiheet liittyvät luontoon ja elettyyn, ajateltuun.
Metodini on prosessi: oppiminen, kokeileminen, korjaaminen eli tavoittelen jotakin ja
haen sitä tekemällä. Aiheet alkavat usein havainnosta tai valinnasta ohikiitävien
havaintojen virrassa. Töiden toteutus on tulkinta havainnosta ja siitä, miten maailma
näyttäytyy merkityksellisenä. Samalla toimintani on yksinkertaista ja lapsellista: nähtyjä,
elettyjä, harjoiteltuja ja opittuja havaintoja eläinten rakenteesta, liikkeestä, luonnoksia
linnuista ja koirista, eläinten kanssa vietettyä aikaa ja muodon muuttumista tutuksi,
kirjoitin nettiin syksyllä 2018 (Kömmistö 2018).
Olin Taidekeskus Salmelassa taiteilijaresidenssissä syyskuun 2017 alusta
maaliskuun 2018 loppuun. Residenssissä työskenteli samaan aikaan neljä taiteilijaa, joista
kolme vaihtui vuodenvaihteessa. Residenssipaikka sijaitsee Mäntyharjulla ja tiloissa on
kesäkaudella näyttelytomintaa. Rakennus on entinen kunnantalo, 1930-luvulla
kaksikerroksiseksi korotettu hirsirakennus. Työskentelin rakennuksen alakerran suuressa
näyttelysalissa ja nukuin sen vieressä olevassa, makuuhuoneeksi muutetussa tilassa.
Yhteiset sosiaalitilat, keittiö ja peeytumistilat, olivat toisen kerroksen päädyssä. Keittiöstä
avautui näkymä Pyhäveden rantaan pihakoivujen takana avautuvalle parkkipaikalle ja
niiden taakse kohoavalle Paasolanmäelle.
Toin residenssiin mukanani viimeisen viiden vuoden aikana valmistuneita
suunnitelmiani, ja ajattelin saavani vihdoin keskeneräiset ideani alulle ja valmiiksi
teoksiksi. Uuden luomispainetta ja -tarvetta itselläni ei ollut. Talviresidenssissä aikaa
viettäessäni löysin kuitenkin sattumalta uuden metodin: antimotivaatio luovuuden
mahdollistajana. Vihdoin kaikki jäsentymätön alkoi jäsentyä ja opinnäytetyöni sisältö
rakentua suhteessa tekemääni ymmärtäessäni asioiden välisiä yhteyksiä.
7

Istuin keittiön pöydän ääressä usein ja annoin ajan kulua. En meditoinut. Ajattelin paljon
tyhjää, odotin en-mitään ja annoin ajan kulua. Kuvaisin tätä suostumiseksi ja haluksi elää
maailman ja luonnon kanssa ihmisyyttä mahdolliseksi. Katselin ikkunan läpi puiden oksia
tuulessa ja ajattelin vapautta tyhjyyteen niin monta tuntia, että kadotin haluni tehdä eli
saavutin antimotivaation ilman pyrkimystä antimotivaatioon. Kun “ei huvita tehdä” alkoi
olla omana kokemuksenani vakio, pysyvä perustila, lähdin tekemään veistoksia
alakertaan. Kaikki oli yhtä helppoa kuin oli pysyvä kokemukseni “ei huvita” -tilasta ja
yllättäen uutta luovaa. Sain yllättäen ideoitua kokonaan uusia ratkaisuja ja tehtyä
valintoja, jotka jälkikäteen tarkasteltuna näyttävät helpoilta ja itsestään selviltä. Näin
valmistuivat esimerkiksi teokseni Poni niityllä (kuva 12), jossa puusta veistämäni poni
seisoo vihreäksi vahatulla hyllyllä sekä puuveistoslinnut oksilla (kuvat 1 ja 43).

Kuva 1

i
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Tutkimuskysymyksenäni on miten näyttäytyy, paljastuu anti taidetta tehden ja omaa tekemistä
taideopetukseen soveltaen? Käyn kolmessa ensimmäisessä luvussa läpi taiteen tekemistäni ja
sen soveltamista taideopetukseen. Tekstini nivoutuu kuvataidekasvatuksen opinnoissa
läpikäymääni, kuten muuhunkin elettyyni vuosien 2010-2020 aikana. Pyrin tuomaan
tekstissäni ja lähdeluettelon avulla ilmi, miltä osin teksti on ollut myös osana
opintosuorituksiani. Esitän, että opintojeni liittäminen osaksi opinnäytetyötäni on
perusteltua, koska tutkimukseni kohteena on eletty ja oppimani, ymmärtämäni taiteeseen
ja taidekasvatukseen liittyvä kasvu aiheen parissa opintojeni aikana ja ohessa. Taiteellisen
tutkimukseni metodi on narratiivinen, omakohtaisesti kerrottu, tunnustuksellinen ja
toteava itsereflektio, jolla pyrin keskusteluyhteyteen. Kerron tarinan eletystä, jonka
analysoin ja tulkitsen jakaakseni elämäni ja siitä ymmärtämäni.
”Tarinallisuus kytkeytyy myös niin sanottuun postmoderniin murrokseen,
jossa kulttuurista kehitystä lähestytään tarinoiden avulla. Uskontojen ja
ideologioiden tarjoamien suurten kertomusten asemasta todellisuutta
selitetään erilaisten ryhmien ja yksilöiden pienillä kertomuksilla. Näkemys
heijastuu myös tieteessä. 1990-luvulla yleistyneessä narratiivisessa
menetelmässä [... teksti] ymmärretään tarinaksi, jonka tutkija kertoo
todellisuudesta. […] Tunnustuksellisessa kertomuksessa tutkija pyrkii
näkemään asiat uudella tavalla ja tähtää itseymmärrykseen.”
(Räsänen 2018a, 8.)
Kirjoitan omasta taiteen tekemisestäni ja sen soveltamisestani taideopetukseen. Luvussa
yksi pohdin taiteen totuutta sekä sitä, miten kulttuurin kautta avautuva luontokäsitykseni
vaikuttaa toimintaani eletyssä ympäristössä. Lähestyn aihetta oman taidetoimintani,
taiteen tekemisen, yhteisöllisen toimijuuden ja taideopettamisen näkökulmista. Luvussa
kaksi tutkin, miten taiteen tekeminen on taiteellisen tutkimuksen metodi. Luvussa kolme
lähestyn taidetoiminnan kautta multimodaalista ilmiöoppimista. Nämä teemat ovat
nousseet esiin osana kuvataidekasvatuksen opintojani siirryttäessä 2010 luvulta kohti 2020
luvun vaihdetta. Anti näyttäytyy osavastauksena toiminnan perusteisiin ja avaavana
mahdollisuutena itse toimintaan. Anti-teema kulkee mukana niiltä osin kuin se liittyy
aiheisiin.
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Pääaineistoni koostuu vuosien 2015-2019 aikana tekemästäni taiteesta ja taidetoiminnasta
soveltamisesta taideopetukseen. Taidetoiminnalla tarkoitan paitsi taiteen tekemistä niin
myös kaikkea muuta taiteen tekemiseen liittyvää suunnittelua, ajankäyttöä ja
oheistoimintaa, kuten ajattelua, elämistä maailmassa ja yhteyttä toiseen. Pääaineistoni
jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa ovat tekemäni puuveistokset ja taide suhteessa
luontoon ja ympäristöön. Toinen osa pääaineistoani on työskentelyjaksoni Lasten
kulttuurikeskus Auroran1 taiteilijan työtilassa Espoossa 1.8.2015-30.12.2016. Näkökulmani
liittyy taiteen, luonnon ja ihmisen suhteeseen sivuten ympäristövastuuta. Peilaan aineistoa
luontosuhteeseeni ja maisemakäsitykseeni. Esitän, että kulttuurisesti rakentunut
maisemakäsitykseni vaikuttaa siihen, miten luontosuhteeni taidetoiminnassani toteutuu.
Kolmas pääaineistoni koostuu Helsingin Taiteilijaseuran (HTS) Taidekehä I-hankkeen
osaprojektina vuosien 2016-2018 aikana toteuttamastani sankarihevospatsasprojektista ja
taidetyöpajasta Kaarelan alueella Kannelmäessä ja Malminkartanossa Helsingissä. Pidin
Taidekehä-hankkeeseen liittyen Kaarelan alueen lähikoulujen ilmiöviikolla neljälle luokalle
taidetyöpajan 11.-12.9.2017. Teimme luonnoksia havaintoon pohjautuvasta kokemuksesta
ympäristössä hakeutuen jonkinlaisen läsnä olevan avautuvan äärelle. Kirjoitan projektista
luvussa 3. Luku 3 perustuu Nykytaidekasvatuskurssin 1 (Rastas, muut lähteet) täydentävän
esseeseeni, jonka kirjoitin saadun tehtävänannon ja lähteiden pohjalta itsenäisesti.
Nykytaidekasvatus on Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
kuvaidekasvatuksen koulutusohjelman vuoden 2014 uusissa tutkimutavatimuksissa tullut
korvaamaan ja täydentämään kurssia Näkökulmia kuvataidekasvatukseen, jonka suoritin
1.12.2010. Perustelen muokkaamani ja opinnäytetyöhön soveltamani täydentävän
esseetekstin käyttöä käytännön läheisyydellä ja konkretialla. Tutkin tekstissä yhden taideja taidekasvatusprojektin valossa omaa työskentelyäni opinnäytetyössä kuvaamanani
ajanjaksona, ajalta opintojeni alusta vuonna 2010 vuoteen 2020.
1 Näkökulmia kuvataidekasvatukseen -kurssin (3/4 op) täydentävä opintosuoritus: "Pohdi nykytaiteelle
tyypillisten toimintatapojen ja kuvataidekasvatuksen käytäntöjen suhdetta annetun kirjallisuuden
sekä omien opetus-, oppimis- ja taidekokemustesi valossa. Pohdi erityisesti, miten nykytaiteelle
tunnusomainen ilmiölähtöisyys (vrt. POPS 2014) merkitsee ja voisi merkitä taidekasvatuksen
näkökulmasta. Tehtävän antoi kuvataidekasvatuksen lehtori, Marja Rastas
2 Aikaisemmin Taidetalo Pikku-Aurora ja Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora
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Viittaan kolmen pääaineistoni ohella kolmeen Aalto-yliopiston taiteen maisterin
tutkintooni sisältyvään sivuaineistoon ja Vuolenkoskella pitämääni kylän yhteisöllisen
joulukalenteriluukun maisemamaalaustyöpajaan 14.12.2014. Ensimmäinen
sivuaineistonion vuoden 2008 Helsingin yliopiston avoimen yliopiston taidehistorian
perusopintoihin liittynyt Suomen taidehistorian kansallismaisemaa ja maisemaa
käsittelevä osuus, koska luontokäsitykseni taustalla vaikuttaa kulttuurin käsite
kansallismaisemasta.
Luvun 2 aiheita taide, materia ja ympäristö peilaan sivuaineistoni toiseen osaan,
ANTI – Comtemporary Art Festivalin vuoden 2019 kuolemateemaan. Tomi Dufvan
vetämän, kuolemateemaan liittyneen taiteiden tutkimuksen työpajan pop-upgalleriapäivänä käsittelin katoavaa pimeyttä, materian ja teoksen arvoa ja kuolemaa.
Kirjoitin aiheesta työpajaan liittyvän esseen. Jo työskentelyvaiheessa suunnittelin
soveltavani tekstiä ja lähdeaineistoja opinnäytetyöhöni teokseen valitsemieni antiaiheiden, materian ja teoksen kuoleman ja arvon, takia. Luvun 2 teosesimerkissä tutkin
taidetta tehden katoavan pimeyden luonteen ilmenemistä ja haen ratkaisua
ympäristöongelmien haasteelliseen teemaan. Kolmantena sivuaineistonani on Lahden
ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin kuvataiteilija amk -tutkintooni
liittynyt Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) vuonna 2007 pidetty
Ympäristö täynnä tarinoita -syysseminaari .
Jokaisen luvun lopussa sovellan Juha Suorannan (Eskola & Suoranta 2003/1998,
150) esittämää laadullisen aineiston analyysi- ja tulkintamallitapaa, jossa tekstistä
kootaan eli analysoidaan ensin keskeiset kohdat. Sitten tämä tekstistä esiin analysoitu
aineisto tulkintaan (emt. 150). Suoranta (emt. 149) kirjoittaa, että analyysi ja tulkinta
voivat myös nousta aineistosta vastauksina toisilleen. Kokoan analyysin ja tulkinnan
keskeiset kohdat opinnäytetyöni päättävään lukuun 4, Tehdystä ja tekstistä tulkintaan.
Työni lopussa on 8.9.2010 kirjoittamani alustava opinnäytetyösuunnitelma, Taide
ja taiteen opetus. Käyn siinä läpi 10 vuotta sitten opinnäytetyön kannalta kiinnostavina
pitämiäni kysymyksiä ja niiden taustoja. Yllätyin siitä, miten paljon ne suuntautuivat
opinnäytetyössäni lopulta, aihetta vaihdettuani, käsittelemiini asioihin ja ovat niitä
lähtökohtia, joihin tämä opinnäytetyöni perustuu.
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Taiteellinen tutkimus taiteen tekemisestä
ja opitun soveltamisesta taideopetukseen
Käytän tekstiä kirjoittaessani apunani itsereflektiota, joka on kuvataidekasvatuksen
maisteriopintojen yhteydessä, opettamista oppiessani, oppimisportfolioita (Rastas 2012)
kirjoittaessani omaksumani metodi. Kerron omasta taidetoiminastani eli taiteeni
tekemisestä ja oman työskentelyni soveltamisesta taideopettamiseen. Tarvitsen tietoa
tekemästäni kertoakseni, kuvaillakseni. Tiedonlähteenäni on taidetoimintani eli taiteen
tekeminen ja taideopettaminen, joihin kirjoittamani teksti perustuu. Eli kirjoittaessa
muodostunut ymmärrykseni on tietoa, joka avautuu uudella tavalla. Lähteenä oleva
taidetoimintani alkaa toimintaa edeltäneestä eletystä, ajattelemastani, ymmärtämästäni,
kohtaamastani, suunnittelemastani ja aikaisemmasta toiminnastani. Taideopettamisen
taustalla on toimintani kuvataiteilijana ja ymmärrykseni kuvataidekasvatuksesta.
Olen huomannut, että kaikki löytynyt on hetken ihmeellistä, asiat yksinkertaisia ja
anti mahdollinen. Esitän, että keskittyminen ei parane käskemällä, oppiminen ei tapahdu
pyytämällä, eikä luovuus lisäänny annettuna. Silti keskittyminen on mahdollista sopivissa
olosuhteissa, jotka ovat jokainen annettu tai valittu opetuspaikka, -tila tai -ympäristö sekä
ryhmä, jonka kanssa toimitaan. Toisin sanoen esitän, että vallitsevat olosuhteet ovat
riittävän sopivat toiminnalle; kyse on siitä, miten toiminta järjestetään. Ryhmä on aina
oikea, kyse on siitä, miten opetusta tuetaan, jos siihen on tarvetta. Oppia voi opettajan
autettua kiinnittämään huomio opittavaan asiaan ja porrastettua tehtävänanto. Luovaan
tapahtumaan tai esitykseen osallistuminen voi tuoda luovuuden äärelle, mutta mitä
oppilaalle jää toiminnan päätyttyä? Miten jatkaa omassa eletyssä elämismaailmassaan
niin, että löytää takaisin luovan toiminnan pariin? Yksi vaihtoehto on osallistua
toimintaan uudestaan. Toiminnan arvoperustaisena lähtökohtana ajattelen oppimisen
olevan oppijan oikeus, jota opettajan ei tule omia.
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Esitän, että taidetoiminnan parissa emme ole irrallisia eletystä eli tästä olevasta,
globaalista ja historiallisesta maailmasta. Huomaan, että meillä on paljon mahdollisuuksia
kohdata maailma, jossa kaikki ei ole hyvin, jossa elämme ja jaksamme elää. Sodat, kriisit,
katastrofit ja inhimillisessä elämässä kohdattu arki voivat vaikuttaa meihin. Ja tämä kaikki
voi tulla osaksi opetustilannetta. Kriisin, toivottomuuden ja omien voimavarojen
rajallisuuden äärellä ollaan loppujen lopuksi siinä samassa oppimis- ja opetustilanteessa.
Tilanne voi silti näyttää toisenlaiselta. Uskallammeko me elää kaoottisessa maailmassa ja
hakea yhdessä takaisin mielekkään ja merkityksellisen taidetoiminnan pariin?
Taideopetukseen osallistuessaan ja koulussa taiteen parissa oppilailla pitäisi
mielestäni olla myös mahdollisuus kyseenalaistaa asioita ja olla turvallisesti eri mieltä.
Entäs jos tulokset eivät ole heti hyviä? Tulokset voivat näkyä vasta vuosien päästä. Kuinka
paljon uskallan päästää irti siitä jostain varmasta, jo tutusta? Oppilas voi päästä jonkin
sellaisen äärelle, jonka parissa oppilas oppii ja löytää taiteen, taidetoiminnan äärelle ja voi
rauhassa kasvaa ihmisenä. Totta kai oppiaineesta saa pitää, opettaja opettaa, oppiminen
olla helppoa ja työt onnistua!

Esitän, että anti ei ole opetuksen vastaista, mutta antimaailman kohtaamiseen
on olemassa monia mahdollisia tilanteita.

Jos jaettu opetustilanne on ilman keinoja ja kikkoja, opettajan auktoriteettiasemaa ja
sopimuksia yhdessä eletty tekemisen mahdollistavaksi tilanteeksi, niin pääsy
taidetoiminnan äärelle on mahdollista. Tämä voi viedä viikkoja tai kuukausia, mutta
mielekkääksi jäsentynyt kaoottinen maailma on mielekäs. Esitän, että kriisien, sotien ja
psykoottisen maailman tilasta on olemassa pääsy fragmentaariseen, hajanaisesti
jäsentyvään, rakentuvaan, ehjäksi hajoavaan ja rekonstruoituvaan. Ehjäksi hajoaminen
on pelkkää kauhua. Käsittelen antinäkökulmien kautta jonkinlaisen läsnä olevan
avautuvan, katoavuuden tai tyhjyyden äärelle pääsyä mahdollisuutena. Kertoessani
siirtymästä taiteesta, taiteen tekemisestä taideopetukseen pyrin kohti ymmärrystä.
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Kiinnostukseni käsittelemääni lähestymistapaan tulee taidetyöskentelyn äärellä
kohtaamastani tyhjyydestä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kuvaan
jännäksi sitä tunnetta ja tilannetta , jossa olin ilman ideoita, onnistumatta ja löytämättä
takaisin jo tekemäni pariin. Huomasin silloin, että ideattoman tyhjyyden äärellä
metodini oli olla täysin itsekritiikittä, tehdä ja kokeilla, kunnes löysin jotain, mitä halusin
tehdä.2 Nyt olen hakenut ratkaisuja, miten soveltaa tätä taideopetukseen. Yksi
vaihtoehto on miettiä miten tekee, ei osaako vai eikö osaa. Esimerkiksi lähtökohtana voi
olla kohdata oma tapa piirtää.
Kuvataidekasvatuksen ensimmäinen taiteen tohtori, Marjo Räsänen, väitteli
vuonna 1997. Kokemuksellisen taiteen ymmärtämisen alaan kuuluneesta väitöskirjasta
on tehty oppikirja (Räsänen 2000) Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen.
Uran opettajankoulutuksen parissa tehnyt Räsänen (2015, 190-191) nostaa
opettajankolutukseen liittyen esiin ajatuksen kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä. Aihe
paikantuu Turun yliopistosta väitelleen Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen.
Rauhalan vuonna 1969 valmistuneen väitöskirjan nimi on Tiedostamattoman tajunnan
ongelma. (Puhakainen 2001, 7-77.) Räsäsellä (2015, 190-191) kokonaisvaltainen
ihmiskäsitys liittyy multimodaaliseen ja monilukutaitoon perustuvaan
lähestymistapaan, mitä tukee koulun yhteinen pedagoginen toimintakulttuuri. Jätin
sanan multimodaalinen kääntämättä sanaksi monimuoto, koska sitä ei käytetä.
Monimuoto-opetus liittyy omassa kokemusmaailmassani lähi- ja etäopetusta yhdistäviin
opetustapoihin, kuten itsenäiseen ja ryhmä työskentelyyn ja verkkoympäristössä
opiskelemiseen.

Saman toistamista metodina en ole kokeillut, mutta toisto vaikuttaa kiinnostavalta. Huuto
Gallerian Viiskulman Marina Ciglarin Jesusproject ut -näyttelyn 12.-22.12.2002 takahuoneessa
oli kymmeniä samaa kuvaa esittäviä vaaleansinitaustaisia Jeesus-maalauksia vieri vieressä.

3
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Räsäsen (2015, 190) mukaan ”multimodaalinen lähestymistapa tukeutuu
kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisen olemassaolon
toisiinsa kietoutuvat muodot ovat tajunnallisuus (psyykkis-henkinen),
kehollisuus ja situationaalisuus. Kun psyykkisen tason kokemukset ovat
niitä merkityksiä, joilla ihminen luo suhdetta maailmaan, henkinen toimii
ihmisessä tietävänä, arvottavana ja vastuullisena[…]."

Kehollisuus tarkoittaa ihmisen olemassa olon olevan orgaaninen tapahtuma.
Tajunnallisuus liittyy ihmiseen olemassa olonsa kokevana ihmisenä. Situationaalisuus
viittaa ihmisen maailmasuhteeseen, elettyyn olemassa oloon maailmassa suhteessa
toiseen, ideaalisiin rakenteisiin, kulttuuriin, arvoihin ja normeihin. (Puhakainen 2001,
Räsänen 2018a.)

Kuva 2

ii
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1. Taiteen, luonnon ja ihmisen suhde
Tutkin taidetta tekemällä ja tekemisestä kirjoittamalla. Tutkin tässä opinnäytetyössä
kirjoittamalla mahdollisuuksia soveltaa taiteen tekemistä taideopetukseen. Haen
kuvataidekasvatuksen kentässä näkökulmia taideopettajuuteen. Kirjoittaessani tapahtuva
ymmärrykseni on aikaisemmin jäsentymättömän jäsentämistä. Tavoitteenani on
analysoida ja tulkita taiteellisessa työssä löytämääni. Luvun alku on opinnäytetyöni
teoreettisin osuus. Sitä seuraa asioiden konkretisoiminen veistosesimerkkien ja taiteen
tekemiseni ja ajallisuuden käsitteen avulla. Taiteen olemassa olon kautta en voinut välttyä
käymästä läpi ajatusta taiteen totuudesta hakiessani taiteen tekemisen paikkoja, joiden
äärelle myös taideopetuksessa voisimme löytää. Teosten materiaalisuuden äärellä ja
luonnossa nousi esiin kysymys vastuullisuudesta, mistä olen palannut ympäristöä ja
maisemaa käsitteleviin taideopintoihini hakeakseni analyysin ja asioiden välisyyden
kautta uutta ymmärrystä. Joulukalenteriluukku- ja Lasten kulttuurikeskus Auroran
toteutuneen taideotoiminnan kautta haen vastauksia oman taidetoiminnan soveltamiseen
taideopetukseen. Näihin esimerkkeihin liittyen käsittelen erilaisia opetukseen liittyviä
jaettuja toimijuuksia, kuten tekemistä, toimintaa, opetustilannetta ja ajattelemalla jaettua
tekemistä eli toiminnasta kirjoitettua. Lukujen 2 ja 3 tekstit perustuvat taidekasvatuksen
opintojeni yhteydessä kirjoittamiini esseisiin, joista olen ne soveltuvien osin ottanut,
muokannut ja analyysin avulla tulkinnut opinnäytetyöhöni. Luvuissa 2 ja 3 avaan
taidetoimintaani keskustelemalla lähdeaineistojen kanssa sekä pohdin taiteen kautta
suhdettani ympäristöön ja todellisen ympäristövastuun haasteellisuutta.
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Olen nostanut luvussa esiintyvät teoreettiset osuudet kursiivilla kirjoittamiini,
sisentämiini kappaleisiin, jotta ne olisi helppo huomata tekstiä lukiessa. Tavoitteenani on
tehdä aineistona olevaan taidetoimintaani läpinäkyviä kohtia. Tähän liittyy kolme
keskeistä käsitettä, joita ymmärtämällä on pääsy mahdollisen - ei mahdottoman taidetoiminnan äärelle: anti, ajallisuus ja kaksoisvalotus. Kaikki mahdoton on vielä
mahdolliseksi löytymätöntä, paradoksaalista jäsentymätöntä ristiriitaa tai arvoitus. Antin
toiminta näyttäytyy päinvastaiseksi kääntyvänä. Kun aikaa käyttää vähemmän, sitä on
enemmän, mikä on itsestäänselvyys, mutta samalla, kun tekee vähemmän saa aikaan
enemmän. Ajan kesto, ajallisuus liittyy taiteen tekemiseen käyttämääni aikaan suhteessa
työskentelyn tuottavuuteen, teosta edeltäneeseen aikaan ja teeman palaamiseen.
Kaksoisvalotus liittyy siihen läsnä olevaan, joka on kuin näkymättömissä, huomattavissa
ymmärryksen kautta, jonkin avautuvan äärellä, taiteissakin sisältönä, loppumatonta ja eikenenkään omaa.
Kaksoisvalotus on kuin valokuva, jossa molemmat valotukset näkyvät. Se on
vertauskuva taidetoiminnalle ja siitä kirjoittamalleni tekstille. Teksti ja analyysi
paljastavat teoksessa ja taidetoiminnassa olevaa, koska ne käsittelevät samaa maailmaa ja
aihetta. Parhaimmillaan myös kirjoitetun tekstin muoto vastaa taidetoimintaa, taiteen
tekemistä ja soveltamista taideopetukseen. Tämä on itsestään selvää teoksen ja tekstin
valmistuttua. Mutta koska kyse on uuden tiedon tuottamisesta, itseymmärryksen
lisääntymisestä tai syvenemisestä, prosessi näyttäytyy ongelmanratkaisun kaltaisena.
Esitän, että toimijuus ei pääty teokseen eikä toimintaan, vaan jatkuu tutkimuksessa ja
tekstissä purkaen toimintaa käsitteellisesti. Sanottu avautuu merkityksiksi ja selkeäksi
ajatteluksi, vaikka ajateltu ja ratkaistu toisinaan pakenee, katoaa.
Tavoitteenani on tuottaa tekstillä tietoa eli uutta sisältöä. Suhteessa aikaisemmin
kirjoittamaani tämä ilmenee esimerkiksi tekstin analyysi- ja tulkintaosissa. Analyysi avaa
tekstin. Tulkinta paljastaa analyysin avulla tekstin kuin kääntäen valon varjoon,
tuntemattoman ymmärryksen piirin käsitteellisesti ja kulttuurisesti jaettavaksi.
Huomaan, että kirjoittamani on enemmän kuin teosta ja taidetoimintaani edeltänyt
ajattelemani ja eletystä ymmärtämäni.
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Teksti (ajateltu, puhuttu, kirjoitettu) ja kaikki eletty oleva, kohdattu ja suunniteltu
avautuu taidetoiminnaksi. Tämä tekstiksi kuvaamani, ajattelemasta ajattelemani
on ymmärrystäni ymmärryksestäni. Taidetoiminnaksi ymmärrän taiteen
tekemisen, taideopettamisen ja taiteesta kirjoittamisen, mutta myös
taidetoimintaan osallistumisen, näyttelykäynnit, luetun, ohimennen kuullun ja
vielä keskeneräisen. Tapahtunut taidetoiminta kääntyy takaisin tekstiksi,
kirjoitetuksi ja puhutuksi, ajatelluksi kieleksi:

Taidetoiminnasta ja eletystä

Ajateltua ajattelemastani,
Ymmärrettyä

––

Taidetoiminta

Kirjoitettu teksti

Elettyä

Kuva 3

ymmärtämäni

iii

18

Rakastan ajatusta taiteesta kielenä (Räsänen 2015, 185), joka on puhutun, ajatellun ja
kirjoitetun kielen ohella olemassa itsenäisenä kielenä. Kun käsitys tekstistä on laajaalainen, voivat samaan aikaan ja lomittain olla läsnä eri modaliteetit (Räsänen 2015, 95):
verbaaliset, visuaaliset, auditiiviset, numeeriset ja kinesteettiset (Räsänen 2018b, 6, 10). Eli
nyt tulkitessani tekstiä, voin tulkita kuvaa tekstinä. Taide näyttäytyy itsenäisenä kielenä,
jolla voin keskustella.
Luentomuistiinpanojeni (Sivenius 2011) mukaan Julia Kristevalle psykoanalyysin
pohjalta tarkasteltuna taiteen tulkinta pakenee sanallistamista, vaikka pyrkisimme
sanallistaen tulkitsemaan taidetta. Kielen oppiminen on keskeistä sekä kielen
jäsentämisen että kielellistämällä saatavan [tiedon] takia. (Sivenius 2011.) Ymmärrän
edellisen niin, että taide on kieli, mutta eri kieli, kuin puhuttu, ajateltu ja kirjoitettu kieli.
Niin kuin kieltä niin myös taidetta voi oppia. Taiteen merkkijärjestelmät voivat paikantua
myös muualle kuin kuvataiteeseen ja kirjoitettuun, puhuttuun ja ajateltuun kieleen.
Kuvataiteista (fine arts) voi kertoa ja kuvataide voi liittyä musiikkiin, ääneen, tanssiin,
liikkeeseen.
Peilaan omaa kirjoitustani itseni kautta käsittäessäni, käsitteellistäessäni, käydessäni
läpi muistiinpanojani, kirjoittaessani taiteestani, sen tekemisestä ja soveltamisestani
taidekasvatukseen. Jos pyrin tekstilläni vaikuttamaan, niin en ainakaan salaa. Pikemmin
esitän kutsun mahdollisuuteen tulla mukaan nyt tai välillä.

Kuvaan tässä kaaviossa siirtymistä taiteesta taideopettamiseen ja sen tulkintaan.
Siirryttäessä mitään ei siirretä. Toiminta on aktiivinen tapahtuma, jossa siirrytään.
Taidetoiminta: Taiteen tekeminen ––> oman tekemisen soveltaminen taideopettamiseen

Kirjoittaessani taidetoiminnastani tieto avautuu,

Taidetoiminta:

taiteen tekeminen
taideopettaminen

––>

muodostuu tietoa, joka perustuu siihen, mistä kirjoitan.
Mistä teoksessa ja opetuksessa on kyse, voidaan myös
esittää vaikka musiikin, tanssin tai pantomiimin keinoin.
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”Elävän ruumiin aistiemme järjestys auttaa ymmärtämään maailmaa. Puhe on
ominaisuus, joka auttaa ymmärtämään, mutta myös taakka. Elämme kielessä ja
kielestä, mutta kieli elää myös meissä. Emme puhu vain itsellemme vaan aina myös
toiselle”, professori P. T. Karjalainen (2007) selvitti KSEI:n Ympäristö täynnä tarinoita syysseminaarissa. Ymmärrän, että myös taide voi olla puhetta toiselle, mahdollisuus
tulla luetuksi, statement, haaste, väite, virhe, valmis mielipide, kerran sanottu.
Ajattelen, että taide on, ja olla on aktiivissa ja sekä olemassa oloon liittyvää että
viittaavaa. Tämä olemassa olo voi olla katoavaa, paikantuvaa ja palaavaa.
Opinnäytetyöni on kahteen osittain päällekkäiseen miten-kysymykseen
vastaamista. Opinnäytetyöni teksti eli kirjoitus on ensimmäinen miten teen eli kirjoitan
tekemisestäni. Sen päällekkäinen, osittain varjossa, näkymättömissä oleva miten teen on
asia, taidetoiminta, josta kirjoitan. Eli tuotan kirjoittamalla tietoa toiminnastani.
Taidetoiminta on aktiivista toimintaa. Toiminnan jälkeen siitä tulee tapahtunutta.
Tapahtuneeseen voidaan palata.

Esitän, että keskeinen sisältö eli toiminta ja sen sisältämä sisältö eli tapahtunut,
tulee taideteoksesta ja -opetuksesta kirjoitetussa tekstissä avatuksi toiselle
kielelle. Keskeinen sisältö nousee kuin varjosta valoon. Inhimillisen
ymmärryksen tavoittanut teksti on kulttuurisesti ja käsitteellisesti jaettavissa.

Taidetoiminnasta toimijan kirjoittama

< ––>

Tapahtunut taidetoiminta

Sovellan taidetoimintani tulkintaan Räsäsen kuvaamaa ajatusta kuvatulkinnasta.
Räsänen (2015, 183) kirjoittaa: ”Kuvatulkinnassa on kyse todellisuuden
kaksinkertaisesta tulkinnasta: jokainen kuva on tekijänsä tulkinta todellisuudesta ja
kuvien tulkinta taas on tämän representaation, taiteilijan esittämän tulkinnan
tulkintaa.” Ymmärrän tämän niin, että teos on tehty eletyn perusteella ja teksti
teoksesta on todellisuuden kaksinkertaisen tulkinnan tulkinnan tulkinta.
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Taidetoiminnasta kirjoittaessani tekstissä toistuu tekstiä edeltänyt tekeminen eli
taidetoiminta, josta kirjoitan. Tämä johtaa tekemisessä oppimani, tekemäni ja kuvaamani
kaltaiseen lopputulokseen, kuten valmiiseen tekstiin tai teokseen. Tämä lopputulos, kuten
kielikään, ei ole irrallaan tapahtuneesta. Vertaan tätä prosessia tilanteeseen, jossa edellinen
on osittain mukana edellistä seuraavassa. Vastaavaa prosessia, mutta – sanoisin virtavaa –
kuvaavat esimerkiksi teoksessa Unlearning with Hannah Arendt (Knott 2014/1988, 112)
Nanne Meyerin kuvitukset. Ne ovat kaavion kaltaisia piirustuksia, joissa sana, viiva ja
kuva johdattavat ajatusprosessia. Musiikin puolelta Kingston Wall: Pete Wallin saaga yhtyeen elämäkerrassa (Puustinen 2014) Pete Wallin kuvataan Igor Bockin innoittamana
hakeneen tavuja vaihtelemalla uusia merkitystä sanojen sisällöstä, mutta jääneen jumiin
tavujen paikkoja vaihdellessaan. Kirjan esimerkissä Bock juontaa Helsingin historian
paratiisiaikaan: Hel stad oli Pyhä kaupunki ja “hel-veten” pyhää kokonaista tietoa Helistä.
(Puustinen 2014, 226.)

Kuva 4
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Kiinnostuin Suomen taidehistoriaan ja puukuvanveistoon liittyen uskonnollisten
veistosten draperioista. Tutustuin vanhoihin veistoksiin Kansallismuseossa. Päädyin
tekemään höyläämistäni haapalankuista liimaamalla aihion, josta tein ketjusahalla ja
puukolla Maria-veistoksen. Työn nimi viittaa epäsuorasti Neitsyt Mariaan. Vahasin
teokseen sahaamani peiton päältä punaiseksi ja sisältä siniseksi. Uskonnollisuutta
enemmän käsittelen työssä äititeemaa. Koira on juuri noussut levolta ja nukkuessa päällä
ollut paksu peitto on yhä sen selässä. Teos ei ole koiran muotokuva, koira on teoksen
muoto ja osa aihetta. Vertauksessa kaksoisvalotukseen vanhojen puuveistosten
uskonnollinen teema ja toteutus sekä eletty oma elämäni eli oma tämän hetkinen
ymmärrykseni aiheesta, kiinnostuminen siitä ja siihen tutustuminen ovat
kaksoisvalotuksen näkyvä, paljastuva osa. Toteutus on koiraveistokseen toinen, valmiissa
teoksessa näkyvissä oleva osa. Taiteellinen prosessi, taidetoiminta tapahtuu jossain näiden
kaksoisvalotuksen osien välissä ja niihin liittyen. Vastaavasti Neitsyt Maria äitiyden
kuvana ja levollisen veistoksen koira ovat kaksoisvalotuksen osia ja Räsänen (2015, 183)
kuvaamaa todellisuuden kaksinkertaista kuvatulkintaa. Tulkitsen uskonnollisten
puuveistosten aihetta tekemäni teoksen muodossa. Tulkitsen kuvaa kuvalla.
Puukuvanveisto on minulle palaamista samaan työhön; jatkan valmistakin työtä,
kunnes se on lopulta valmis. Yleensä en tehdessäni ajattele juuri mitään; kaikki
ajattelemani ja ymmärtämäni on edeltänyt teosta ja ollut elettyä elämääni. Taideteoksen
äärellä olen tutunja samalla tämän äärellä. Taideteos jäsentyy ymmärrykseni kautta,
vaikka teoksen sanallistaminen voi näyttäytyä haasteena. Totuudenmukaisuus itselleni on
tavoite. Lukijan voisin pyrkiä vakuuttamaan perusteluilla, mutta asian sivusta kertominen
tiputtaa aiheen eli tarkoittamani sisällön parista pois. Minun on myös ymmärrettävä
ymmärtämääni, vaikka en välttämättä aina ymmärrä työskentelyäni. Pyrin avaamaan
näitä kohtia, jolloin opinnäytetyöni taiteellisena tutkimuksenani on myös
oppimisprosessini.
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Aineistoni on jäsentynyt ja elänyt tekemisen aikana eli prosessoin aineistoani
kirjoittaessani, mihin Juha Suoranta ja Jari Eskola (2003 , 15-16) kannustavat:
“Laadullisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma parhaimmillaan elää
tutkimushankkeen mukana” ja “[…] tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessiin […].”
Tavoitteenani on kirjoittaa käyttämiäni diskursseja auki tutkimukseni eli tämän
opinnäytetyöni laadun takaamiseksi ja tekijänä tekemieni ratkaisujen pätevyyden ja
objektiivisuuden perustelemiseksi kaiken henkilökohtaisen äärellä. Käytän tutkimukseni
validiteetin eli aineiston sisällön sekä aineiston ja sen tulkintojen ja johtopäätösten välisten
suhteiden sekä reliabiliteetin eli sisällön ristiriidattomuuden arvioimiseen realistista
luotettavuusnäkemystä (Suoranta: Eskola & Suoranta 2003/1998, 212-215, 219). Taiteellisen
tutkimuksen arvo liittyy siihen, että tutkimus tuottaa tietoa tutkittavasta asiasta.
Toiminnan vakuuttavuutta tavoittelen selvittäen ja kuvaten taidetoimintani valintojen
taustalla olevia syitä, tilanteita ja niistä seuranneita ratkaisuja.
Suoranta (2005, 219-220) kirjoittaa tutkimuksen luotettavuudesta vakuuttavuutena:
"Relativistisessa näkemyksessä arvioinnin perustana on tutkimusraportti tekstinä”,
luotettavuuden takaajana, tekstuaalisena seikkana. Opinnäytetyössäni käsittelen
tutkimusraportin aineistosta kirjoittamaani tekstiä tekstinä, jossa viittaan
kokemuksellisesti, toiminnan kautta ja tietoisesti muodostuneeseen aineistoon, joka ei ole
irrallinen elämismaailmastani, ympäristöstä ja sen paikoista, ihmisistä ja yhteisöllisesti
jaettavista tilanteista. Aineistosta saadut tulokset, myös kokemukset tuloksina ovat
sovellettavissa toisiin, muodostuviin, hetkellisiin tilanteisiin. Palaan taidetoiminnan
aikana, aineistoa läpikäydessäni ja tehdessäni koko ajan kohti todellista olevaa. Tekstini ei
ole irrallinen itsenäinen osa, vaan peilaa sitä aineistoon ja avaan tekstissä aineistoa, johon
tekstissä viittaan. Aineiston luotettavuus tulee myös tekstin ulkopuolelta, todellisesta
olevasta, mikä eroaa edellä viittaamastani relativistisesta luotettavuusnäkemyksestä
(Suoranta: Suoranta & Eskola 2003/1998, 220-221).
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Puuveistoksiin liittyen olen vuosien 2010-2020 aikana miettinyt teosteni suhdetta toisiinsa
ja tilaan. Käsittelen teosparissa Kukkapeili ja Harmaa papukaija (kuva 5) peilautumista ja
olemista tilassa samanaikaisesti useammalla eri tavalla. Teospariin liittyvät peili, tila,
papukaija ja heijastuminen. Kukkapeilin edessä olevan peilistä heijastuvan harmaan
papukaijapuuveistoksen lisäksi peilistä peilautuvat galleriassa kulkevat ihmiset. Peili ja
papukaija luovat vaikutelman sisätilasta. Pääsemme tähän tilaan mukaan uudella –
arkisesta tutulla – tavalla: näemme sisätilaan, jossa olemme. Näyttelyssä näemme myös
näyttelyyn rakennettuja viitteellisiä tiloja, kuten metsä tai niitty, ja peilistä
heijastuessamme olemme tavallaan samaan aikaan sekä vierailijana galleriassa että osana
tätä näyttelyn rakennettua, kerrottua tilaa. Tulemme peilikuvajaisemme kautta lisäksi
havaitusti osaksi tilaa, jossa olemme: emme ainoastaan tiedä kokemuksellisesti olevamme
paikassa, vaan voimme myös muiden aistiemme ohella havaita kokemuksellisesti itsemme
peilistä peilautumalla.

Kuva 5
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Teoksessa Sinä lähdit, minä jäin lähtökohtanani on eletty arki. Arki taideteoksen
lähtökohtana etäännyttää teoksen arjesta, silti arjesta tulee jotain mukaan teokseen.
Kuvaan teoksessa ulko- ja sisätilaa: koira kurottaa kohti ikkuna, jonka toisella puolella
on sisäkasvi ja pieni vesiastia viherkasvin kastelua varten. Teoksen koira on jäänyt ulos
ja katsoo sisälle; ehkä se on vapaana pihalla? Teoksen lähtökohtana on kahden tilan,
olevan ja ei-olevan sekä sisä- ja ulkotilan, välinen läsnäolo. Teoksen koira häipyy
värillisesti aavistuksen kohti vaaleaa. Teoksen ikkunaa kohti kurottava osa on
tummempi. Veistoksen koira voisi myös olla kuollut ja aave. Teos kertoo jonkun
päättymisestä, vanhuudesta, kuolemasta. Teoksen muotona on koirani,
staffordshirenbullterrieri Buster (28.5.1999-6.11.2014). Veistoksen koira on Busteria
suurempi ja huomattavasti luisevampi.

Kuva 6

vi
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Anti ja ajallisuus
Antimotivaatio lähtökohtana oli itselleni yllättävä löytö, kohtaaminen oman
ymmärrykseni kanssa. Suostuttuani luopumaan tekemisestä pystyinkin tekemään. Se oli
olotilana jotain vierasta, outoa, orienttia, jota tavoitella. Se on jonkinlainen eivastakohtaisuus tai jin-yang eli mielekkyys kaaoksessa, liikkeen rauha ja tasapaino. Anti
voi tarkoittaa vastakohtaa, ei-tilaa eli antimotivaato pakenee motivaatiota. Mutta anti
tarkoittaa myös annettavaa, jotain saatavaa, jaettavaa, jota ei vielä ole tai tulee lisää:
osakeannissa jaetaan osakkeita. ”Mikä oli tapahtuman anti?” eli mitä sait itsellesi vaikkapa
kokemuksena tapahtumasta, millainen tapahtuma oli.
Olen päättänyt kaikista ideoista jo ennen prosessia; olen päättänyt niistä
huomaamattani tai tietoisesti. Ne ovat asioita, jotka ovat kiinnostaneet ja joista olen
kiinnostunut. Kun olen ymmärtänyt, asiat jäsentyvät eli ovat helppoja. Ymmärtäessäni,
mitä ymmärrän, ovat nämä samat asiat käsitteellisesti jaettavissa. Eletyssä ja kuvitellussa
maailmassa kiinnostava, havainnot, luettu ja niistä tekemäni valinnat ohjaavat valintojani
teosteni aiheiksi. Usein aiheet liittyvät ja lomittautuvat jo jonkin kanssa, jota olen tehnyt,
ajatellut ja jotka jatkuvat siitä, mihin olen aikaisemmin jäänyt. Motivaatiotani ei ohjaa
tyytyväisyys tai tekemisestä seuraava palkitsevuus, tekemistäni ohjaa tavoitteellisuus ja
halu. Voinko sallia tekemisen itsessään olla itselleni palkitsevaa? Opettaja-lehden
(Tikkanen 2018, 14-17) numerossa 22/2018 opettajankouluttaja Juha T. Hakala 3 kertoo
kirjansa Tylsyyden ylistys. Ikävystyneisyys on luovuuden alku aiheesta pääsynä luovuuden
luokse ja mahdollisuutena itsen kohtaamiseen.

4

HAKALA, Juha T. 2018: Tylsyyden ylistys. Ikävystyneisyys on luovuuden alku Helsinki: Alma Talent.
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Salmelan talvi- ja kevätresidenssin 2017-2018 aikana huomasin myös, että käyttäessäni
aikaa vähemmän, sitä oli enemmän, mikä on itsestäänselvyys, mutta samalla, kun tein
vähemmän sain aikaan enemmän. Aloin kiinnostua tästä päinvastaisena näyttäytyvästä
ajallisuudesta anti-ilmentymänä. Kyse on taidetoiminnan yhteydessä jonkinlaisesta
jäsentyneestä tasapainosta, väkivallattomasta rauhasta, mielen hallinnasta ja hyvin
tietoisesta toiminnasta ja pyrkimyksestä kohti jotain itselleni vierasta, joka vaikuttaa
mielestäni muistuttavan aasialaisten kamppailulajien keskittymistä ja suoritusta. Luin
opinnäytetyöni tekstiä viimeistellessäni Helena Sederholmin (2019) kirjoittaman
Joulupukki, maailman pitkäkestoisin performanssi -blogiartikkelin. Artikkeli käsittelee
aikakokemuksen suhdetta performanssiesityksen kestoon. Taiteellisen performanssin
rikkoma ajan kulku on muutos arkiseen oletukseen asioiden luonnollisesta järjestyksessä
ja rytmistä. Sederholm kirjoittaa myös: “Suhteellisuusteorian mukaan nopeuden kasvaessa
aika hidastuu.”

Kuva 7

vii
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Olen prosessikirjoittanut tekstiä uudelleen ja uudelleen. Samaan tapaan olen jatkanut
puuveistoksiani, kunnes ne ovat valmiita ja palannut samoihin aiheisiin. Linnut, koirat,
luonto, maisema ja kasvit toistuvat, vaikka olisin ne jättänyt. Mielenkiintoni liittyy
johonkin ja aiheet palaavat siksi takaisin. Aihe varioi, elää. Ajallisuus liittyy siihen, miten
prosessi jatkuu jostain jonnekin, teemat ja aiheet palaavat, toistuvat, muuttuvat,
kehittyvät, elävät. Ajatus ei ole uusi, eikä ainutlaatuinen.
Taide-lehden 6/2019 aiheena oli ajallisuus; päätoimittaja Pessi Rautio kirjoittaa
artikkelissaan Nykytaidetta ajanmukaisesti. Ajan käsittäminen on kuvataiteen ydinaluetta Astrid
Sylvanin abstraktien maalausten syklistä teoksella esitetystä kysymyksestä “miten asiat
voisivat olla” teoksen valmistumiseen eli “päättymiseen” ja sen, miten Sylwan
työskentelee toistaen samaa, mutta yhä uudelleen uusiutuvina tulkintoina. Rautio (2019, 613) liittää ajan käsitteeseen edellä kuvatun syklisen teeman ohella jo menneen, kuoleman,
kuvaamisen taiteessa, teoksen tekemiseen, kuten piirtämiseen käytetyn ajan, mutta myös
numerot, videoteoksen keston ja teoksen pysäytettyä ajan kulumista kuvaavan hetken.
Ajallisuus liittyy itselläni ideoiden jatkumiseen ja palaamiseen. Jos aloittaisin
ideoinnin tyhjyydestä, yrittäisin ratkaista tavan puhua ja kuvata tyhjyyttä 4. Kun asiat ovat
katoavia, pakenevia, ne löytyvät, kun niitä tarvitsee. Mielekästä ja merkityksellistä tästä
kaikesta voi tulla huomattuani voivani vaikuttaa omaan työskentelyyni ja pitää sen
vapaana. Tekojeni eli toimintani ja valitsemieni teemojen ajallisuus liittyy niiden
palaamiseen. Kesto voi liittyä teoksen valmistumiseen kuluneeseen aikaan.
Kiinnostuin citykaneista ilmiönä ennen 2010-luvun vaihdetta. Kohtasin kahdenviiden pikkukanin laumoja koiranulkoilutuslenkillä Helsingin kaupunkipuistoissa
Kalliossa, Töölön- ja Toikoinlahdella useita kertoja päivässä. Citykanit ovat ilmeisesti
Arabianrannan alueella luontoon hylättyjen lemmikkikanien jälkeläisiä.

Mieleeni tulvat kaksi teosta tähän aiheeseen liittyen: John Cagen pianoteos Hiljaisuus, jossa
pianisti istuu soittamatta pianon ääressä noin 4’33 min. ja esityksen päätyttyä sulkee pianon. Yves
Kleinin (Green & Lowry 1998, 160-161) Le Vide (tyhjyys) -teos, johon vartijat päästivät kerralla 10

5

katsojaa , huoneessa oli yhdessä nurkassa tyhjä lasikaappi.
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Vuonna 2016 valmistuneella teossarjallani alkuperäisenä ideanani oli kysyä, kenelle
kaupunkitila kuuluu ja miten vieraslajit muuttavat ympäristöä. Ja toisaalta ajatuksenani
oli viitata eläinten asemaan laajemminkin, mistä kirjoitin Lahden ammattikorkeakoulun
amk-tutkintoni kirjallisessa osuudessa 2009. Citykanien tekemiseen innoitti myös Eduardo
Kacin (Eerikäinen 2006, 42) vuoden 2000 teos geenimuunnellusta, fluoresoivasta Albajäniksestä ja sen ympärille muodostunut keskustelu siitä, mitä eläimille saa tehdä ja mitä
ei. Kiinnostavaa on Alba-jäniksestä muodostunut keskustelu riippumatta siitä, onko
Alban kohtalo keksitty tarina; taide tapahtuu käsitteellisesti ja on olemassa keskustelussa.

Kuva 8

viii

Palaaminen ja teoksen ajallisuus liittyvät itselläni myös saman valmiin teoksen
jatkamiseen myöhemmin. Esimerkiksi Orfeus-koiraveistoksen tein ja vahasin turkoosin
väriseksi vuonna 2010. Salmelan taitelijaresidenssissä 2018 veistin koiralle kasvot,
syvensin sen rintakehää, suurensin tassuja ja käsittelin teoksen pinnan uudelleen.
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Kuva 9 ix

Jatkoin vuonna 2010 valmistunutta veistosta 2018. Teos on yhä tunnistettavissa.

Kuva 10 x
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Palaavuudella on toimintani kannalta lisäksi kolmas oleellinen, vuoden 2017 aikana
Taidekeskus Salmelan residenssijaksolla löytynyt merkitys: Ajallisuus liittyy siihen, miten
odottaminen ja ennalta määrittelemätön aika edeltävät teosta ja mahdollistavat jotain, jota
ilman jotain uuttaa ei ehkä olisi löytynyt tai tullut tehtyä. Ajallisuuden sieto tai
mielivaltaisuus mahdollistaa itseymmärryksen äärelle pääsyn. Jäsentyneet, selkeät
ajatukset ja ratkaisut johtavat kohtaamiseen omien ajatusteni kanssa. Aikaisemmin
kohtaamatta jääneet ja nyt uudet ratkaisut selkeytyvät ja näyttäytyvät jäsentyneinä ja
jatkotyöstettävinä tai tehtävinä taidetekoina oman eletyn, ajatellun ja koetun äärellä ilman
pyrkimystä ja halua, ilman toimintaan pyrkivää valintaa.
Ajallisuus:

Tehdessäni vähemmän saan tehtyä enemmän.
Teema ja aihe toistuvat, varioivat, palaavat ja voin jatkaa samaa teosta.
Teosta edeltävä on osa teosta eli teoksen ajallisuus ei liity ainoastaan
teokseen käytettyyn, suunnitteluun ja tekemiseen kuluneeseen aikaan.
Ajallisuuden sieto ja keston jatkumisen mielivaltaisuus voivat olla
pääsy itseymmärryksen äärelle (vertaa Tikkanen 2018, 14-17).

Kuva 11 xi

31

Työni eivät kuvita ajatetelemaani ja läpikäymääni, mutta ovat olemassa suhteessa
niihin. Ajattelemani ja läpikäymäni seuraavat toisiaan, lomittautuvat tekstiin. Esitän,
että taide on yksi tapa elää tätä maailmaa, toimia aktiivisena, toiminnastaan
tietoisena, omaan toimintaansa vaikuttavana5, olemassa olevana ihmisenä
maailmassa. Taiteellisessa tutkimuksessa käsitteellistyy tekijöiden sanallistamatta
omaava, hiljainen tieto (ks. Pitkänen-Walter 20006, 69) 6. Se on tietoa, osaamista ja
ymmärrystä, jonka ymmärrän sanallistamatta jäävän jonnekin käsitteiden
tavoittamattomaan avautuvaan kuin rauhallisesti puhaltavaan tuuleen.

Kuva 12 xii
6

Vertaa Aitola & Suoranta 2001: kriittinen pedagogiikka ja voimautuminen, 7-28.
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Ymmärrän, että taideteokset ja taideteot, kuten myös tarinat, voivat olla eletyn
kokemusmaailman pohjalta käsitteellisesti ymmärrettävissä, vaikka niissä esitetty olisi
totuudeksi ymmärretyn vastaista. Filosofian maisteri Virpi Kaukio (2007) kuvasi KSEI:n
syysseminaarin alustuksessaan ympäristön kuvitteellisten kertomusten kohtaamisen
olevan tahdon asia ja mielikuvitukseen johtavan fiktiivisen ajattelun pohjaavan omiin
kokemuksiimme.
Myös kuvataide voi rekonsturuoida maailman, joka on epätosi, esimerkiksi
illuusion keinoin. Muistan Markus Kåhren (1996) teoksen nimetön Kiasman vuoden 2007
Ars Fennica -näyttelystä. Teos koostuu tilasta, jonne katsoja pääse kulkemaan. Tilassa
on pöytä, pöytälamppu ja tuoli, jotka näyttävät peilautuvan peilistä, mutta peilin tilalla
seinässä onkin peiliä representoiva aukko, jonka molemmilla on puolilla ovat
peilikuvana samat esineet. Katsoessani näyttelyvieraana peiliin, en nähnytkään itseäni
esineiden tapaan peilautumassa olettamastani peilistä. Kokemus hajotti rakennetun
illuusion keinoin käsitykseni tilassa olemisesta, koska ajatus peiliin heijastumattomasta
kuvajaisestani oli yllättävä arjen tavallisten kokemusten vastainen havainto.
Teoksen äärellä syntynyt kokemus erosi arjessa kohtaamastani. Arthur D. Efland
(1998/1983, 27) selvittää John Deweyn näkemystä “täydellisestä kokemuksesta”
“mieleenpainuvana, jolla mitataan vähemmän vaikuttavia kokemuksia”.
Muodostuneiden kokemusten ja niiden välisyyden pohjalta käsityksemme ja arvomme
muuttuvat suhteessa kohtaamaamme ja osallistumaamme (Efland 1998/1983, 27).
Lukeminen on matka kuvitteellisiin maailmoihin ja maailmassa olevien paikkojen
fiktiivisiin kerrostumiin (Kaukio 2017). Myös taide voi avautua fiktion maailmaan.
Vuoden 2018 keväällä valmistui Poni niityllä, teoksen vihreäksi taso ikään kuin leijuu
(kuva12). Yritin ratkaista ajatusta leijuvasta tai painovoiman vastaisesta teoksesta
vuoden 2017 aikana. Jatkoin syksyn 2017 aikana ajatusta mahdollisen vastaisuudesta tai
mahdotonta kuvaavasta taiteesta. Ajattelin jotain surrealistista, yhä katsetta huijaavaa ja
painovoimaa kumoavaa, mitä kuvaa esimerkiksi pöytä, jonka jaloista osa on katki niin,
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ettei pöydän luulisi pysyvän pytyssä. En kuitenkaan halunnut juuri pöytää, koska
muistin nähneeni sellaisen ehkä jossain. Taide-lehden numerosta 4/2006 löysin
sattumalta kuvan Ismo Kajanderin kolmijalkaisen pöydän sisältävästä esinekoosteesta
Aamiainen Foucault’n kanssa7. Teoksen puisen vanhan pöydän puuttuvat jalat on
korvattu kattoon kiinnitetyillä, näkyvillä kolmella vaijereilla. Pöydänjalkojen
puuttuminen on viittaus epätodelliseen. Pöydällä on alaston, rikkinäinen nukke,
porsliiniruokalautanen ja sillä kolme haarukkaa kärjet ylhäältä toisiaan vasten pystyssä.
Haarukan atrainkärkien päällä on viinipullonkorkki ja siitä narulla tai rautalangalla
haarukoiden keskellä, lautasen pinnan yläpuolella roikkuva omena. Mustavalkoinen
kuva naisesta on asetettu oikealle taakse: kiharahiuksinen nainen katsoo lähikuvassa
oikean olkansa yli ohi kuvaajan kohti pöydän keskusta. Kuvan edessä, lähellä pöydän
etureunaa ovat ruosteiset vanhat, pienet metallisakset.
Pari vuotta myöhemmin luin Studio Driftin betoni-monoliitista, joka leijui –
magnetismin, moottorin tai jonkun muun teknisen sovelluksen avulla – näyttelysalin
kupolin alla Amos Rexin näyttelyssä Helsingissä 6.3.-19.5.2019. Vaikka betoni-moniliitti
oli taidemuseossa esillä yli kaksi kuukautta, näyttely loppui, ennen kuin ehdin siellä
vierailla.

KAJANDER, Ismo 2000: Aamiainen Foucault’n kanssa. Taide 4/2006; 8. Kuva liittyy kuvituskuvana
Maria Hirven (2006, 4-8) Taide-lehteen kirjoittamaan artikkeliin Espoon modernin taiteen museon
EMMAn avautumisesta ja modernin määritelmästä EMMAssa. Äärettömän ja iankaikkisen
rinnalla käsite moderni avautuu “[…] luo[tuna] avoimen[a] pohjan[a] toiminnan kehittymiselle
oman aikamme kanssa” Maria Hirvi (emt.) päättää artikkelinsa. Iankaikkisuudella ja äärettömällä
Hirvi (emt.) viittaa aikaperspektiiviin, EMMAssa taidekasvatuksen tueksi kokoamasta
esinevalikoimasta museonjohtaja Markku Valkosen esiin nostamiin 350 ja 4000 vuotta vanhoihin
figuureihin.
7
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Taiteen totuus ja luonto
Paradoksaalisesti taiteen tosi voi olla taiteen tosi ja samalla epätosi, jolloin rehellinen puhe
ja teksti ja taide voivat leikkiä totuuden rehellisellä puheella ja totuudella, paeta ja
saavuttaa sitä, avata keskustelua ja kertoa valheita. Olen huomannut myös, että taide voi
olla myös mahdoton mahdollisena ja huijata illuusion, kuvan ja tilan keinoin. Taide voi
myös olla luonnos valmiina teoksena. Puhe ja teksti eivät koskaan kadota taidetta, mutta
puheessa ja tekstissä voi kadota taiteen ääreltä, väitän. On oltava niin tavattoman
rehellinen, rehellinen sille, mitä todella tarkoittaa, rehellinen itselleen ja rehellinen myös
valheelle, rehellinen ihan kaikelle.

Martin Heidegger (1998/1936, 34, 51, 56) kirjoittaa teoksessaan Taideteoksen
alkuperä, että “Teoksen teoksena oleminen on eräs niistä tavoista, joilla
totuus tapahtuu”; totuuden olemus, aletheia, on olevan
kätkeytymättömyyttä. Heidegger (1998/1936, 53) muistuttaa: “Me emme
[…] edellytä olevan kätkeytymättömyyttä vaan kätkeytymättömyys
(oleminen) siirtää meidät sellaiseen […]”; kaikki paljastuminen on piilossa
olevaa, maan ja maailman kiistaa, “aukeaman ja kätkeytymisen
alkukiistaa”.
Kirjoitan taiteen totuudesta tekemisen ja opettamisen ohessa läpikäymäni perusteella.
Omassa toiminnassani taiteen totuus liittyy taiteen olemiseen ja perusteisiin: Se määrittyy
hetkessä ja katoaa sanallistamatta jäädessään löytyäkseen hetkittäin aktiivisen
ajattelemisen ja hakautumisen kautta takaisin. Esitän, että totuus ja taide ovat osa taidetta ja
mahdollisia taiteessa. Ne voivat yllättää, löytyä ja olla muualla läsnä ja silti totta. Ilman taidetta
meillä olisi vähemmän asioita, jotka ovat totta ja väitän siksi on tärkeätä, että taide on.
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Tämä totuus voi olla myös pelkkä taiteen totuus, eikä se silti ole vähemmän kuin totuus ja
totta. Tarkoitan tällä, että taide on olemista, joka on sekä olemassa oloa että aktiivista
olemista, mikä voi tarkoittaa pakenevaa, katoavaa, löytyvää…
Kuvataidekasvatuksen lehtori Mira Kallio-Tavin (2019) avasi heinäkuussa 2019
Facebookin keskusteluryhmään viestiketjun taidekasvatuksen perusteluista. Kallio-Tavin
(2019) esitti kysymyksen opettajille heidän kokemuksistaan Kuvis-oppiaineen parhaista
puolista ja haasteista Vancouverissa pidettävää InSEA-kongressia varten. Kirjoitin
viestiketjussa olevaan Iina Jokelaisen kommenttiin 19.7.2019 vastauksen:

”[Kuvataideoppiaineen] perusteluista [koulussa]: taide ja
kuvataide[kasvatus] ovat Suomessa itsenäisiä tieteenaloja, joita opetetaan
[yliopistossa ja korkea]koulussa samoin kuin muita tieteenaloja. Taide ja
taiteen oppiminen voivat auttaa ymmärtämään maailmaa tavalla, josta on
apua myös muiden aineiden oppimiseen. Taide on arvo, jota ilman
maailma olisi toisenlainen, joten väitämme [kuvataidekasvatuksen
parissa] taiteen olevan tärkeätä. Oppiminen voi näyttää vähäiseltä, vaikka
oppimisen äärellä taideopettamisen vaikuttavuus voi olla suurta. Uskon,
että vaikka taideoppimisen tuloksia mitataan kouluarjessa reaaliajassa,
todelliset tulokset näkyvät vuosien kuluessa yhteiskunnassa. Taiteesta ei
tarvitse tykätä.” Taide on.
Taidetta ja taidepuhetta tarvitaan. Vapaa keskustelu ei rajoita, mutta voi myös viedä
aiheen parista. Taiteellisen tiedon tuottaminen taiteessa on käsitellyn asian jäsentymistä
niin, että se tulee artikuloituun tai ymmärrettävään muotoon taiteessa. Taiteelliseen
tutkimukseen liittyy tämän taiteellisen tiedon tuottamisen lisäksi taiteellinen työskentely,
taide, taiteen esittäminen.

Esitän, että taide on jotain, joka tuo jotain lisää, joten ilman taidetta meillä
olisi yksi vaihtoehto vähemmän.
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Taidepuhe on kieli, joilla puhua siitä vieraasta, tuntemattomasta, jo tutusta ja taas
katoavasta. Ymmärrän myös, että taiteellisen tutkimuksen teksteissä meillä on tietoa,
johon palata, historiaan, maailmaan, muodostuvaan maailmankuvaan. Puheen jälkeen
kaikki on taas kaunista ja maailma merkityksellinen, pimeys vapaata, elämää. Ajattelen,
että tulee olla hereillä, että vapaat määritelmät saavat elää ja etteivät nämä määritelmät ala
paeta määritelmiä ja nousta määritelmiksi ilman sisältöjä; tätä varten on olemassa ja oltava
mahdollisuus keskusteluun. Taideyleisö tietää, missä taidetta on ja mikä on taidetta.
Hiljaisista äänistä voi tulla kuuluvaa puhetta, puheesta päätöksiä ja päätöksistä tekstiä,
joka palatessaan taiteilijalle voi saada taiteilijan kysymään: Kuka määrittelee sen, mitä
taide on?
Mira Kallio-Tavin (2008, 109) avaa taiteellisen, taideperustaisen tutkimuksen
luonnetta: se on yllättävää ja sen luonteeseen liittyy hallitsemattomuuden mahdollisuus ja
se on luovaa, kuten on tutkimustyökin. ”Yllätyksellisen, jopa sattuman, tunnistaminen ja
sen paljastaminen voi näyttäytyä voimavarana ja olla mukana luomassa sitä, mitä myös
kutsutaan uudeksi tiedoksi. Taiteellisessa työssä tehtävät intuitiiviset valinnat ovat yhtä
merkityksellisiä kuin harkittu valinta.” (Kallio-Tavin, 2008, 109.)
Taiteella on myös mahdollista osallistua keskusteluun, kysyä, kokeilla ja ehdottaa. Ja
koska taide on jotain jonkun lisäksi, jota ei ilman taidetta olisi, on taide tärkeätä, jotta
emme kadottaisi jotain, joka jo on ja jonka kautta löydämme jotain ja jonnekin, jota ei vielä
ole. Kieli on mahdollisuus vuorovaikutukseen ja keskusteluun, se on kutsu tullessaan
kohdatuksi. Se on jotain, jonka voi aina sivuuttaa, mutta joka on. Ymmärrän, että se on
myös verrattavissa taiteilijan tuottamaan tietoon taiteestaan, laadulliseen tutkimukseen
(Eskola & Suoranta 2003/1998, 15, 208), jossa tietoa tuotetaan menemällä syvemmälle
aiheeseen ja avaamalla sitä käsitteellisesti ymmärrettävään muotoon, kuten kerrottuun,
puhuttuun ja ajateltuun kieleen.
Esitän edellä, että taide on kieli, toimintaa ja mahdollinen pääsy jonnekin,
mitä ilman taidetta ei olisi.
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Tutkiessani tekemällä taidetta tekijyyden merkitys korostuu osana toimintaani. Toiminnan
arvoja ovat itselleni itse toiminta ja siihen liittyvä puhe. Omassa opinnäytetyössäni
ymmärrän taiteen myös kielenä, jolloin taiteen tekeminen on osa puhetta eli taiteesta
kirjoittamaani tekstiä ja sitä kautta osa tutkimusta. Taide on kaksoisvalotuksen tapaan,
kuin varjosta paljastuvan nostamista esiin.
Taiteellisessa tutkimuksessa muodostunut tieto tuo esiin hiljaista tietoa 8. Se on
tekijöiden sanallistamatta omaamaa tietoa ja osaamista, ymmärrystä. (Pitkänen-Walter
2006, 69.) Esitän, että ilman teosta, tekstiä ja perimätietoa taide jää aina jonnekin avautuvaan,
josta se voi palata aavistuksena kuin hiljainen tuuli.

Martin Heidegger (1998/1936, 40): “Teoksen teoksena oleminen[…] on
avautumisessa[, joka] avautuu teoksen itsensä ansiosta.” “[…] tullessa ilmi
oleva[…] tavoittaa kätkeytymättömyyden. Teoksessa on tekeillä totuus[…]
Kätkeytyvä oleminen on aukaistu[…] asentoon. […]aukenema liittää
loisteensa teokseen. Teokseen liitetty loiste on kauneutta. Kauneus on eräs
totuuden tapa olla[…] kätkeytymättömyydessä (Heidegger 1998/1936, 57).
Heidegger (1998/1936, 57, 56) lähtee taiteen ja totuuden tapahtumisesta: Totuus tapahtuu
teokseen liitetyn loisteen kauneuden kätkeytymättömyydessä ja ”myös teoksen teoksena
olemisessa”. Esitän edellä olevaan Heideggerin tekstiin viitaten, että taide on totta oman
olemisensa kautta. Omassa taidetoiminnassani nimeän taiteen totuuden määritelmiä
olemista pois sulkien: se on toinen kuin luonnontieteiden. Heideggerilla (1998/1936, 52)
totuus ei rajaudu “tiedon yhtäpitävyy[deksi] asian kanssa[…, eikä] oikeellisuudeksi.”
Tähän liittyen ymmärrän, että luonnontieteiden tiedon kanssa yhtäpitävä totuus voi liittyä
teokseen. Teoksen taiteen totuus voi myös olla valheellinen luonnontieteille, kuten
huijaava, piilossa ja perusteltu luonnontieteen totuuksien vastaisesti. Taiteessa voidaan
myös viitata jonkin ajan luonnontieteen totuuteen kuin se olisi totuus edelleen.
PITKÄNEN-WALTER, Tarja 2006 kirjoittaa: ”Taideteoreetikko, kriitikko Gertrud Sandqvist
tarkastelee intuition käsitettä hiljaisena tietona”, 69.
8
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Uuden äärellä taiteen erityisyys on juuri siinä, että se on jo jotain – kuin tiede
löydöksineen, tuloksineen – jota ei vielä ole ollut täysin samalla tavalla tehtynä ja
samanlaisena juuri tässä merkitysyhteydessä. Jonnekin näiden uuden äärellä olemisen ja
ei-täysin-samanlaisena-olleen -merkitysyhteyksien maastoon paikantuu taiteen totuus.
Tämä uusi, jonka äärelle voi päästä, löytää, jonka äärellä voi olla, on alati pakenevaa,
hetkittäin löytyvää, itselle vierasta. Taiteen tekeminen luomisena voi myös vastata
johonkin, jota ei vielä tunne, mistä voi muodostua jotain, joka on totta.
Helmikuussa 2019 lainasin Tarja Pitkänen-Walterin (2006) väitöskirjan, Liian haurasta
kuvaksi: maalauksen aistisuudesta, ja selailin sitä alustavasti. Erityisen innostunut olin
psykoanalyyttisestä näkökulmasta, mutta päädyin lopulta muutamaan huomioon.

Tarja Pitkänen-Walter (2006, 25) kirjoittaa “taiteilijuude[sta…]
olemise[na…].” Olennainen on sanattoman alue, joka on “ajatusten
tuoll[a] puolen.” Sanattomuus on luonteeltaan “olemista ilman tekemistä”
paitsi “taiteellisessa prosessissa”, jossa se “ilmenee tapahtumisena. […]
Taideteoksen syntyminen edellyttää tekijältään käyntiä ‘sanattomalla
alueella’.” (Pitkänen-Walter 2006, 25-26.)

Mielestäni tässä Pitkänen-Walterin kuvaamassa sanattomuudessa, joka taiteelliseen
prosessiin liittyen on tekemättä olemisen sijaan tapahtumista, on luonteeltaan jotain antin
kaltaista.
Olen kiinnostunut myös siitä, miten taiteellista tietoa voi tuottaa taiteessa, vaikka
taidetta ei ajattelisi kielenä. Miten jokin käsitelty asia jäsentyy niin, että se tulee
artikuloituun, ymmärrettävään, olevaan, aistittuun muotoon taiteessa. Tarja PitkänenWalter (2006, 75) kuvaa taiteellista prosessia “kuvan rikkomis[eksi]”, jossa “tuttuus“ ja
“toisto” “rakennetaan uudelleen”. Ymmärrän tämän niin, että syntyy, valmistuu, tehdään
teos, jota ei ole sitä ennen ollut.
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Kuva 13 xiii

Esitän, että jäsentyneen ymmärryksen avulla paennut paikantuu. Tämä
yksinkertaiselta kuulostava asia, jota myös vertaan kaksoisvalotukseen, koodaukseen 9 näyttäytyy luonteeltaan koko ajan eri tavoin yhteen liittyvänä, jo
tehtynä ja vielä sanomattomana, ajattelua vaille jääneenä. Ja siksi
jäsentymättömänä ennen paikantumistaan.

9

Postmoderni ja kaksoiskoodaus. Efland et al. 1998/1996, 40.
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Arthur D. Efland (1998/1983, 25) kirjoittaa John Deweyn estetiikkaan viitaten
taideteoksesta kokemuksen rekonstruktiona. Sosiaalisen vuorovaikutuksen malliin
taidekasvatuksessa10 liittyen Efland (1998/1983, 25, 28) kirjoittaa, että taidetta luodessaan
“taiteilija pyrkii selvittämään tunteitaan[…,] rekonstruoi kokemuksensa esteettisen
muodon luomisprosessissaan” taideteokseksi. Efland (1998/1983, 26-27) jatka: ”Taiteella ei
[tässä teemassa] ole itseisarvoa […] ei[kä sitä] opeteta sen itsensä takia, vaan sitä opetetaan
yhteydessä johonkin ongelmaan ja sen ratkaisemiseen”.
Edellisestä poiketen ajattelen, että taiteella on itseisarvoinen asema. Taide on eli
taiteella on oma olemassa olonsa ja taidetta on eli on olemassa monenlaista taidetta. Taide
kuuluu kaikille, vaikka taidetta ei täydy haluta. Lähden liikkeelle siitä, että taiteellinen
toiminta, taidetoiminta on merkityksellistä, koska sen parissa voi tehdä jotain, mitä ei voisi
tehdä samalla tavalla ilman taidetta. Ajattelen, että taiteella on itseisarvo, jota ei ole
annettu. Tämän takia taide voi olla katoavaa, palaavaa. Taide on ja taiteen anti on
taiteeseen kätkeytynyt, kuin varjossa oleva.
Heidegger (1998/1936, 34) paikantaa totuuden tapahtumisen teoksen
todellisuuteen eli teoksessa tekeillä olevaan. Teos pystyttää maailman, joka
nojautuu maahan sitä kohottaen. Kätkevä maa kohoaa maailman
avoimuuden lävitse. Totuus “on ainoastaan aukeaman ja kätkeytymisen
välise[ssä] kiista[ss]a maan ja maailman käänteisyydessä”. “Totuus
suuntautuu teokseen.” Kätkeytynyt, ei-vielä-paljastunut on epä-totuutta,
mutta ei-kätkeytyneen kaksinaisen kätkeytymisen ja aukeaman
vastakkaisuudessa on totuus. (Heidegger 1998/1936, 49, 56-57, 63, 65.)
Heidegger (1998/1936, 54) kirjoittaa, että keskellä olevaa on avoin paikka,
aukeama, joka on olevaa olevampi ja tämä avoin paikka eli “aukaisema
keskiö kiertyy itse kaiken olevan ympäri samaan tapaan kuin ei-mikään,
jota tuskin tunnemme.”

Arthur D. Efland (1998/1983, 46) kirjoittaa Taidekasvatuksen opetussuunnitelmia tutkimassa tekstissään esityksen neljään eri “esteettise[e]n traditio[o]n” ja (Efland 1998/1983, 41) neljään 1980luvun alun amerikkalaiseen “vallitsevaan kasvatusnäkemykseen” perustuvasta eklektisestä eli
suuntauksia yhdistelevästä ja eri tavoin painottavia ratkaisuja hakevasta opetussuunnitelman

10

mallista. Sosiaalisen vuorovaikutuksen mallissa esiin nousee pragmatismi.
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Avautuvan äärelle voidaan päästä aktiivisesti toimimalla, jolloin taiteen tekeminen eli
taidetoiminnan äärellä oleminen on mahdollista. Luvussa 3 taiteen tekemisen äärellä
ollaan jonkin itselle vieraan, avautuvan äärellä Omaan kokemukseen perustuvia
havaintoja aistitaan tietoisesti ja näiden havaintojen kautta muodostuvan tietoisen
kokemuksen pohjalta tehdään muistiinpanoja, luonnoksia. Oma kokemus paikassa
mahdollistaa tietoisen havainnoinnin ja ymmärryksen muodostumisen kokemuksesta.
Kuin entnografiaa lainaten kerätään materiaalia, aineistoa paikan päältä.

Kuvat 14 a ja b xiv
Hiekkalähteen suunnitteluluonnoksiani vanhoista tontin kulmalla olevista kivijalan kivistä Lasten
kulttuurikeskus Aurorassa työskennellessäni 2016. Hiekkalähteen viereen suunnittelin siirrettävän
neliskanttisen korkean kiven pöydäksi ja pienet neliskanttiset matalat kivet tuoleiksi puutarhan eväsretkeä
varten. Teosta ei toteutettu, koska tarjouskilpailussa sain kivien siirtoa varten vain yhden tarjouksen. Kivet
ovat suojeltuja, ja niiden siirtämistä varten oli museolta saatu mahdollisten yhteyshenkilöiden nimiä, joilta
tilauksen voisi ottaa. Esitin, että hiekkalähde on hiekkalaatikko, josta voi nousta kaupungit, hiekkakakut,
suunnitelmat, tiet ja kaikkea muuta mahdollista. Lopulta tein paksuista oksista ja hiekasta tilapäisen
hiekkalaatikon tähän käyttöön. Vuonna 2019 tilalle oli tehty laudasta pysyvä hiekkalaatikko.
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Maiseman representaatioita
Maisemakäsitykseni taustalla vaikuttaa kulttuurinen jaettu ja opittu käsitys
kansallismaisemasta. Kansallismaisema, jota mietin metatasolla, ajattelematta aktiivisesti,
on maalauksissa ja matkoilla nähty, kohdattu, eletty ja tarinoista tuttu maisema. Väitän,
että käsitykseni luonnosta on värittynyt sekä kohdatun maiseman että kerrotun
kansallismaiseman kautta. Kerrottu ja taiteessa kuvattu, kansallismaisemaksi nimetty
näyttäytyy hetkittäin jopa taiteen totuutena siitä, miten luonto on. Annika Waenerberg
(2007) kuvasi KSEI:n syysseminaarissa, että mennessämme kohti luontoa, ollessamme
luonnossa tarina rakentuu arjessa, historiallisessa hetkessä. Waenerberg (2007) painotti
konkretiaa puhuttaessa maisemasta, luonnosta ja maalauksesta teesinään maisemat eivät
kerro: “Tarinat on sijoitettu maisemiin. Maisemamaalauksessa tulkinnat sulautuvat yhteen.
Maalari luo itselleen kertomuksen siitä, mitä hän näkee maisemassa.”

Kansallismaisema
Sanana kansallismaisema syntyi ja otettiin käyttöön 1900-luvun alussa. Mutta
edellytykset kansallismaiseman syntymiselle muodostuivat jo 1800-luvulla; ne
elivät topeliaanisessa maailmassa. Eero Järnefeltin (1899a, 1988b) kuuluisa
maisemamaalaus Kolin Pielisjärveltä vuodelta 1899 vaikutti koko Kolin
ympäristön kohtaloon. Maalauksessa kuvattu utopia Kolista ruska-aikaan
rakentamattomana, koskemattomana luontona vaikutti siihen, että alue
suojeltiin. Alkoi rakentua tarina suomalaisuudesta Suomen luonnon kautta.
Kansallismaisemasta tuli ikoninen käsite, johon luonto liittyi ylevänä tarinana.
Kolin toisella – Järnefeltin maalauksen ulkopuolelle rajautuvalla – puolella oli
vilkasta liiketoimintaa, kuten hotelli matkailijoineen. (Waenerberg 2007.)
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Maisema muuttui joko rajaamalla eri tavoin tai kuvaamalla ympäristö eri suunnasta
tai vaihtamalla maisemassa olevien kuvattavien kohteiden paikkaa. Esimerkiksi
Eero Järnefeltin (1910) useissa maalauksissa sama suuri mänty on eri maisemaan
sijoitettuna. Järnefeltin kerrotaan sanoneen, että maiseman elementit ovat tällöin
vain eri paikoissa ja eri tavoin suhteessa toisiinsa eli eri ympäristöissä – ajatus
juontuu Aristoteleeseen ja Platoniin. Järnefelt on sanonut olevansa kiinnostunut
ainoastaan valosta, vaikka häntä on sittemmin pidetty realistina. Järnefelt kuvasi
maiseman sellaisena, minkälaisena se hänelle sillä hetkellä näyttäytyi. Maisemat
ovat tiettyjen viivojen ja värien yhdistelmä. (Waenerberg 2007.)
1800-luvulla hallitsemattoman suuren mahtavan luonnon vastaansa saanut ihminen
tavoitti tasapainon ihmisen ja luonnon välille kulttuurin käsitteellä ja avulla. Myös
Suomessa romantiikan ajan kaoottinen maisemakäsitys saatiin järjestykseen
kulttuurin avulla. Maiseman tunnistaminen oli 1800-luvulla erittäin tärkeätä, ja
vasta 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin tultaessa maisema muuttui
abstraktiksi. (Waenerberg 2007.) 2020-luvun alussa kaoottisina, ihmisen
järjestykseen laittamina näyttäytyvät elämä ja maailma. Post-humanismin 11
(Yliriusku 2019) aika jatkaa luonnon, ihmisen ja kulttuurin yhteiseloa, mutta
kohdaten tämän toisen, kuten luonnon, vailla ihmisen yli valtaa.

Kuva 15 xv

11

Yliriusku (2019) käytti sanaa posthumanismi luennollaan väliviivalla kirjoitettuna.
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Kuvataidekasvatuksen parissa ja kuvataiteessa palataan kuvan käsitteeseen toistuvasti,
mutta myös representaation käsite on läsnä (Räsänen 2015, 185). Visuaalisen kulttuurin
monilukutaitoon liittyen kuva ei riitä; se kutsuu osallistumaan, kuten puhumaan,
aistimaan, tulemaan tilallisesti, äänellä ja liikkein tulkituksi (vrt. Räsänen 2015, 95). Kuva
on käsitteenä olemassa myös metatasolla kuvataidekasvatukseen liittyvänä asiana. Sen
olemassaolo on läsnä konkreettisesti kuvissa ja käsitteellisesti viitatessamme kuviin ja
puhuessamme niistä ja niiden merkityksistä (Sturken & Cartwright 2009, 32 12). Ymmärrän,
että puhuttaessa maisemasta puhutaan jostain, joka jo on. Puhe kuvaa käsitteellisesti
paikkaa, representoi sitä ja sen luonnetta. Puheessa representoidaan suhdetta paikkaan.
Kertomus kuvaa paikkaa. Kuvaus muodostaa, rakentaa ja toisintaa kertomusta, kuvaa
paikasta. Kuvan käsite näyttäytyy jonkinlaisena prinsiippinä, joka saavutetaan, avautuu
kohtaamisen ja reprensentaatioidensa kautta.

Kuva 16

xvi

Sturken & Cartwright (2009, 32) kuvaavat, miten kuva kissasta tarkoittaa meille kissaa. Kuva on
ikoninen, mutta sanan kissa kuvallisen ja viittaavan merkityksen voimme tunnistaa symbolisesta
merkistä eli sanasta kissa.

12
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Kuvaan siirtymää omasta taiteen tekemisestäni taideopetukseen ja kuvataidekasvatukseen jaetuksi
tekemiseksi. Jaetulla tekemisellä tarkoitan sekä taideopetusta että taidekasvatusta
toimintana, jossa taideopettaja voi itse työskennellä mukana tai olla opetuspaikassa läsnä
osallistujien työskennellessä. Olla ei viittaa johonkin tiettyyn tapaan olla, mutta olla on
verbinä aktiivinen ja viittaa läsnäoloon ja toimintaan. Tavoitteiden täyttyessä arjessa ja
löydettäessä kaaoksen tasapaino maailmassa, asiat näyttäytyvät lopulta yksinkertaisina.

Kuva 17 xvii

Esitän, että työskennellä voi itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa ja ymmärtää
molemmissa tapauksissa oppimisen ja tekemisen jaetuksi toiminnaksi. Myös taiteen
tekeminen voi olla jaettua tekemistä tai jaettua toimintaa, harvoin niitä täysin paeten?
Paikassa ja tilanteessa tapahtuva kohtaaminen eli oleva jaettu voi olla jaettu materian,
luonnon tai vaikka toiseuden kanssa. Saadaan tietoa, jota ilman tätä jaettua tilannetta ei
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voi saavuttaa samanlaisena. Kaiken yhteisen ja jaetun ei tarvitse tapahtua juuri tällä
hetkellä olemassa olevassa nyt-hetkessä, joka jo kohdattuna on mennyttä. Se on jäänyt
sekuntien, minuuttien ja tuntien päähän tästä olemasta olevasta nyt-hetkestä.
Pohdin Vuolenkosken kylässä Iitissä järjestetyssä joulukalenteriluukkutapahtumassa
vuonna 2014 kansallismaiseman käsitettä. Vedin 14.12.2014 yhteisöllisen
ulkomaalaustapahtuman kylän kesätorin rannassa. Toiminta oli jaettua. Tapahtumaan
osallistui noin 20 kyläläistä, joista kaksi oli peruskoululaisia. Maalasimme
yhteismaalaukset suihkukaapin vanhoin lasioviin. Osallistujat toivat lisäksi mukanaan
vanhoja ikkunoita.

Kuva 18 xviii
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Valitsin maaseutuympäristöstä kylän kansallismaisemaksi kesätorin rannasta tutun
näkymän Kymijoelle. Paikalle on aktiivista toritoimintaa kesälauantaisin ja poltetaan
juhannuksena kylän kokko. Rantalinjassa on yleinen uimaranta ja vierasvenelaituri.
Heinolan ja Vuolenkosken kesätorin välillä on muutamina päivinä kesäkaudella
matkustajalaivaliikennettä. Urheilukentän ohella alue on ainoa avoin yleinen
kokoontumispaikka. Toinen vaihtoehto kylän kansallismaisemaksi olisi ollut
Vuolenkosken ja Koskenniskan välille sijoittuva silta ja sen tuntumassa oleva, yhä toimiva
mylly. Molemmat ovat tunnistettavia, jaettuja ja keskeisiä näkymiä kylän
maalaismaisemassa. Oletan, että mylly nimettäisiin tunnistettavaksi ja kylän
identiteettikertomusta rakentavaksi näkymäksi kesätorin rantanäkymää
todennäköisemmin. Mylly näkyy hyvin ohikulkevaa maantietä ajettaessa. Kiinnostuin
Kymijokinäkymästä kuitenkin rakennettua myllynäkymää enemmän.

Kuva 19 xix
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Tallensimme joulukalenteriluukkuun 14 kansallismaiseman maalaamalla näkyvän
vanhojen ikkunoiden läpi. Perspektiivi toistui lasin läpi. Maalasimme öljyväreillä, jotka
eivät jäätyneet pakkasessa. Rajoitin paletin niin, että osallistujat saivat yhden tai kaksi
vastaväriparia tai vastaväriparin lisäksi jonkun yksittäisen värin. Lisäksi käytössä oli
valkoista. Taustalla ajatuksenani oli harjoitella harmaan sävyjen sekoittamista. Tekeminen
oli jaettua, jaoin ajatuksen maalaamisesta öljyväreillä, perspektiivin toistumisesta ikkunan
lasin läpi ja kansallismaisemasta aiheena.
Jaetulla opetustilanteella tarkoitan tilannetta, jossa sekä tekeminen että toiminta ovat
mahdollisia ja liittyvät johonkin juuri tässä kyseessä olevassa tilanteessa. Tämä tilanne voi
parhaimmillaan jäädä avoimeksi. Kaiken tehdyn, koetun ja läpikäydyn voi jättää
avoimeksi. Ajatuksenani on, että taideopetukseen osallistujat voivat elää tilanteessa ja
jatkaa kohtaamastaan eteenpäin elämässään ja omaa löytäessään palata myös myöhemmin
löytämänsä pariin. Ehkä vuosien kuluttua tai aikaisemminkin voivat jättää tämän
tekemänsä taas avoimeksi toisille ja silti jatkaa sen parissa. Tämä jokin löytynyt on jotain,
jota ei ehkä juuri sellaisena ole vielä itse tehnyt, tuntenut, olemassa tai omassa
maailmassaan kohdannut? Toripöydät nostettiin maalausalustoiksi. Ikkunat saatiin
pysymään pystyssä laittamalla keppejä pöydän rakoihin tueksi.
Osallistujien oman taidekäsityksen ymmärrän rakentuvan toimijuuden kautta, mutta
en irrallaan eletystä, koetusta, enkä ihmisestä itsestään, ihmisyydestä tai inhimillisestä
omakohtaisesta. Teoksessa tämä jokin tulee teon, toiminnan, taiteen tekemisen kautta
artikuloiduksi taiteessa tai taidetoiminnan kautta. Teoksen äärellä katse siirtyy taiteilijan
teokseensa valitsemasta, tulkitsemasta ja kuvaamasta kuvattuun, olevaan. Luonnon
jäljittely, mimesis, on enemmän kuin toisinto kohteestaan. Mimeettisellä luonnon
jäljittelyllä pyrin tavoittamaan jotain luonnossa olevaa, mitä ilman luonto ei olisi taiteessa
samalla tavalla läsnä ja olemassa. Silti luonto on aina enemmän kuin sitä kuvaava taide.
Jaettu tekeminen ja jaettu toiminta, joista nyt kirjoitan, ovat jo tapahtunutta. Nyt
kirjoittaessani pyrin lisäksi ajattelemalla jaettuun tekemiseen: läpikäymäni, ymmärtämäni,
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ajattelemani ja siitä tuottamani opinnäytetyöteksti on avoin aineisto, yksi tapa lähestyä
taidetta ja taidekasvatusta. Arvaamattomuudessakin on löydettävää, hapuillen
tunnistettavaa, kosketettavaa, jotain läsnä olevaa. Siirtymä taiteen tekemisestäni
taideopetukseen on minulle samalla kahden suuntaista pyrkimystä ymmärtää.

Henrika Yliriusku (2019) kuvaa post-humanismia ajaksi, jolloin
suhteemme luontoon voi muuttua: tarina ja maisema muodostuvat
yhdessä kohdattavan toiseuden. Post-humanismi on tapa haastaa
perinteiset länsimaiset, humanismista juontuneet ihmiskäsitykset ja
määritellä ihmisyyttä, ihmisen ja ei-ihmisen rajoja uudella tavalla.
Tämän voi ymmärtää toisen, kuten luonnon, olentojen, eläinten,
kuvitellun, olevan tasavertaisena kohtaamisena ilman ihmisen ylivaltaa.
Kuljemme kohti luontoa. Luonto on avautuva, yhteinen ja
merkityksellinen. (Yliriusku 2019.)

Ymmärrän Yliriuskun (2019) kuvaavan post-humanismin tavaksi olla toiseuden kanssa
lomittuen, löytäen, kadottaen. Mietin, voiko post-humanismin paradigmaan liittyen tai
luonnontieteisiin viitaten luonnon kierron ymmärtää rekonstruktiona. Luonto mätänee,
kuihtuu, maatuu, kasvaa ja ilmenee fragtaaleina, rakenteina, luonnossa toistuvina
muotoina sekä eläinten toimintana. Maailmoiko maailma rekonstruktioita? Revontulet
ovat aurinkotuulen osuessa maan ilmakehään muodostuvia valoilmiöitä. Mutta voinko
sanoa valokonstruktioita - ehkä luonto ja eläimet ovatkin osa konstruktioiden maailmaa?
Onko luonnon ja eläinten kanssa eletty rekonstruktio jo jotain rikottua, josta maailma
palaa takaisin – katoava rekonstruktio olisi tällöin korjaavaa. Onko rekonstruktio pelkkä
replika13, anti-mimesis, mimesiksen käännetty puoli. Tarvitaanko mimesiksen anti, jotta
luonto voi palata? Voiko taide korjata? Valtateiden varsien kosteusalueina olevat
ympäristötaideteokset esimerkiksi voivat korjata.

Ks. Morton 10.6.2016 pitämään Dark Chocolate -luentoon liittyen, että replikan tuoma tyydytys
liittyy alkuperäisen olemuksen läsnäoloon. Eli rekonstruktio toisi alkuperäisen kaltaisen äärelle.
Onko luonto luonnon alkuperä?
13
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Pienemmässä mittakaavassa taiteella voi järjestellä luonnon paikkoja eli korjata
merkitsemällä ihmisen tekemiä tekoja. Esimerkiksi Lasten kulttuurikeskus Auroran
tontin takalaidalle oli kaadettu käytettyä hiekoitushiekkaa kuivuneiden lehtien päälle,
huomaamattomaan katvekohtaan. Tein keväällä 2016 kasan päälle koivukaarnasta
eläinhahmon peittämään jättömaan. Kaarnat sekoittuivat vähitellen metsän
aluskasvillisuuteen ja niiden alla olleet hiekoituskivet tulevat esiin ja niiden joukkoon
laskeutuu uusia lehtiä ja neulasia. Kolmen vuoden jälkeen teosta ei enää näkynyt.

Kuva 20 a ja b

xx

Kirjoitin luontosuhteen merkityksestä itselleni ensimmäisen kerran vuonna 2001
Taidekoulu Alfa-Artin päättötyöhön: “haluaisin nähdä maailmassa jotain kaunista ja
kaunista minulle edustaa juuri luonto”. Olisin voinut valita toisinkin, mutta valitsin
ilmeisimmän vaihtoehdon eli luontosuhteen lähtökohdaksi. Kirjoittaessani luonnosta,
kirjoitan ympärillä olevasta, eletystä, kohdatusta ja kuvitellusta luonnosta eli siitä, jossa
ovat puut, pensaat, kukat, kasvit, maa ja paikat, joiden kanssa elämme.
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Maalattu maisema 14
Hain maisemaa maalaamalla kerroksia. Jotain on taustalla, päällä, sen päällä ja
lopulta edessä. Maisema on tila, paikka, joten maiseman representaatio voisi olla
maalauksessa vaikutelma paikasta. Maiseman representaatio on maiseman kuvaus.
Maiseman representaatiossa rakentuu tulkinta maiseman kuvasta.
Olen kiinnostunut kerroksellisuudesta kuvassa: jotain on edessä, mutta sen takana
tapahtuu paljon tilassa. Olemme vantaalaisessa 1.-3. luokan oppilaille suunnatussa
kuvataidekerhossa tarkastelleet tilaa tekemällä, rakentamalla kuvaa. Emme joudu
ymmärtämään kaikkea. Ensin sekoitimme vihreän sävyjä ja maalasimme niillä koko
paperin. Sen päälle teimme kuvaan ja erillisille papereille kukkia ja niitä
lähemmäksi tulivat hyönteisveistokset. Kuva rakentui kollaasin tapaan osista
kokoamalla, maisema kerroksista. Katsomme maisemaan ja näemme sen lopulta
ylhäältä, läheltä tai sivusta.
Rantakaislikkoa kuvaavassa akryylimaalauksessani (kuva 21) lähtökohtana on
ottamani valokuva. En ollut kiinnostunut kopioimaan kuvaa, mutta käytin sitä tilan
jakamiseen. Yleensä puut tuntuvat suhteessa kuvaan liian suurilta, joten tarkkailin
kaislojen varsia kuvassa. Valokuva tuntui pieneltä kompromissilta ja samalla
muistolta, muistiinpanolta eletystä maisemasta. Aloitin kaislikkotyön siitä, mitä on
alla, päällä ja sen jälkeen: veden hiekkapohja, vedenpinnalta heijastuvat pilvet,
taivas ja kaislojen heijastukset ja lopulta kaislikko, kaislat toistensa edessä tuulen
kallistamina. Tein työn, kuten teimme lasten kanssa kukkaniittytyön, mutta
maalasin kerrokset toistensa päälle.
Maiseman representaatio on kerroksellinen: alla ja takana oleva on kuvassa, vaikka
ne eivät täysin näkyisikään. Maalauksessa käsitteellinen ja perusteltu representaatio
on haaste. Tavoitan eletyn, kulttuurisen ja oman, joka ei toista maisemaa.
Käsitteellinen, ei-abstrakti pakenee maalausta ja haastaa työskennellessäni olemaan
samaan aikaan sekä tietoinen että ajattelematta.

Kukka Paavilaisen (2020) MA-maalauskurssin itsenäisesti näyttelykäyntien jälkeen kirjoitetun tekstin
omaa työskentelyäni käsittelevä osuus ja kurssilla tekemäni maalaukset (kuvat 15, 16 ja 21).

14
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Kuva 21

xxi

Aistittu ja eletty ympäristö
Luonto on muutoksessa: luonnollinen ilmaston vaihtelu, ilmastokriisi, uudet vieraslajit ja
lajien sukupuutto ovat eletyssä arjessa läsnä. Huoli ympäristön tilasta näyttäytyy minulle
kuitenkin tätä kirjoittaessani ei-toivottuna seurauksena tekemättä jääneestä toiminnasta,
jonkin vastaisen anti-ilmentymänä. Haen taidetoiminnalla vastauksia tähän avoimeen,
uusiutuvaan kysymykseen mahdollisuudesta suojella luontoa taidetoiminnalla. Uutta on
suuntautuminen luontoon, joka muistuttaa mielestäni isovanhempieni nuoruudessa
vallinnutta itsestään selvää ja arkista suhdetta luontoon maaseudulla Vuolenkosken
kylässä. Vielä 1900-luvun puolivälissä luonnon ja eläinten kanssa elettiin. Toimintaan,
kuten peltojen viljelyyn, vaikuttivat sää ja vuodenajat. Marja- ja sienisato saatiin metsästä.
Olen kiinnostunut taidetoiminnan ja ympäristössä toimimisen samanaikaisuudesta.
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Taide on osa elettyä maailmaa: tarinoita ja kohdattua olevaa. Valtavien
aihekokonaisuuksien äärellä ymmärtäminen ja merkityksellisen, ajankohtaisen sisällön
hahmottuminen ovat mielestäni keskeisiä. Vaikuttavuus tapahtuu toiminnan kautta,
mutta myös tekemättä oleminen on toimintaa. Tekemättä oleminen ei välttämättä ole
tekemisen anti-ilmentymä, se voi olla suunnittelua, hakeutumista ja odottamista.

Kuva 22

xxii

Tarina ja tarinan paikat muuttuvat. Kulttuurin avulla haltuun otettu luonto on
ympäristössä oleva luonto. Esitän, että asettuminen tasavertaiseen kohtaamiseen tämän
toisen, kuten luonnon, kanssa jättää kysymyksen tulevasta avoimeksi. Vertaan tätä Martin
Buberin dialogiseen filosofiaan, ja siinä kuvattuun ihmiseltä toiselle ihmiselle olevaan
Minä-Sinä -suhteeseen, jossa toinen kohdataan “ainutkertaisena olentona”, Minä-Se
-suhteessa “toinen on ihmisen pyrkimysten ja tavoitteiden koh[de]”. Buberin puhuu
“kääntymis[es]tä toista [ihmistä] kohden.” (Anttila 2011.) Esitän, että kulttuurin avulla
ja käsitteellä liian haltuun otettu elämä ja maailma, ihmisen luonto, luonne, on toinen
toiseus, mikä tulee jättää avoimeksi kohtaamiselle.
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Eletty tarina vaikuttaa tapahtuvan alati poispyyhkiytyvässä ja olevassa tai perustaksi
rakentuvassa ja samalla vapaaksi jäävässä kohtaamisessa. Jaettu tilanne ei ole ennalta
määriteltävissä tai päätettävissä. Se perustuu yhteiseen nyt-hetkeen. Haen toiminnalla
taiteen tekemisen äärelle luonnossa tavoittaen tällaista nyt-hetkien jatkumoa.

Esitän, että on hyvä uskaltaa jättää elettyyn taidetoimintaan jotain avointa
ja olla avoin kohtaamiselle, jotta taiteen tekemisen äärelle päästään.

Taiteen tohtori Pirkko Pohjakallio 15 (2010) kirjoittaa Synnyt – Origins –nettilehden
artikkelissaan Mapping Environmental Education Approaches in Finnish Art Education
ympäristötaidekasvatuksen eri painotuksista kuvataidekasvatuksessa 1970-luvulta 2010luvun vaihteeseen. Pohjakallion (2010, 69) tekstistä nousee aluksi esiin, miten 1970-luvun
alussa tiedostettiin ympäristöongelmien moninaisuus. Painopiste taidekasvatuksessa oli
esteettisissä kysymyksissä, kuten eletyn ja aistitun ympäristön käsittelyssä ja
ympäristöaiheiden visualisoinnissa. Vuoden 1976 opetussuunnitelmassa mainitaan
luontomaisema ja rakennettu kulttuurimaisema, rakennukset ja eletty ympäristö, mutta
myös ympäristön suojelu, esineet ja vaatetus. Painopiste siirtyi poliittiseen tiedostamiseen,
ympäristöongelmat ymmärrettiin kulttuurisina ja taloudellisina kysymyksinä. Vuonna
1995 taidekasvatuksen lehtori, Meri-Helga Mantere, julkaisi taideperustaisen
ympäristökasvatuksen konseptin, jossa hän nosti taiteen ympäristöhuolen ratkaisemisen
metodiksi. Vuosituhannen vaihteessa kuvataidekasvatuksen paradigmassa oli hetken
aikaa keskeisenä teemana visuaalinen kulttuuri, mutta ympäristöön liittyvä taidekasvatus
oli jo jäänyt pysyväksi osaksi kuvataidekasvatusta. (Pohjakallio 2010, 67-75.) Käsittelen
visuaalisen kulttuurin ja taiteen (Varto 2009) suhdetta luvussa kolme.

15

”The theme of the first European regional INSEA congress, held in Finland in 1971, was
Environmental Protection in Art Education”, Pohjakallio (2010, 67) kirjoittaa. Artikkeli perustuu
Pohjakallion väitöstutkimukseen suomalaisesta taidekasvatuksesta. Artikkelissa Pohjakallio kartoittaa
ympäristökasvatusta suomalaisessa taidekasvatuksessa 1970-luvulta eteenpäin.
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Lasten kulttuurikeskus Aurorassa 16 pääsin työskentelemään suhteessa ympäristöön.
Hakemuksessa painotin ympäristötaiteen tekemistä. Ajattelen, että ympäristö on yläkäsite,
lähestyttävä, eletty ja kohdattava. Matka ympäristöön on pitkä, mutta kerrankin olisi
aikaa! Taiteilijan työtilan työskentelyjaksoon liittyi ajatus, että taiteilija tekee paikkaan
liittyvää tai jäävää taidetta, pitää kursseja tai osallistuu yhteisiin tapahtumiin. Suurin osa
ajasta oli varattu taiteilijan itsenäiseen työskentelyyn.

Kuva 23 xxiii

Paikka on Aurora Karamzinin entinen kesäkoti ja meijerikoulu. Vuosien 1924-1982 aikana
tiloissa toimi kesäsiirtola Aurorasommarhemmet. Espoon kaupunki osti tontin
rakennuksineen 1982, minkä jälkeen paikka oli tyhjillään vuosituhannen vaihteeseen.
Muutamien suunnitelmavaiheiden jälkeen Espoon kaupungin kulttuuritoimen
ensimmäiset työntekijät pääsivät aloittamaan tiloissa vuonna 2003. (Godhwani 2011.)

16

Aikaisemmin Taidetalo Pikku-Aurora, Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora.
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Kolmen päärakennuksen lisäksi tonttiin kuuluvat pieni lähisekametsä, hoidettu
hyötykasvitarha, liiteri ja kunnostamaton saunarakennus tontin takaosassa. Taiteilijan
työhuone sijaitsi Tilanhoitajantalon päädyssä. Keramiikan työskentelytilat,
keramiikkauuni ja galleria olivat Taidetalon alakerrassa. Toimintani suuntautui sinne.
Tein mustasta savesta noin 30 citykanin sarjan, josta poikasia oli neljä. Ja pidin
keramiikkakerhoa kerran viikossa alkuvuodesta 2016 syksyyn 2017.

Kuva 24 xxiv

Paikassa järjestettiin lähes jokaisena viikonloppuna ohjelmallisia yleisötapahtumia.
Osallistuin niistä muutamaan vetämällä savikoru-, taidepolku-, kuivakukka- ja
puuhelmisudenkorentotyöpajan ja tekemällä kasvomaalauksia lapsille. Talvella
non-stop -työpajassa rakensimme tiloja pihan keskelle sovitusti jätettyyn lumikasalinnaan.
Ideoin aihetta luontopolku ja pidin kaksi taideleiriä alakoululaisille.
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Espoo-päivän taidetyöpajassa 29.8.2015 aiheenani oli paikan luonto kerrottuna ja
kuviteltuna ympäristönä. 17.8.2015 tein muistiinpanot tulevan Espoo-päivää varten
otsikolla “Ympäristötaidetta Pikku-Aurorassa: Kuviteltuja muistoja kesäsiirtolasta”. Ideoin,
että keräämme siankärsämöitä ja pietaryrttejä kuivakukkakimpuiksi.

Kuva 25 xxv

Ulos narulle yhteiseen kukkainstallaatioon kootut kimput nimettiin suomen, ruotsin ja
latinan kielellä. Teos muuttui vähitellen. Päivän päätteeksi poimitut kukat sai
halutessaan ottaa mukaansa. Teos valmistuisi kukkien kuivuessa ripustettuna,
ihmisten kotona ja tulisi toiminnan kautta osaksi kukkien kuivaustraditiota.
Suunnittelin, että tarkoituksena on osallistua, olla mukana tutkimassa ja osana
luonnon kiertokulkua, suurempaa kokonaisuutta. Osallistujat tai heidän sukulaisensa
tai tuttunsa olisivat ehkä jo vuosia keränneet kukkia kuivumaan ja voisivat seuraavina
kesinä jatkaa kukkien keräämistä.
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Muistiinpanoissani 17.8.2015 suunnittelin, että kukkateos on osa katoavaa, hetkellistä,
osallistavaa, ympäröivän ympäristön […], kuten niittyjen ja hyötykasvitarhan, kanssa
käytävää vuoropuhelua. “Teokseen osallistuminen voi olla ehkä jo tuttua jostakin, alku
jollekin tai luonnon tutkimista ja haltuunottoa”, kirjoitin17.8.2015. Kuivakukkateos olisi
myös osa taidepolkua, joka vähitellen muuttuu.
Taidepolun teoksista osa on jo olemassamme aikaisemmilta vuosilta. Osa tulevista
polun teoksista katoaa nopeasti, toiset teokset poistetaan. Osa teoksista jää ympäristöön ja
paikkoihin häviten vähitellen luonnon muodostumiksi maahan, maaksi. Ajatuksenani oli,
että kaikista tontilla olleista ja olevista teoksista muodostuu ympäristötaidepolkuja, joihin
uudet hetkelliset tai pysyvät teokset liittyvät. Polku representoi ja kuvaa käsitteenä elettyä
ja kuljettua ympäristöä, johon meiltä jää jälkiä, tekoja ja teoksia tietoisesti ja huomaamatta.

Kuva 26

xxvi

Lasten kulttuurikeskus Auroran lähimetsä on niin pieni, että sen läpi näkee oikeasta
kohdasta katsoessaan viereisen tontin rivitalojen pihoille. Kadun puolella olevalle linjaautopysäkille kulkee lähimetsän valkovuokkokedon ja aluskasvillisuuden läpi tallautunut,
tasainen, kapea, vain loivasti kaartuva oikopolku. Tontin takaosassa polku haarautuu.
59

Koko perheen ympäristötaidepäivän työpajassa 28.5.2016 merkkasimme kulkureittimme.
Keräsimme lähimetsässä maasta satunnaisesti löytyviä keppejä ja oksia ja teimme niistä
katkeamattoman jonon polun sivuun. Ajatuksena oli, että vähitellen joku ehkä siirtää
keppejä pois, naapuruston metsässä ulkoilevat koirat saattavat löytää ja viedä niitä
mukanaan. Oksat maatuvat osaksi puista tippuneiden lehtien, mullan, maatuvien
luonnonvaraisten kasvien, oksien ja käpyjen kerrosta niiden läpi nousevan
aluskasvillisuuden alle. Satunnaisesti poimitut oksat olivat huomaamaton, katoava merkki
luonnosta elettynä ja kohdattuna ympäristönä. Ohi kulkiessa oikopolkuna toimiva,
huomaamatta jäänyt lähimetsä näyttäytyi pysähdyttäessä aistittavana, läsnä olevana.

Kuva 27

xxvii

Lasten kulttuurikeskus Aurorassa nousi esiin toimijuuden merkitys paikallisuuden
rakentamisessa. Strategiana oli toiminnan kehittäminen yhteisöllisesti asukkaiden kanssa.
Työtilassa työskentely oli sekä itsenäistä että suhteessa paikkaan ja yhteisöön. Ideoimme
tapahtumien osia ja pidimme palavereja kulttuurikeskuksen henkilökunnan kanssa.
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Kuva 28

xxviii

Kesällä 2016 pidin viikon pituisen alakoululaisille suunnatun ympäristötaideleirin
Puutarhan eläimet. Vietimme aikaa tontin hyötykasvitarhassa ja taideluokassa, kävimme
pienessä lähimetsässä. Piirsimme kangastusseilla lakanoihin puita ja teimme sermin
takaa esitettävän lasten ideoiman näytelmän. Toimijuuteen liittyen saimme taideleirin
lasten kanssa tietoa Lasten kulttuurikeskus Auroran hyötykasvitarhan kompostin
elämästä aiheeseen perehtyneeltä puutarhamummilta. Olin sopinut hänen kanssaan,
että hän kertoo meille kompostista, mikä toimisi lähtökohta lasten piirroksille.
Näimme kompostia käännettäessä monijalkaisia siiroja, matoja ja kovakuoriaisia.
Ötökät, hyönteiset ja muut pieneliöt eivät olleet vastenmielisiä. Niillä oli tehtävä osana
puutarhan biojätteen hajoamisprosessia, maatumista mullaksi. Läsnäolo kompostin
äärellä rakentui nähdäkseni multimodaalisesti. Paikassa aistitun ja kohdatun suhde
vahvisti havaintoon pohjautuvaa vapaata piirtämistä ja maalaamista luokassa.
Koskettavissa oleva, kohdattu tilanne teki käsitteellisestä konkreettisen. Taidetoiminta
liittyi elettyyn paikkaan. Tulkinta teoksen äärellä tehdessä ei rajautunut nähtyyn, mihin
vaikutti se, että piirsimme ja maalasimme luokassa, emme kompostin äärellä.
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Kohdattu tieteellinen luonto ja sen elämä kääntyivät taideluokassa eletystä käsitteelliseksi.
Piirrokset valmistuivat lasten oman ymmärryksen, mielikuvituksen ja elämismaailman
pohjalta. Toiminta suuntautui ympäristön kohtaamisesta – suhteesta ja suhteen
muodostumisesta ympäristöön – ympäristöön paikkana. Tähän vaikutti toimijuus ja
taidetoiminta suhteessa ympäristöön, ympäristökysymyksiin ja ympäristössä.
Tulkitsen, että toimijuus tapahtui kahdella tasolla. Puutarhamummin
luontotuntemus osallisti meitä ymmärtämään kompostin elämää. Lasten
piirtäessä saatu tieto paikallistui kuviin.

Paikan ympäristö eli luonto ja vanhat rakennukset vaikuttivat tekemiini ratkaisuihin.
Maa, puu, kasvit, maatuneet kasvit ja lumi löytyivät pihalta, puutarhasta ja metsästä.
Tilattuna käytössä oli taidetarvikkeiden ohella pajua ja hiekkaa. Viljeltävät siemenet
ostettiin ja kerättiin talteen syksyllä, idätettiin ja kylvettiin puutarhamummin
suunnitelmien pohjalta ja toimesta keväällä.
Toteutimme yhdessä Lasten kulttuurikeskus Auroran osa-aikaisen
puutarhamummin kanssa tontille toimitetusta pajusta maa-artisokkalabyrintin kesällä
2016. Labyrintti sijaitsee pienen lähimetsän ja hyötykasvitarhan yrttipolun välissä.
Labyrinttia ehdotti Lasten kulttuurikeskus Auroran johtaja. Halusin labyrintistä pyöreän
ja helposti läpäistävän. Hiekkaa oli valmiiksi tilattuna, joten ehdotin sitä laitettavan
labyrintin kulkuväylille. Puutarhamummi ehdotti labyrintin pohjana olevan nurmikon
peittämistä pahvilla ja sanomalehdillä, mikä estäisi aluskasvillisuuden tunkeutumisen
labyrinttiin. Hän piti labyrintin punomista tiiviiksi tärkeänä, jotta multa pysyy penkeissä.
Kasveiksi siirsimme hyötykasvitarhasta maa-artisokat, joilta vapautuneelle paikalle
puutarhamummi suunnitteli istuttavansa juureksia ja herneitä. Labyrintti elää
vuodenaikojen mukaan. Kauniit keltaiset kukat kukkivat syyskuussa, minkä jälkeen
artisokkasato kerätään. Kuvan 29 etualalla näkyvä yrttipolku oli puutarhamummin idea.
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Kuva 29 xxix
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Kasvatustieteilijä J. A. Hollon määritteli vuonna 1918 kirjoittamissaan “ajankohtaisissa
kasvatuksellisissa periaatteissa” taiteen ja taidekasvatuksen perusteiksi sen, että taiteella on
keskeinen merkitys inhimillisessä kasvussa ja kasvatuksessa (Heikkilä 2014, 85 & Dufva, 2019a).
Elina Heikkilä (2014, 100) kirjoittaa Hollon taidekasvatusperiaatteista: kasvatus voi
tapahtua taiteen avulla eli taidetta kohdaten, mutta myös ajatellen taiteen näkökulmasta.
Kasvatus taidetta varten viittaa Hollolla enemmän esteettisen kykyyn aistia. Taiteeseen
kasvattaminen on tehdä taidetta, mikä näyttäytyy enemmän kuvataideoppiaineen
opetuksessa kuin koko koulun opetuksessa.

Kuva 30 xxx

Neljänneksi periaatteeksi Hollo nimeään kasvatuksen, joka itsessään on taidetta.
(Heikkilä 2014, 100-101.) Kasvattaminen taiteena (Heikkilän 2014, 85) on Hollolle
toimimista taiteilijana, joka on oppilaitaan muokkaava ja tähän vapauden saava toimija.
Vierastan tällaista ajatusta. Ajattelen kasvatusta taiteena nimenomaan oppilaita varten ja
oppilaiden kanssa tapahtuvana, jolloin kasvatus taiteena on varten ja kanssa, ei
oppilaisiin! Tavoitteena säilyy toimijuus ja jakaminen, ei vastaanottaminen. Haen
taidetoiminnalla yhteistä toimijuutta ja taiteen äärelle hakeutumista. Heikkilän (2014,
85) mukaan Hollo korostaa "aktiivista ja toiminnallista kasvattamista".
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Analyysi ja tulkinta
Lasten kulttuurikeskus Auroran yhteisöllisessä taidetoiminnassa metodinani oli lasta ja
lapsuutta kunnioittava toimijuus. Yhteisöllinen toimijuus liittyi elettyyn arkeen. Yhteisen
tekemisen, ympäristön ja yhteisön kanssa toimimisen kautta tavoittelin osallistujana ja
osallistujien oman maailmasuhteen rakentumista. Toiminta oli aktiivista ja tietoista,
ihmisten välistä ja suhteessa johonkin toiseen, jonka äärellä taide oli mahdollista.
Taidetoiminnassa pohdin elettyä, kohdattua ja aistittua ympäristöä suhteessa
taidetoimintaan ja taidetoimintaa suhteessa luonnossa olemiseen.
Pyrin toiminnassani kohti peruteltua, mielekästä ja mahdollista. Suuntauduin
taidetoiminnassa sekä taiteeseen että ympäristöön. Tämän voi ymmärtää läsnäoloksi
ympäristössä, pyrkimykseksi kohdata paikan luonto ja lähestyä ympäristötaidetta
toimintana. Tutkimuksessani ympäristö ovat maisema, luonto, eletyt paikat ja tuhottu,
oleva luonto. Aineistosta saamani tulokset rajautuvat ja avautuvat läsnäoloon,
taidetoimintaan ja toimijuuteen. Esitän, että taiteen ja taidetoiminnan merkitys
paikantui juuri toimijuuteen paikassa. Nyt aineistosta kirjoittaessani toimijuus ilmenee
käsitteellisesti suhteessa tapahtuneeseen.

Opetus ja kuvataidekasvatus ovat muutoksessa.
Esitän, että siirrytään kokemuksesta kohti toimintaa.
Tietoinen toiminta voi tarkoittaa ymmärrystä jostakin tekemisen äärellä.
Esitän, että pääsy taidetoiminnan äärelle ja oman tavan tehdä löytyminen
ovat mahdollisia, kun toiminnan keskiössä on tekeminen.
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Taidetoimintani käsitteellinen muoto jatkuu tekstissäni. Rakenteellisesti nostan sisennyksissä
tekstistä esiin keskeisiä kohtia. Olen ajattelevana tajunnallisena ihmisenä yksi, vaikka voin leikkiä
ja kuvitella maailmojen välillä olevan ja mielikuvituksellisen olevan. Ratkaisu selkiyttää
ajatteluani. Kaikki löytynyt ja löydyttyään jäsentynyt voi olla helppoa, itsestään selvää ja myös
muille jaettavissa. Mikään, mikä on totta, ei katoa. Ajatukset eivät katoa. Ne ovat. Saman voi
lukea monta kertaa ja se pysyy, säilyy, on. Se, mikä on totta, ei katoa. Se hakee, hakautuu takaisin
jonnekin, jossa se on, josta se palaa, katoaa, löytyy.

Taiteessa, usein objektiluonteen omaavassa, tavoitteenani on sanoa vielä
kerran, vähän eri tavalla jo muuten ajattelemani, kirjoitetussa sanomani,
ymmärtämäni ja elettyni. Taiteessa tehdyn jälkeen pyrin käsitteellistämään
tekemäni niin, että pystyn kääntämään prosessin vielä kerran teoksesta
takaisin ajateltuun, kirjoitettuun ja puhuttuun tekstiin.

Haaste on kertoa teoksesta niin, että sama, mikä on teoksessa teoksena,
avautuu puheen kielelle.
Teosta ja taidetoimintaa edeltänyt ajattelemani ja ymmärtämäni liittyy kaksoisvalotuksen
tapaan ilmenevään. Miten-kysymyksen kaksi osittain päällekkäistä kysymystä ovat asia ja
asiasta avattu toinen taso, jota ei ole ilman tämän toisen tason yhteyttä sitä edeltäneeseen
ensimmäiseen tasoon. Varjossa oleva, hetkittäin näyttäytyvä ja paljastuva teoksen
oleminen ja teos teoksena ovat saavutettu saavuttamaton. Ne ovat myös vertauskuva
taideteolle ja siitä kirjoitetulle tekstille, jotka ovat samat ja samalla erit (same but different).

Löytämäni: Tavoitteet suuntautuvat toimintaan ja jaettuun vapauteen, omaan ymmärrykseen
Mahdoton - mahdollinen
Kaksoisvalotus tai –koodaus, ajallisuus, aiheet ja anti
Oppia oppimaan, soveltamaan, hallitsemaan kokonaisuuksia
Jaettu tekeminen, toiminta, opetustilanne ja ajattelemalla jaettu tekeminen
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Kuvataiteen olemassa olon paikkaa toiminnassani määrittää kulttuurisesti oppimani,
tulkittu, tuttu ja elävä, vaihtuva eri aikojen kuvaan ja taiteeseen liittyvä maailma. Esitän, että
eletty ja koettu maailma on kohdattuani sen omakohtainen, mutta aina myös osittain
ohittamani, huomaamaton ja vielä tuntematon. Maisemakäsitykseeni vaikuttaa
kansallinen ajatus kulttuurimaisemasta osana kansallisen identiteetin historiallista
rakentumista. Henkilökohtaisella tasolla muodostuva kohdattu, eletty ja ajateltu
käsitykseni maisemasta ja ympäristöstä vaikuttaa luontosuhteeseeni. Eli luontosuhteeni ei
ole täysin irrallinen kulttuurisesta maisemakäsityksestäni.
Luonnon tila näyttäytyy anti-ilmentymänä, tekemättä jääneinä tekoina. Oma
toiminta suhteessa luontoon on hakeutumista johonkin tuntemattomaan. Kansallisena
kertomus Suomesta tuhansien järvien ja metsien maana saa kysymään, missä kunnossa
vesistöt ja metsät ovat, mikä on oikea todellinen, eletty suhteeni niihin? Toisinkin voisi
olla, mutta silloin oma positio pitäisi määritellä tietoisesti toisin. Myös liikkuminen eri
määritelmien välillä on mahdollista.

Kuva 31 xxxi
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Tilallisuus näyttäytyy aktiivisesti havainnoiden havainnoituna tilana. Tajunnallinen
toiminta paljastuu tietoisena. Ajallisuus on näyttäytynyt suhteessa omaan taiteen
tekemiseen neljällä eri tavalla. Asiat näyttäytyvät yksinkertaisina ja mahdollisina.
Tehdessäni vähemmän sain aikaan enemmän, mitä vertaan liikkeen tasapainoon ja
rauhaan kaaoksessa. Teemat ja aiheet toistuvat ja elävät, mikä on tehnyt toiminnasta
jatkuvaa, lineaarista, mutta myös yllättänyt. Asiat todella palaavat, mitä pidän kuitenkin
hyvänä asiana.
Teoksen tekemiseen liittyy teosta edeltänyt eletty aika, suunnittelu ja tekemiseen
kulunut aika. Ajallisuuden ja ajan kulumisen näyttäytyminen mielivaltaisina on tuonut
itseymmärryksen pariin. Suhteessa taideopetukseen tämä on ilmennyt niin, että
oppiminen itsessään voi olla pitkän aikavälin tavoite ja taiteen äärelle pääsy mahdollistaa
oppimisen. Vertaan tätä antiin, joka ei näyttäydy opetuksen vastaisena. Eli opittaessa
ensin jotain ja siirryttäessä sitten tekemään opittua ei välttämättä tuo taiteen tekemisen
äärelle, mutta tekemisen äärellä voi oppia. Toimijuus korostuu, mutta kaaoksen
mahdollisuus on läsnä.

Paradoksaalinen vastakohtaisuuksien ilmentyminen on osa antia.

Esitän, että toiminnan arvoja ovat itse toiminta ja siihen liittyvä puhe. Taiteen totuus
laajentaa käsitystä totuudesta. Taiteellinen tutkimus on myös taiteen tekemistä. Omassa
opinnäytetyössäni taiteen tekeminen on osa puhetta, kieli ja osa tutkimusta. Se on
kaksoisvalotuksen tapaan, kuin varjosta paljastuvan nostamista esiin. Tekijän merkitys
korostuu tekstissäni.
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2. Taide, materia ja ympäristö
Haen taidetoiminnalla perusteita väitteelle, että myös
taiteen tekeminen on taiteellista tutkimusta.

Eletty maailma on alkanut näyttäytyä minulle haluna kohdata luonto yhteisenä ja
merkityksellisenä myös suhteessa toiseen: luontoon ympäristönä, eläinten maailmaan ja
johonkin ehkä vielä tunnistamattomaan ilmentymään. Lähestyn aihetta pohtien materian
ja luonnon käyttöä ja olemista osana taidetta. Pohdin, mitä taide on suhteessa
ympäristö[ekososiaalisen]vastuuseen. Haen vastausta taiteella. Kirjoitan
ympäristövastuusta, koska ekososiaalisen vastuun kohtasin taidekasvatuskeskustelun
käsitteenä vasta luettuani sen taidekasvatuksen professorin, Anniinan Suomisen (2015,
248), artikkelista. Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen tutkintorakenteessa
ympäristötaiteeseen liittyen sisältö on suuntautunut taiteen, kestävän tulevaisuuden ja
vastuun näkökulmiin. Uusin tutkintorakennemuutos ovat lukuvuosille 2018-2020
vaihtoehtoisiksi syventymisalueiksi tulleet Taiteellinen toiminta ja tutkiminen, Taide, arki ja
yhteiskunta, Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus sekä Taide, tiede ja teknologia.
Taide, luonto ja ympäristö paikkana ovat samanaikaisesti olemassa eletyssä
nykyisyydessä. Mutta, miten löytää taiteen äärelle? Huomaan, että taiteen mahdollisuus
avautuu kohtaamisessa, joka tapahtuu koko ajan muodostuvassa, uusiutuvassa nythetkessä.
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Professori P. T. Karjalainen (2007) kuvasi Kansainvälisen estetiikan
instituutin Ympäristö täynnä tarinoita -syysseminaarissa hetkeä, joka on
tässä ja nyt: mennyt ja tuleva kiertyvät ja ovat suhteessa toisiinsa, eikä
tässä ja nyt ole vain tässä ja nyt. Mennyt ja tuleva eivät kuitenkaan ole
konkreettisesti olemassa vaan ne edustavat hänen mukaansa mennyttä ja
tulevaa. Augustinokseen viitaten nykyisyys on olemassa kolmella tasolla:
Menneen nykyisyys ovat muistot, nykyisen nykyisyys ovat havainnot ja
tulevan nykyisyys on odotus. (Karjalainen, 2007.)
Ymmärrän edelliseen liittyen, että taidetoiminta, varsinkin taideopetus, tapahtuu eletyssä,
läsnä olevassa hetkessä. Suunnitelmat ovat opetustilanteessa jo olemassa, tavoitteet
suuntautuvat läsnä olevaan hetkeen ja tulevaan. Taiteen tekeminen tuo mukanaan jo
olleen, eletyn, mikä tulee taiteessa ymmärretyksi uudella tavalla. Taidetoiminta eli taiteen
tekeminen ja taideopetus eivät ole nähdäkseni irrallisia maailmasta. Tutkin taiteen
tekemisen ja taideopetuksen eli taidetoiminnan maailmasuhteen muodostumista
suhteessa toiseen ja toiseuteen, tapahtuvaan. Tutkimuksen laatu, validiteetti (Eskola &
Suoranta 2003/1998, 213), määrittyy taidetoiminnan kiinnittymisellä maailmaan, mutta
myös omaan toimintaani. Toiminta ja taiteen tekeminen tutkimuksena eivät ole irrallinen
teko, vaan niille on olemassa henkilökohtaisen ohella maailmayhteys ja se liittyy
yhteiskunnallisiin, yhteisiin asioihin.
Luvussa Taide, materia ja ympäristö lähestyn ympäristövastuun teemaa pohtimalla
taiteessa materian kierrättämistä, uusiokäyttöä ja jätettä taiteena. Aihe limittyy
ilmastokatastrofin, ruokahävikin, ruoan kierrättämisen ja riittämisen ravinnoksi
maapallolla. Aihe liittyy meidän ihmisten vastuulliseen yhteiseloon luonnon, ympäristön
kanssa. Eletään aikaa, jona toiminta on välttämätöntä. Ehkä teot ovat korjaamattoman
suuria; kysymys lähestyy ajatusta siitä, miten olla lisäämättä haittaa? Pohdin teoksessa
Katoava pimeys taiteen ja taideteoksen materian äärellä avoimuutta toiseudelle, teoksen
kestoa, katoavuutta ja materian ympäristökuormittavuutta. Teosesimerkkinäni ovat
biojätteestä tekemäni eliö- ja eläinveistokset.
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Taidekäsitykseni toimijuus liittyy post-humanismin (Yliriusku 2019) paradigman. Tutkin
toimijuutta, joka ei tapahdu, eikä ole ilman aktiivista ja tietoista toimintaa ja on suhteessa
johonkin toiseen, jonka äärellä taide on mahdollista. Ajattelen sen liittyvän tapaan olla
toiseuden kanssa: lomittuen, löytäen, kadottaen. Tässä luvussa tämä toinen on materia.
Luvun lopussa pohdin ympäristötaiteen käsitettä suhteessa tekemääni
Riidenliekoverhoteokseen.

Materian kuolema ja arvo
ANTI Contemporary Art Festivalin vuoden 2019 teemana oli kuolema. Aalto-yliopiston
taiteen laitoksen vapaavalintainen kurssi, taiteellisen tutkimuksen työpaja, järjestettiin
Kuopiossa poikkitaiteellisen nykytaidefestivaalin aikana. Kävimme katsomassa festivaalin
esityksiä, osallistuimme luennoille ja pidimme iltapäivän pituisen pop-up -näyttelyn
Galleria Ars Liberassa 13.9.2019. Teoksessani käsittelin katoavaa pimeyttä, materian ja
teoksen kuolemaa.
Hain taloyhtiön sisäpihalta Jätekukon biojäteastian, jonka sisällöstä rakensin
gallerian sisäikkunalaudalle eläin- ja eliöveistoksia. Ruokajäteveistosten alustana oli
pahvinkierrätyslaatikosta löytyneet vaaleat pakkauspahvit – toisen opiskelijan toimiva
ehdotus. Työskentelin osallistujien seuratessa ja yhden osallistuessa tekemiseen.
Oletin biojätteen olevan maatuvaa, pahalta haisevaa ja mätänevää – materian alienationin
olevan käsin koskettavaa – ajatuksena kylmää, pimeää, katoavaa. Pakasteena biojäte olisi
hajutta, maatuessaan kadonnutta, kuten multaa tai kierrätettynä energian materiaa.
Recycle or Die lukee kangaskassissa; kierrän kommenttia: vaikka tämä jäte olisi osa
ruokahävikkiä, se palaa keskusteluun teoksen materiaalina. Elä vielä kerran takaisin
materiaaliksi. Elä haiseva, hyvä jäte armoa kuolevillekin! Bioroskiksen sivuihin oli porattu
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reikiä, eikä galleriaan kannen alta lentänyt kuin muutama banaanikärpänen. Lajiteltu
biojäte tuoksui yllättäen hyvältä: omenilta ja kanelipullalta. Ympäristö elettynä, aistittuna,
kohdattuna pitää itsessään aktiivisessa tapahtumassa sisällään toiseuden olemuksen,
läsnäolon mahdollisuuden.

Kuva 32

xxxii

Metodinani oli tutkia taiteen tekemistä eli taidetoimintaa taiteellisena tutkimuksena. Posthumanismiin (Yliriusku 2019) paradigmaan liittyen esitän väitteen, että toimintani oli
aktiivista, tietoista ja tapahtui konstruktivistisesti. Toiminta tapahtui yhteyttä toisen
kanssa avoimesti läpikäyden. Tämä toinen oli materia, biojäte.
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Teoksen ajallisuus liittyi kokoajan katoavaan, menneeksi muuttuvaan nyt-hetkeen ja siinä
nyt-hetkessä elämääni kohtaamiseen materian, jätteen kanssa. Jäteveistosten materian
kuolema on jo hetken kuluttua mennyttä aikaa. Biojäte Curver-roskiksessa ja takaisin
pihalle vietyä jätettä ravintoketjun ylijäämäänä, hävikkiruokana tai ruokajätteenä, yhtenä
suurista ympäristöongelmista. Sieltä muuttuva ja maatuva jäte jatkuu osaksi orgaanista
muutostaan, materian transformaatiota.

Kuva 33

xxxiii

Modernin kuluttamiseen liittyvää syyllisyyttä vähentää materian kierrätys, mutta ei
ainoastaan biojätettä käytettäessä. Post-humanismin (Yliriusku 2019) paradigmaan liittyen
ja taidetta tehden kohtaaminen biojätteen äärellä ja kanssa avasi pääsyn materian ja
teoksen katoavuuden teemojen äärelle. Teoksessani tutkin orgaanisen materian muutosta,
kiertoa, maatumista, kuolemaa ja teoksen kuolemaa. Materian kuolemalla viittaan
toisaalta ruoan biologiseen hajoamisprosessiin, jossa materian olomuoto jatkuu, muuttuu,
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maatuu, hajoaa ja on eli ei katoa. Pyrin tarkastelemaan materian kuolemaa
työskentelemällä ja työskentelemään yhdessä aiheen ja materian kanssa sekä suhteessa
olevaan ympäristöön. Toisaalta tarkoitan materian kuolemalla biojäteasian sisällön
epäluonnetta olla teoksen materiaalina ja ominaisuutta olla määriteltynä jätteeksi.
Veistoksen kuolema oli muodon hajoaminen takaisin materiaan.
Lisäksi hain taiteiden välistä keskusteluyhteyttä musiikin ja taidetoiminnan
samanaikaisessa kohtaamisessa. Teoksen kesto oli neljän musiikkikappaleen pituinen:
vähän alle 15 minuuttia. Teoksen aikana kuunnellut kappaleet kaaoksen elettävyydestä,
ympäristön tilasta, mielen kauhun mahdollisuudesta ja jonkinlaisella rajalla olevassa
maailmassa elämisestä olivat Children of Bodomin (2015) I Worship Chaos levyltä I Worship
Chaos, Bad Religionin (2002) Kyoto now levyltä The Process of Belief, Motionless in Whiten
(2017) Voices levyltä Graveyard Shift ja Mayhemin (1994) Freezing Moon levyltä De Mysteriis
Dom Sathanas.
Martin Buberin (Anttila 2011, 21-22) dialogisessa filosofiassa esittämän toisen
ihmisen kohtaamisesta poiketen viittaan toisella konkreettiseen materiaan. Kohdattava
toinen ovat luonto, ruoka ja ruokajäte. Samalla viitaan abstraktiin, mutta käsitteellisesti
tavoitettavaan kohdattavaan toiseen, kuten ilmasto- ja ympäristökriisiin, ruoan
riittämiseen maapallolla ja ruokahävikkiin. Lähestyin aihetta post-humanismin (Yliriusku
2019) paradigmasta, jossa maailmankuvanani oli toiseuden avoin kohtaaminen. Toinen en
ole minä, eikä se ole minussa; tämä kohdattava toiseus on joku vieraus tutussa. Tila taiteen
tekemiselle toiseuden parissa, jonkin avautuvan äärellä, ei löydy annettuna, eikä saatuna.
Toiminta jättää tilaan tilaa, jotain toiseudelle avointa, joka kohdatessa on vierasta tai
tyhjyyttä, kamalaa tai rauhaa. Tässä tilassa riippumatta, mitä se edellä kuvatuista on, on
mahdollista olla taiteen tekemisen äärellä.
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Kuva 34 xxxiv

Then & Now -videolla (Terry et al. 2019) An introduction to Baudrillard pohditaan tuotteen
arvoa eri näkökulmista: käyttöarvoa eli mihin tuote soveltuu, vaihtoarvoa eli hintaa, mutta
myös tuotteen arvoa, joka fetisoi objektin, kuten tuotemerkin arvoa ja tuotteeseen
liittyvien mielikuvien arvoa (branding), kuten sitä, kuka tuotetta käyttää. Tuotteen
symboliarvo liittyy lahjan antamiseen (Terry et al. 2019). Materian kuolemaa
tarkastellessani asetelma kääntyy tavallaan päinvastaiseksi antiteemaksi, josta materian ja
teoksen arvo nousevat pinnalle vasta toisella tarkastelukerralla: teoksen arvo teoksena ja
kierrätettävyys, kuten materian palaaminen jätteeksi, jätteen energia-arvo ja teoksen
katoaminen jäämättä materiaksi teoksena ovat arvoja. Nimeän myös toimintaan liittyvän
puheen ja tekstin ja itse toiminnan arvoiksi. Käsitellessäni materian kuolemaa pelaan
materian jäte- ja taidearvojen välillä. Liike materian arvottomuuden ja arvon välillä on
elävä.
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Ympäristövastuu, kauhu ja post-humanismi
Miten ymmärrys ja siihen liittyvä kokemus artikuloituvat post-humanismin ja/tai postantroposentrismin teorian avulla? Henrika Yliriusku (2019) nostaa esiin postantroposentrismin viitatessaan “ihmislajin erityisaseman purkamiseen”. Lajien välinen
ihmiskeskeinen hierarkia ja “länsimainen metafyysinen oletus ihmisen toimijuudesta,
autonomisuudesta ja yksilöllisyydestä” hälvenee. Yliriuskun (2019) mukaan
taidekasvatuksessa antroposeenin aika näyttäytyy haasteellisena; ratkaisujen hakemisen
sijaan eletään “asettumalla paradokseihin, jännitteisiin ja ristiriitoihin.” “Kasvatuksen ja
taiteen poliittisuus” limittyy “ekososiaaliseen vastuullisuuteen”. Maailmaa kutsutaan
avautumaan identiteetin ja toiseuden teemojen äärellä. (Yliriusku 2019.) Omassa
tutkimuksessani keskeisiä ovat läsnäolon pariin hakeutuminen, outouden, jonkin vielä
itselle vieraan ja arkisen yhtymäkohtien paljastumiset ja ennen kaikkea osallistuminen,
katsominen, kuunteleminen, ajatteleminen sekä hakeutuminen, mutta silti myös ihmisyys.
Post-humanismin aikana humaani, humanitäärinen tai ihmisyys eivät katoa. Ne
näyttäytyvät kohtaamisissa ja ihmisten välisessä toiminnassa myös tiedostamattomina
ratkaisuina suuntauduttaessa toista kohti (vertaa Anttila 2011, 21-22), vaikka eivät
olisikaan keskeisiksi artikuloituja näkökulmia. Ihmisyys voi jäädä taustalle kohdattaessa
toinen, kuten luonto, eläimet, virtuaalihahmot tai kuviteltu olento tavalla, jossa ihmisyys
ei asetu yläpuolelle tai tiedä puolesta (esim. Yliriusku 2019). Ihmisen ei tarvitse luopua
kyvystään käsittää inhimillinen, eikä taistella luopuakseen vallastaan. Myös minuutensa
voi säilyttää. Ihmisen on jaksettava olla. Sietämättömän jaksamattomuudenkin kanssa voi
oppia, suostua tai haluta jaksaa olla.
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Ymmärrän, että mielekkään toiminnan perusteet voivat mahdollistaa toimimisen ja auttaa
olemaan: esimerkiksi opeteltavien asioiden tuntuessa tärkeiltä tai vakuuttaessa
perusteluillaan, ne voivat näyttäytyä mielekkäinä, kuten kysymys ympäristön tilasta. Se
liittyy elämismaailmaamme ja on ajankohtainen ilmiö. Ympäristö- ja ilmastokriisin
aikakausi on nyt! Sukupolvet, joiden on viimeistään ratkaistava ja pysäytettävä ihmisten
aiheuttamista toimista johtuva ilmaston lämpeneminen, ovat jo syntyneet. Meidän on
puhdistettava nopeammin kaikki saastunut maa kuin tuhoamme uutta. Jokainen teko on
valinta ja silti meidän olisi kestettävä maailmaa ja pystyttävä elämään ja tehtävä
maailmasta elettävä tulevillekin sukupolville. Mielestäni mielekkään toiminnan toteutumista
oleellisempi kysymys on, miten jonkinlaiset mielekkään elämän perusteet toteutuvat.
Loppujen lopuksi se on ainoa, mistä tässä kaikessa on kyse - tämän kaiken muun lisäksi.
Mikä sitten on mielekästä?
Voidaksemme toimia, jaksaa ja olla, meidän täytyy hyväksyä, löytää tai pyrkiä
vähintään kohti vähintä mielekkääksi elämäksi määriteltävää tai paeta määritelmää. Miten
pitkään tai hetken pakeneminen on mahdollista, sitä en tiedä. Se voi olla joku kauhun
ilmentymä, joka houkuttelee tai tuntuu kutsuvalta ja näyttäytyy lopulta mielekkäänä juuri
päinvastaisen anti-ilmentymänsä vuoksi. Mitä tai mikä tämä joku toinen ilmentymä on,
sitä ei kerrota, sen kanssa eletään.
Ympäristökasvattaja Pinja Siparin (2019/2016) tuottama, kokoama ja toimittama
sisältö Openilmasto-opas.fi -sivustolla auttaa tajuamaan kauhua, kauhua ja kauhua:
ilmastokatastrofiin liittyviä asioita ovat ruoan riittäminen maailmassa ja asumiseen ja
liikkumiseen liittyvät ratkaisut. Ympäristön tilan ongelmallisuuden tiedostamisen ohella
elämme vuoden 2020 vaihteessa ilmastokriisin aikakautta. Ilmastokatastrofiin liittyviä
aiheita ovat kasvihuonekaasut, kuten “hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja dityppioksidi
(N2O) — ja fossiilisten polttoaineiden” käyttö. Teollisuuden päästöt ovat ongelma. (Sipari
2016-2019.) Hämmennyn saatavilla olevan faktatiedon ja uutisten äärellä. Helsingin
Sanomien Lasten tiedekysymykset -palstalla Helsingin yliopiston väestöntutkimusyksikön
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tutkimusavustaja, Julia Hellstrand (2019), vastaa Markus Mikkolan, 9, kysymykseen, että
ihmisten määrä maapallolla ei ole ongelma. Tänne mahtuisi paljon lisää ihmisiä. Ongelma
on se, miten kulutamme maapalloa väestön määrän kasvaessa nopeasti; miten saamme
esimerkiksi ravinnon riittämään. Ilmaston lämpeneminen tulee pysäyttää.
1900-luvun lopussa alkaneen (Dufva 2019b) postmodernin nykyajan melankolia,
kaiho tai kauhu, jota kuvaan kestämättömäksi ja katoavaksi pimeydeksi näyttäytyy nyt
tietoisuutena ympäristön tilasta. Ihmisenä olen ja ihmisinä olemme jättäneet ympäristöön
jälkiä. Ehkä teot ovat korjaamattoman suuria; kysymys lähentyy sitä, miten olla lisäämättä
haittaa? Ehkä luonnossa tulee nyt olla ja luonto kohdata uudella tavalla?
Väitän, että katoava pimeys ei ole parempi ratkaisu kuin kestämätön pimeys, ne ovat
vain pimeyden ja sen olemassa olemattomuuden eri ilmenemismuotoja. Paradoksin
kaltaisesti kestämätön sanana tarkoittaa myös, että jokin ei kestä eli voi lakata olemasta
kestävä, mutta tarkoitan kestämättömällä jotain kauhun kaltaista, jota ei kestä olevana.
Kestämätön voi tehdä kestämättömästä kestettävää lakkaamalla olemasta kestämätöntä eli
muuttuessaan kestäväksi. Antin tavoin kestämätön muuttuukin vastakohdakseen
ollessaan kestämätöntä, jolloin siitä tulee kestävää ja samalla olevaa. Tällöin pimeys ei
katoa, vaan on olevana tavoitettavaa. Toisaalta nämä voivat myös olla päinvastaisessa
järjestyksessä, jolloin kestävä on liian pysyvä pimeys ja kestämätön katoavaa pimeyttä.
Katoavan pimeyden kanssa on oltava tarkempi, mutta väitän, ettei se katoa kokonaan ja
voi kadotessaankin olla palaavaa. Eino Leinon (1902) runossa Lapin kesä tarinankertoja
kuvaa kaihoa. Kuin itseensä kääntyen hän puhuttelee luontoa; ollaan jonkun suuren
äärellä, luonnossa ja luonto näyttäytyy tämän suuren ja ymmärryksen allegoriana. Leinon
(1902) runossa synkän pimeän talven valta on pitkä, mutta sen jälkeen Lapin tuntureille
palaa kesä. Palatkaa, pyytää, rukoilee Eino Leino (1902) runossaan, kun pimeys katoaa,
vielä kerran: palatkaa, keväisin muuttolintuna palaavien joutsenten tavoin. Lapin kaamos
näyttäytyy pimeyden konkreettisena ilmentymänä.
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Runojen viisaus, jonka äärelle voi tavoitella, on taiteen viisautta, mutta toisin kuin
kuvataiteen, tämän taiteen viisaus on runoissa. Martin Heidegger (1998/1936, 76)
muistuttaa: “[…] runotaide on vain yksi tapa totuuden aukaisevaa luonnostelua eli
runoutta sen laajassa merkityksessä. Tästä huolimatta sanataideteoksella, runoudella
ahtaammassa merkityksessä, on erityinen asema taiteiden kokonaisuudessa.” Voidaan
löytää jotain avautuvaa (vrt. Heidegger 1998/1936, 40), myös taiteelle mahdollista.
Avautuvan äärellä voidaan olla yhdessä ja omaa tehden, ymmärtäen, eläen omaa elämää
mielekkääksi. Kirjoitan avautuvasta, jonka äärellä taiteen tekeminen ja taidetoiminta ovat
mahdollisia, kun taas Heideggerille (emt. 40, 53, 56) olevan oleva ja aukeama ovat se,
minkä äärellä taide asettuu taideteokseen. Taideteoksen ja taiteilijan alkuperä on taide.
En kilpaile voittaakseni kauhua kauhussa, en ihaile, halua luoda kauhua, mutta taide
näyttäytyy myös valintoina ja valinnat ongelmallisina. Ihailkaa kauhua! Kauhulla voi
luoda kauhua: kauhutarinoita. Vaan tarinoita on eri kuin totta. Sodan uhka on kauhua,
mutta toisenlaista kuin taiteen tai tarinoiden kauhu. Maailmassa on valtavan paljon runoja
ja jos kaikki maailman sodat olisi aloitettu niin, että ne aloittaneet ihmiset olisivat lukeneet
vain runoja ennen sotia, niin yhtään sotaa olisi aloitettu? Toisaalta uskon tutkimukseen ja
sitä kautta löytyvissä oleviin ratkaisuihin, vaihtoehtoihin tai perusteluihin. Taiteen viisaus
on runoissa ja teksteissä, teoksissa, kuten taiteessa, musiikissa ja tanssissa,
kansanperinteen tieto-taidossa sekä tarinoissa, myyteissä ja unelmissa, ajatuksissa ja
kohdattavissa vaikka luonnossa.
Akateemikko Inayatullah Sohail (2013) kuvaa Casual layered analysis - CLA menetelmässä aikamme puheen ja käsitysten purkamista nelivaiheisesti: litaniassa
toistuvat käsitykset aiheesta. Systeemi purkaa, perustelee ja analysoi aihetta sen piiristä
käsin. Maailmakuva kertoo kulttuurin arvoista ja on kielen avulla argumentoitavissa;
maailmankuva, paradigma, on aiheeseen liittyvä metakertomus. Neljäntenä Inayatullahin
(2013) avaamassa analyysissä mainitaan myytti, joka nostaa esiin aiheeseen liittyviä
tunnereaktioita, kuvittaa kertomusta aiheesta ja sen arkkityypeistä.
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Post-humanismiin avautuvassa maailmakuvassa ympäristön tilan käyttämisestä on
siirrytty kohti ympäristöä. Myytti ja systeemi kietoutuvat toisiinsa: on aika toimia ja
vaikuttaa ympäristön tilaan omilla valinnoillaan ja toiminnallaan; keskeistä on toimia
yksityisen ohella myös globaalisti ja osallistua keskusteluun yhteiskunnallisesti. Tuhon
kuvasto: muovimassat uimassa merissä, mikrotasolla juomavedessä sekä metsäpalot,
ilmakehä, polttoaineteollisuus ja saastunut maaperä (Cruz Correia 2019) ovat vuoden 2019
median ja sosiaalisen median kuvastoa. Yksilön, ideologian, kulttuurin ja aikakauden
kuolemien (Dufva 2019b) rinnalle on tullut ympäristön ja elintilan kuolema ja elämä.
Timothy Morton puhuu 10.6.2016 Norjan Svanvikissa Dark Ecological
Chocolate -luennollaan pimeästä ekologiasta käyttäen tummaa suklaata
vertauskuvanaan. Teemat liikkuvat energiatalouden, öljytuotannon ja
ekologisen tiedostamisen sekä ihmisyyden, kauhun, naurettavuuden,
melankolian, intohimon ja tämän kaiken ristipaineessa olevan ihmisen
tiedostamisen, toiminnan, valintojen ja mahdollisuuksien välillä.
Luennolla piirtyy holistinen kuva pimeästä ekologiasta; me olemme
moneus, moni. Ontologinen me, jossa me olemme moni, contain to
multitude, ei ole rakenteellista moneutta. Todellisuus näyttäytyy
fundamentalistisen leikillisenä: taide muuttuu näyttäytyen tanssina ja
patriarkkainen länsimainen energiateollisuus uusliberaalina. Ja
öljyteollisuus on energiatuotannon parissa yksi oma kulttuurinsa, mutta
samalla myös uusliberaalia ja leikkimässä länsimaisen patriarkkaisen
energiatalouden kanssa samoilla kentillä. Niillä kentillä [taide,] tanssi ei
pelasta elämän eri muotoja. (Morton 2016.)
Kysyn: onko vastassa taiteen kuolema tai miten taide sijoittuu tähän elämänmuotoon?
Morton (2016) lohduttaa, että vastassa oleva demoninen pitää ekologisesti hereillä. Öljy- ja
energiatalouden patriarkkaaisen ohelle ja uudeksi, kuin tilalle, on tullut ontologinen
paranoia, Gaia, maaäiti, eletty maa ja sen metafyysinen olemassaolo (Morton 2016).
Huomaan, että taide ei ole kuolemassa, mutta taiteessa ja taidekasvatuksessa
emme voi enää sivuuttaa kysymystä vastuusta ympäristöstä.
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Öljyä on kaikessa: muovissa, pakkauksissa, tavaroissa, vaatteiden, lämmityksen,
kuljetuksen, rakenteiden osissa. Esimerkiksi taideopetuksessa kysymys materiaalien,
toimijoiden ja ympäristön eettisestä ja ekologisesta perustasta on ajankohtainen, kuten
miten, mistä ja millä perusteella tuotteet valitaan ja mikä niiden elinkaari on. Mitä
käytetään ja mitä jätetään käyttämättä ja miksi? Käytännössä tilaus tapahtunee tutusta
paikasta, taidetarvikeliikkeestä tai tukusta. Olen miettinyt aikaisemmin tätä teoksen
ympäristönäkökulmaa materian olemisen, säilymisen ja kertymisen kannalta sekä
kierrätettävyyden ja pysyvyyden näkökulmista. Uusiomateriaali voi sopia teoksiin,
materia olla museaalista, kierrätettävää lumppua, kierrätettyä muovia tai energian raakaainetta jätteenpolttolaitoksessa. Ajatus ympäristötietoisuudesta liittyy itselläni enemmän
ymmärrykseen kuluttamisesta ja roskasta ja jätteestä ja energiasta.

Kuva 35 xxxv

Keräsin vuosien 2012-2014 aikana osan oman kotitalouteni muovijätteestä talteen.
Toisaalta mielenkiinnosta kerättävän jätteen määrään (noin 10 muovikassillista tiukkaan
pakattua muovia) ja toisaalta ajatuksenani oli tehdä muovista jossain vaiheesta jotain.
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Lopulta tein muovista Kierrätyskeskuksen jätelavalta löytyneen pöydän rautajalan
ympärille Pekka-Erik-ponin osana Malminkartanon alueen Taidekehä I -hanketta (ks. luku
3 liittyen Kannelmäen alueen Taidekehä I -hankkeeseen). Poni oli ensin asukastalon ja
leikkipuiston yhteydessä olevan rakennuksen vintillä, mukana Malminkartanon
elokuisessa juhlassa ja sitten Malminkartanon kirjastossa, ja sillä sai ratsastaa. Ponilta irtosi
korva ja paikkaisin sitä; lopulta purin ponin ja jäte vietiin Sortti-asemalle.
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Timothy Morton (2016) muistuttaa luennollaan, että jokainen valinta on
valinta osana pimeää ekologiaa. Olemme edenneet evoluutiosta kulttuuriin
ja agrikulttuuriin, jonka jälkeen saavutimme kulutuksen, jota Morton (2016)
vertaa agrikulttuuri 9.0 -käsitteeseen.
Timothy Morton (2016) kuvaa, että kulutuksen jatkumona ovat horror,
kauhu, jonka jälkeen tulee naurettava. Naurettavan ohella kolmantena on
melankolia, romanttiseen liittyvä outo kauneus, goottinen on erittäin
suosittu romanttisen käännetty toinen puoli. Sen jatkumoon liittyy
melodramaattisuus, kuten tunne istumisesta yksin kotona outoa kaipausta
tuntien. Tässä yhteydessä gothic tarkoittaa objektin luonteen olemassaoloa,
lähes kaunista, kuin replikan tuoma tyydytys alkuperäisen olemuksen
läsnäolosta. Tätä kauneuden kokemusta Morton (2016) vertaa
kokemukseksi jostain omasta sisäisestä: Surun sisällä kaipaus, ei täysin
kielletty kokemus, jolle ei ole syytä. Morton (2016) huomaa, että
esimerkiksi klovnin suru on kaihoa, jossa kuolevaisuuden saavuttaminen
on läsnä oman ajallisen rajallisuuden tiedostamisen kanssa. (Morton 2016.)

Pimeys on kaunista ja kauhua, kuten Mortonin (2016) kuvaama melankolia, mutta pimeys
ei ole ympäristöongelma! Esitän, että ympäristöongelma on kauhua, ja kauhu vie
pimeyteen voittamaan kauhua. Löydettäessä ratkaisuja ilmastokriisiin voitetaan, voitetaan
taas kerran ja pimeys katoaa, väitän. Ilmastokatastrofia ratkaistaessa voimme kilpailla
siitä, kuka keksii ensimmäisenä tai merkittäviä ratkaisuja, mutta lopulta siinä kilpailussa
ei ole ketään vastassa. On vain todellisuus, elämä ja aika sekä tarinat, unelmat ja tekstit.
Vastassa ovat ajan rajallisuus ja toiminnan välttämättömyys. Seuraa tarkasti seuraavan
lauseen sisältöä: Jäätävä kuutamo (Ohlin 1990) hakee kauhullaan, saa mielet huijaamaan
itseään, luulemaan, mutta voittaa on sitä, että jaksaa olla luulematta. Viisaus ei satuta.
Viisaus on viisautta ja kauhu kauhua, mutta pimeys katoavaa. Ja se pimeys on kauhua
ilman kauhua, kuinka kauan jaksat mukana?
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Moni voi jatkaa, jaksaa omassa taiteessaan ja taidetta kohdatessamme voimme lähestyä
tätä jotakin katoavaa, pimeyttä ja kauhua, mutta toiminta on elämistä mukana ja ne, jotka
elävät tekemällä puhuvat ja se puhe voi olla hiljaista tai kovaa, mutta se pimeydessäkin
elävä katoava, palaava on puhetta, jota tarvitaan, koska se on puhetta, jota ei ilman sitä
puhetta olisi jossain pohjalla juuri sellaisena, suhteessa siihen, josta se puhe puhuu.
Tarvitaan taidetta ja taidepuhetta ja ilman sitä olisi maailmassa vähemmän puheen aiheita
eli se puhe ei vie voittaessaan, vaan on lisänä. Taidepuheen kanssa meillä on enemmän
kieliä ja kielet puhuvat siitä vieraasta, tuntemattomasta ja jo tutusta, taas ohi menneestä. Ja
taiteellisen tutkimuksen teksteissä meillä on tietoa siitä puheesta ja ehkä jo menneestä,
johon palata, historiaan, maailmaan, muodostuvaan maailmankuvaan ja kaikki on taas
kaunista ja maailma merkityksellinen, pimeys vapaata, elämää.
Katoava pimeys! Kuolemasta voidaan puhua, sitä lähestyä taiteessa, mutta taide ei
tapa, eikä taide kutsu kuolemaan lopullisesti. Syyllisyys voi tuoda halun kuolla, tappaa,
kokemuksen ja sen alemman muodon, väkivallan, Morton (2016) muistuttaa, eikä kiistä
näitä, mutta haastaa ajattelemaan syyllisyyttä. Being interested in something, olla
kiinnostunut ja siihen liittyen olla vastuussa, mutta Being fascinated, olla ihastunut on
jotain muuta. Kauneus ja sen kohde on jotain, jota kaivataan saavuttamatta, sillä
koskettaessa se katoaa; asian kauneus itsessään on kaipauksen kohteena olemista.
Melankolinen kaipaus haastaa modernin ajan ajattelua, jossa oletetaan, että kaivattua
kauneutta ei voi täysin ymmärtää koskematta, kohtaamatta, käyttämättä. Melankolia ei
tavoita lelujen halua, mutta se tietää, että ne haluavat jotain; outo vitsi. Jossain vaiheessa
lelu lakkaa näyttämästä syylliseltä. Ja alatkin kerätä leluja. (Morton 2016.) Lelu on objekti
ja esine. Ymmärrän, että taide (Fine Arts) on hieman toisaalla.
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Ympäristötaidetta?
Kesällä 2016 pääsin Riidenliekoverho-teoksella mukaan Vuojoen kartanon
Ympäristökoru-ympäristötaidenäyttelyyn. Ideanani riidenliekoverhoissa oli, että
toisaalta verhoilla suojataan ja halutaan pitää jotain ulkopuolella,
näkymättömissä. Toisaalta taas riidenliekoverho ei sulje itsensä tilan
ulkopuolelle mitään. Luonto oli 17 vapaasti sen hauraan tason, pinnan,
molemmin puolin. Päädyin tekemään yhden suuren verhon sijaan kaksi
sivuverhoa kahdesta syystä. Toisaalta aikaa oli vähän ja toisaalta pidin
ajatuksesta, että verhojen välistä pääsisi kulkemaan. Kaksi erillistä verhoa
muistuttivat sivuverhoja, yhdestä olisi voinut tulla vaikutelma kudoksesta,
raanusta tai ryijystä.
Näyttely pidettiin Eurajoella Vuojoen kartanon näyttelytiloissa ja puistossa.
Toivoin, että teokseni sijoittuvan ulkotilaan. Riidenliekoverhon paikaksi tuli
kartanon etupihan nurmikentällä kasvavan vanhan tammen alaoksa. Työssä
tarkoituksenani oli tehdä oksan alla ja nurmikon yllä oleva tila käsitteellisesti
näkyväksi, havaituksi. Se, että teos oli ympäristötaidetta liittyi sen viittaukseen
riidenliekomateriaaliin ja ideaan. Liikkuessaan tilassa vapaasti tuulen mukana
teos oli osa ympäristöään. Lisäksi liike teki tuulen havaittavaksi eli teos viittaa
luontoon.
Vanhoissa lehtometsissä yleinen, monivuotinen riidenlieko (lycopodium
annotinum) on aina vihreä, sidostöissä koristeena ja ihottumien ja tulehdusten
hoidossa käytetty rohdoskasvi. Käytin teoksessani eteläsuomalaista
riidenliekoa, joka viimeisenä iltana ennen teoksen kuljettamista Eurajoelle oli
säilytyssaavissa muuttunut kauttaaltaan vaalenruskeaksi. Olin laittanut 80
litran astiaan vettä, jonka ajattelin pitävän liekot taipuisina, mikä helpottaisi
kuljetusta. Ehdin juuri ennen sulkemisaikaa Espoon Motonetiin ostamaan kaksi
eri vihreäyä spray-maalia, joilla sain liekojen vihreän elävän pinnan takaisin.
Maalit kuivuivat muutamassa tunnissa. Vältän hiuslakkoja, spray-maaleja ja
fiksatiivinkin kanssa palaan tähän ongelmalliseen kysymykseen materiaalien
17

Olla-verbin imperfektimuoto oli kuvaa läsnä olevaa toimintaa, olla jossakin, olla olemassa.
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käytöstä ja ympäristövaikutuksista. Toinen ympäristötaiteen kannalta hankala
näkökulma oli pitkä kuljetus Espoosta Eurajoelle henkilöautolla. Kolmas
ympäristötaiteen ristiriita liittyi materiaalin kestävyyteen pitkän kuljetuksen
aikana. Punoin riidenliekoverhot yhteen rautalangalla. Periaatteessa
rautalangat saa kierrätettyä riidenliekoista irrottamalla. Jos ajatellaan, että
ympäristötaide on ympäristössä ja viittaa, tekee näkyväksi tai käy
vuoropuhelua luonnon kanssa, niin teos oli ympäristötaidetta. Jos ajatellaan,
että ympäristötaiteessa otetaan ympäristö- ja ilmastokysymyksiä huomioon,
niin ajattelin jälkikäteen, mikä riidenliekoteoksessa olisi ongelmallista.
Ollakseen enemmän ympäristötaidetta olisi minun tullut matkustaa julkisella
kulkuneuvolla Eurajoelle. Ommella teos kokoon jollain kierrätettävällä
materiaalilla ja ripustaa teos värjäämättä sitä spray-maalilla suoraan tammen
oksalle.

Kuva 37 xxxvii
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Analyysi ja tulkinta
Taide voi löytyä katoavasta pimeydestä, jota ei kestä, pakenee, kaipaa ja jonka kanssa
jaksaa tai haluaa elää. Katoavan pimeyden pohjien syvissä vesissä on kuutamo kaunis,
sumu kauheaa, sodat mennyttä, luonto runoutta. Kun on liian pimeää, on mahdollista
vain olla pimeyden vähitellen kadotessa. Jossain pimeyden rajamailla ei ole liian pimeää ja
pimeys on vain kohdattavaa, kuin kaunis sumu niityllä tai tapaillen vanhaa sävelmää.
Mutta kadotessa pimeyteen ja vielä pimeydenkin kadotessa ollaan kaukana, kaukana
taiteessakin. ANTI Contemporary Art Festivalin taiteellisen tutkimuksen työpajan pop-up
-galleriapäivän materian ja teoksen kuolemaa ja katoavaa pimeyttä käsittelevä taidetekoni
mahdollisti monitaiteisen ja -aistisen kohtaamisen toiseuden kanssa taidetta tehden.
Pia Sivenius (2011) piti taiteen laitoksella luennon Kuva ja psykoanalyysi aiheenaan
Sigmund Freud ja hänen jälkeensä ollut ranskalainen psykoanalyysi ja erityisesti Julia
Kristeva. Sivenius (2011) kuvaa Julia Kristevaan viitaten spektaakkelien yhteiskunnassa
kuvatulvan tuovan meidät keinojemme tyhjentymisen äärelle. Näin kohtaamamme
fragmentoituminen ja pirstoutuminen ajaa meidät objektin ja subjektin rajoille. (Sivenius
2011.) Esitän, että jostain tällaisen kaltaiselta tyhjyyden ja katoavan pimeyden rajalta
voimme palata taidetoiminnan pariin. Nyt kirjoittaessani mietin, olisiko myös Salmelan
taidekeskuksen residenssijakson 2.9.2017-1.4.2018 aikana löytämäni metodi liittynyt tähän
objektin ja subjektin rajalla olevaan, myönteisen mielenkiinnon pirstomaan tilaan, jossa
pääsin uuden taiteen tekemisen äärelle?
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3. Paikallisen taiteilijaseuran hankkeessa yhteisöpuutarhalla
Pääsin keväällä 2016 mukaan Helsingin Taiteilijaseuran (HTS) Taidekehä-hankkeeseen.
Kirjoitan tässä luvussa hankkeeseen liittyneestä yhteisöllisestä sankarihevosprojektistani
ja taiteen tekemisen paikkojen äärelle hakeutumisesta pitämissäni neljässä työpajassa.
Kirjoitan omista taide ja taidekasvatuskokemuksistani suhteessa Elina Heikkilän (2014)
artikkeliin Kuvataide ja kuvataide sekä Juho Hollon ajatuksia mielikuvituksen kasvattamisesta
teoksessa Uusi Taidekasvatusliike ja Juha Varton (2009) artikkeliin Taide ja visuaalinen
kulttuuri – onko eroa? Pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä opin hankkeesta ja miten
sovelsin taiteen tekemistäni taideopetukseen. Olen osittain muokannut ja tiivistänyt
tämän luvun tekstin Nykytaidekasvatuskurssin (Rastas, muut lähteet) korvaavana
itsenäisenä esseesuorituksena kirjoittamani Paikallisen taiteilijaseuran projektissa
Antinniityn yhteisöpuutarhalla perusteella. Idea keskustella Heikkilän ja Varton tekstien
kanssa perustuu alkuperäiseen tehtävän antoon (Rastas, muut lähteet).
HTS:n koordinoima Taidekehä-hanke oli kolmivuotinen projekti, joka toteutettiin
Kaarelan alueella, Malminkartanossa ja Kannelmäessä, vuosien 2016 ja 2018 aikana.
Taidekehä oli Helsingin kulttuurikeskuksen rahoittama Helsinki-mallin hanke, joka oli
ideoitu Ranskan Lyonin mallin pohjalta. Kaupungin puolelta toiminnan tavoitteena on
tasa-arvoisempi Helsinki, ”tuoda kulttuuri(n) kaikkien helsinkiläisten arjen ulottuville.
[…]kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityön, mallia[…] tasapainottaa ja
monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. […] Helsinki-mallin
tavoitteena on vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista
sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat uusia
yleisöjä.”
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Nykytaiteen menetelmistä Helsingin Taiteilijaseuran kolmivuotista Taidekehä-hanketta
Antinniityn yhteisöpuutarhalla voi mielestäni kutsua poikkitaiteelliseksi: mukana olivat
tanssiteatteri Zodiak, HTS:n Taidekehä-hanke ja HTS:n kuvataidekoulun Urbaaniluonto
Plug in! -projekti. Uutena alueellisena toimintan aloitettiin Kannelmäen Antinniityllä
yhteisöllisten puutarha- ja viljelypalstojen hoito. Niitä varten nurmikko kynnettiin
hevosella pelloksi.
Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen professori Helena Sederholm ja
taidepedagogiikan lehtori Marja Rastas (Heikkilä 2014, 98-99) kirjoittivat Helsingin
Sanomien yleisöosastolle 10.2.2014 lukion opetussuunnitelmauudistukseen liittyen
“taiteesta tuttujen, kokeilevien (ja poikkitieteellisten) lähestymistapojen” tärkeydestä,
“jotta opimme luomaan asioille uusia suhteita ja merkityksiä ja uutta tietoa […].”
Antinniityn puutarhalla uutta oli taiteen sijoittuminen viljelypalstojen yhteyteen.
Ensimmäinen avoin haku HTS:n jäsenille järjestettiin kesällä 2016. Lähetin
”Hevospatsas matonkuteista jollekin henkilölle, ryhmälle tai asialle” -otsikoimani ehdotuksen
13.6.2016. Hakemuksessa kuvasin tekeväni hevosen rungon laudasta. Suunnittelin myös
erilaisia yhdessä toteutettavia työskentelytapoja, materiaalin keräämistä alueelta ja
lopullisen teoksen sijoittamista ulos. Toteutin Taidekehä-hankkeeseen liittyen kaksi
sankarihevospatsasprojektia. Toinen oli Malminkartanoon kotitalouden
kierrätysmuovista tekemäni Pekka-Erik-sankarihevonen, jolla lapset pääsivät
ratsastamaan Malminkartanon Elojuhlassa ja sen jälkeen kirjastossa. Viittaan
kierrätysmuovista tekemääni sankarihevosprojektiin edellisessä materian, ympäristön ja
luonnon suhdetta käsittelevässä luvussa 2.
Tässä luvussa kirjoitan Kannelmäen puolelle toteuttamastani kuvataideprojektista,
Valtti-hevospatsaasta. Tein teoksen puisista kuljetuslavoista ja ylijäämä laudoista
sahaamalla, poraamalla ja ruuvaamalla. Laiton valmiille veistokselle kaulaan vanhat
länget. Teos on muistomerkki Helsingin entisille viljelysmaille, joiden paikoille monet
kaupunginosat ovat nousseet, kaupunkiviljelylle ja paikallisen asukkaan jakaman tarinan
mukaan alueella vielä 1960-luvun puolivälissä asuneelle Valtti-työhevoselle.
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Kuva 38
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Teos sijoitettiin Kannelmäen Antinniityn yhteisöpuutarhaan sadonkorjuujuhlan
syyskuussa 2016 ja viljelykausien 2017 ja 2018 ajaksi. Teos oli muunneltavissa niin, että
sen sai seisomaan ja makaamaan. Ensimmäisenä vuotena hevonen oli pellon laidalla
kolme päivää. Kesällä 2017 hevospatsas lepäsi viljelyalueen reunalla keväästä syksyyn.
Talvikauden ajan se oli säilytyksessä ensin Kanneltalon pommisuojassa ja seuraavana
vuotena Kanneltalon varastona toimivassa autotallissa. Kuljetukset varastosta
Antinniityn yhteisöpuutarhalle koordinoi HTS:n Taidekehän projektipäällikkö.
Kuljetukset hoiti Helsingin kaupungin Stara ja kantamisessa auttoivat Kanneltalon
vahtimestarit, projektipäällikkö, viljelijät ja sukulaiset. Valtti siirtyi epävirallisesti
vuoden 2018 viljelykauden jälkeen asukkaiden perustamalle puutarhayhdistykselle ja
se päätettiin jättää talven ajaksi yhteisöpuutarhan viljelypalstan laidalle.
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Taide, nykytaidekasvatus ja toimijuus
Projektin alussa en tiennyt, mitä merkityksiä sankaruusilmiöstä nousisi esiin, enkä miten
sankarin tai sankaruuden valinta vaikuttaisi lopulliseen toteutukseen. Lähdin hakemaan
näihin sankaruusilmiöön liittyviin ajatuksiin vastausta nimeämisen kautta. Selvitin
sopivaa alueellista sankaria, henkilöä, ryhmää tai asiaa sekä ajatusta siitä, kenelle
paikallisia muistomerkkejä tulisi pystyttää paikallisista asukkailta. Ajattelin, että
sankarihevospatsas on aiheena epämuodikas, mutta kiehtova antiaihe: ajatus idoleista ja
sankareista elää arjessa, uutisissa, eletyssä maailmassa, mutta onko ratsastajapatsaita tehty
Mannerheimin muistomerkkien jälkeen?
Ratsastajapatsaat on perinteisesti mielletty voiton ja sankareiden muistomerkeiksi.
Keitä sitten ovat tämän päivän sankarit, ne joita halutaan muistettavan vielä
myöhemminkin, joista halutaan kertoa, ehkä ylevöittää arjen yläpuolelle? Tehtäisiinkö
teos jollekin malminkartanolaiselle, entiselle asukkaalle, vaikuttajalle, urheilijalle, arjessa
vaikuttavalle työntekijälle, vapaaehtoiselle, jollekin ryhmälle? Tehtäisiinkö se jollekin
asialle, jota halutaan arvostaa ja nostaa esiin? Yhteisöllisyydelle tai jollekin muulle
paikallisten määrittelemälle, valitsemalle, ehdottamalle henkilölle, ryhmälle tai aiheelle?
Ehdotuksia tuli satunnaisissa kohtaamisissa paikallisten asukkaiden kanssa muutama:
urheilusankari, muusikko ja alueella sijainneessa hevostallissa vielä 1964-65 asunut Valttityöhevonen. Valtti-hevonen tuntui itsestään selvältä valinnalta. Hevosen ja alueen maat
omisti paikallisen perimätiedon mukaan Emil Österberg, jonka kerrotaan lahjoittaneen
esimerkiksi Antinniityn yhteisöpuutarhan paikalla ollut alue aikoinaan kaupungille
asukkaiden virkistyskäyttöön. Tarina Örterbergistä ja Valtti-hevosesta on perimätietoa ja
paikallisen asukkaan kertoma. Kannelmäen paikallislehdessä, Tanotorvessa (Varvikko
2019), kerrotaan alueen historiasta ja “Kannelmäen kantatilan ensimmäisen torpparin
po[jasta…] Emil Österberg[istä]”. Valtti-sankarihevospatsas on muistomerkki Helsingin
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entisille vieljelysmaille, alueen käytölle yhteisöpuutahana ja 1960-luvun puolivälissä
eläneelle työhevoselle, Valtille.
Minkälainen sankaruus on ilmiönä? Varto (2009, 39) viittaa Linda Weintraubin
tekemiin taiteilijahaastatteluihin kirjassa Making Contemporary Art. Taiteilijoiden ajatus
tehtävästään on “pelastaa ilmiöitä, joiden tärkeydestä he ovat syystä tai toisesta tulleet
vakuuttuneiksi. Usein pelastaminen tarkoittaa merkitysten esiin nostamista[…]
merkitykset on pelastettava siinä missä ilmiötkin” (Varto 2009, 39), tehtävä näkyviksi.
Ajattelen, että kokoan ja tuotan tietoa ilmiöstä tekemällä teoksen ja kirjoittamalla siitä.
Ymmärrän taiteen tiedon tuottamiseksi käsitteellisestä ilmiöstä, eli tavoitteenani on tehdä
käsitteellisestä käsitettävää. Ilmiö, jota teoksessa käsittelen, on sankaruus anti-teemana.
Esitän, että aiheiden sankaruus ja sankarimuistomerkki merkitykset paikantuvat
käsitteellisesti alueen monikerrokselliseen paikallisuuteen eli alueen elettyyn historiaan
ja nykykäyttöön yhteisöpuutarhana. Konkreettisesti merkitykset paikantuvat teoksen
fyysiseen ilmimerkitykseen, teoksen muotoon kuvata hevosta, jolla on kaulassaan länget
sekä suhteessa teoksen sijoituspaikkaan hevosella kynnetyn viljelyalueen laidalla.
Myös materiaali on alueelta: kuljetuslavat saattaisivat olla puutarhajätteen vieressä
maassa, nyt ne ovat toisen muodon saaneena ja ratsastamaan kutsuvana. Materiaalit ovat
kierrätettäviä, uusiokäytettyjä ja teos on tilapäinen, paikaan vain rajalliseksi ajaksi
sijoitettava. Nykytaiteen menetelmistä teokseni liittyy paikkasidonnaiseen
ympäristötaiteeseen. Juha Varto (2009, 31) kirjoittaa visuaalisen kulttuurin ilmiöistä
vaikeasti hahmotettavina, vailla selviä rajoja, “ilmiöt näyttäytyvätkin pikemmin jonkin
kaikuna kuin omana itsenään.” Sankarimuistomerkki näyttäytyy mielestäni tämän kauin
kaltaisena viittauksena sankaruuteen. Siinä, missä “kaiun sanoma on usein riittämätön
ja satunnainen” (Varto 2009, 32), “taiteen ilmiöt[…] paljastavat merkityksiä, joilla on
paikkansa kokijan elämismaailmassa […ja] yhteisessä todellisuudessa” (Varto 2009, 42).
Esitän, että teoksen kesto viittaa sankaruuden tilapäiseen ja jaettuun luonteesen.
Sankareita tulee ja tulee taas uusia sankareita. Teoksen merkitykset muodostuivat
suhteessa paikassa tapahtuvaan toimintaan ja löytyivät sankaruusilmiötä nimeten.
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Kuvaisin toimintaa Kannelmäessä kauppakeskus Kaaren lähellä sijaitsevalla Antinniityn
yhteisöpuutarhalla myös poliittiseksi: palstat ovat yhteisiä ja ne on jaettu viljetävien lajien
mukaan. Tuotteet ovat yhteisiä. Palstat on kynnetty hevosella ja auralla. Taimet kylvetään
istutusruukkuihin keväällä vapaaehtoisten toimesta alueen kulttuurikeskuksessa,
Kanneltalossa ja kauppakeskus Kaaren tiloissa. Kasvukauden alettua taimet istutetaan
maahan; kastelemassa käydään keskiviikkoisin, tarvittaessa useammin. Paikalliset
asukkaat vastaavat viljelyyn ja sadonkorjuuseen liittyvistä asioista yhdessä; toiminta on
avointa kaikille. Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana viljelyhanketta oli
vetämässä kaunpunkiviljelyaktiivi Janne Länsipuro (2018). Kolmannen toimikauden
päätyttyä puutarhalle perustettiin puutarhayhdistys, jonka puitteissa toimintaa jatketaan.
Antinniityllä ruoan viljelyä ei ohjaa taloudellinen intressi. Hanke liittyy vahvasti elettyyn
arkeen. Hankkeen kolmivuotisen toimintakauden aikana viljelyn ohella toimintaan
sisältyi tanssi, kuvataide, työpajat ja sadonkorjuujuhlat. Arjen sankaruus näyttäytyy
yhteisöllisenä, toimintana ja vastuuna ympäristöstä.
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Ilmiöviikon työpajat: havainto perustuu kokemukseen
HTS:n Taidekehä-hankkeena ja puutarha paikkana ovat mielestäni pidäkkeettömiä.
Vartoon (2009, 36) viitaten pidäkkeettömyys tarkoittaa, etteivät visuaalisen tai muun
kulttuurin toimintatavat rajoita nykytaiteilijan poliittista toimeliaisuutta. Tämä poliittinen
toimeliaisuus mahdollistuu Varton (2009, 36) mukaan Linda Weintraubin
taiteilijahaastatteluihin viitaten aktiivisen vaikuttamisen ja myös pedagogian kautta, mutta
"poliittinen kuten pedagoginenkin on arvaamatonta ja edellyttää keksiliäisyyttä [...]."
Antinniityn Taidekehä-projektissa tavoitteenani oli löytää ratkaisuja merkityksellisen
ja perustellun toiminnan toteuttamiseen. Oma taideoppimiseni määrittyi suhteessa
paikallisuuteen: ihmisiin, paikkaan ja olemassa olevaan ympäristöön ja sen historiaan.
Nykytaidekasvatukseen valitsin käyttää havaintoa tietona ja dokumenttia havainnosta
mahdollisena taiteena. Tavoitteena oli tehdä aktiivisesti havaintoja omasta havainnostaan
ja tästä arkisesta, uutena löytyvästä muistiinpanoja. Pyrin siihen, että kaikki projektin
alueet liittyvät toisiinsa: kaikella toiminnalla on merkitys suhteessa muuhun samaan
projektiin liittyvään toimintaan. Tarkoituksenani oli, että toimintaan liittyviä
merkitysyhteyksiä tulee voida ymmärtää ja perustella eri toiminta-alueiden välillä.
Projektissa näitä alueita olivat yhteisöllisyys, taidetoiminta ja taiteen tekemisen
soveltaminen taideopetukseen. Vertaisin tätä Varton (2009, 42) kuvaamaan “maailman
ilmaantumiseen” ja “näkyväksi” tekemiseen: “[…] taide on alun perin alkeellista
pyrkimystä käyttää omaa ja toisten taitoja maailman ilmaantumiseen, pyrkimystä saada
näkyväksi jotakin, jolla on tekijälleen merkitystä ja joka voi toimia yhteyden luojana toisten
kanssa […].“ Viittaan myös Elina Heikkilän (2014, 95) ajatukseen “maailman
avautumisesta, kun kohtaa toisenlaisia tapoja kokea ja ymmärtää maailmaa”.
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Holloa18 tutkineen Heikkilän mukaan Hollolla mielikuvitus on älyllistä toimintaa, joka
kuuluu tiedonelämän alueelle havainnon, muistin ja ajattelun lisäksi. Heikkilän mukaan
( 2014, 97) Hollolle19 mielikuvitus on arvoltaan, luonteeltaan yhtä uutta synnyttävää,
tuottavaa kuin havainto, muisti ja ajattelu. Mielikuvitus on erotettavissa älyllisenä
toimintana tunteesta ja tahdosta. “Kuvittelu ei[…] enää ihmismielessä pukeudu myyttien
ja sankaritarujen muotoon siinä määrin kuin muinoin20”. Hollolle21 kuvittelun ja ajattelun
ero on se, että ajattelu “on ymmärtämistä”. Mielikuvituksen mahdollisuuksien
avautuminen näyttäytyy koko kasvatustoiminnan läpäisevänä, kattavana22. (Heikkilä
2014, 86, 97, 101.)
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HOLLO 1918, 92, I osa, cit. Heikkilä 2014, 97.
HOLLO (mt.) 147, I osa, cit. Heikkilä 2014, 97.
20 HOLLO (mt.) 4, I osa, cit. Heikkilä 2014, 97.
21 HOLLO 1918, 141, I osa, cit. Heikkilä 2014, 86.
22 HOLLO (mt.) 271, II osa, cit. Heikkilä 2014, 101
18
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Havainto tietona, luonnos taiteena
Antinniityn yhteisöpuutarhalla järjestettiin kevään ja kesän 2017 aikana useita tapahtumia.
Yksi niistä oli HTS:n Urbaaniluonto Plug in! –hankkeen kautta paikallisen alakoulun
Ilmiöviikon yhteyteen sovitut eri taiteenalojen työpajat. Pääsin HTS:n Taidekehä-hankkeen
kautta ohjaamaan näistä neljää 5. ja 6. -luokkalaisille suunnattua työpajaa. Niistä

kaksi

pidettiin maanantaina 11.9.2017 ja kaksi tiistaina 12.9.2017. Työpajat olivat aamupäivällä
kello 9-11 ja iltapäivällä kello 12-14. Maanantain työpajat pidimme puutarhalla, jonne
luokat tulivat oman opettajansa kanssa. Tiistain toisen työpajan pidimme osittain
puutarhalla, mutta yllättäen alkaneen sateisen ja kylmän sään takia siirryimme koululle.
Tiistain viimeinen ryhmä työskenteli koulun lähiympäristössä.
Valitsin työpajojen teemaksi havainnon. Suunnittelin, että teemme ryhmien kanssa
luonnoksia kolmeen osaan haitariksi taittelemilleni papereille. Luonnoksen lähtökohtana
oli puutarha elettynä, moniaistisesti avautuvana paikkana. Tehtävänä oli tehdä piirustus,
teksti tai muistiinpanoja jostain paikassa havainnoiden aistittavasta tai kerätä materiaalia.
Ideana oli dokumentoida taiteen menetelmin aistittua, havaittua, havaintoa. Havainnolla
kokemuksen perustana tarkoitan aktiivista ja tietoista tapahtumaa, jossa havainnoidaan
tietoisena omasta havainnoinnistaan. Havainto näyttäytyy toisenlaisena Eflandin
(1998/1983, 26) kuvaamassa sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvan mallin
tiedonkäsityksessä, jossa havainto on kokemuksen muodostumisen osa, jonka havainnoija
havainnoi. Esitän, että taidetyöpajoisssa havainto oli kokemuksen perusta ja pääsy
aktiivisen, tietoisen toiminnan kautta jonkin avautuvan ja taiteen tekemisen äärelle.
mahdollinen
työskennellä.
Ehdotintila
opettajille
suunnatussa sähköpostissa, että työpajaan voi valmistautua
tutustumalla käsitteisiin maataide, käsitetaide, katoava taide ja vierailemalla kesän
ympäristötaidenäyttelyissä; laitoin muutaman linkin taustatiedoksi. Luulen, että kukaan ei
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ollut ehtinyt tutustua niihin. Viestissä ehdotin myös, että luonnokset voivat olla pohjana
myöhemmin ryhmä- tai itsenäisenä työnä tehtävälle teokselle.
Piirustusalustat lainasimme HTS:n kuvataidekoulusta Kaapelitehtaalta ja Cansonrullat, jotka leikkasin A3-haitareiksi hankki Taidekehän tuottaja. Lisäksi meillä oli
käytössä teippiä papereiden kiinnittämiseen ja puuväri- ja lyijykyniä. Ideoin alustavasti,
että teemme ympäristötaideteosta varten luonnoksia, suunnitelmia ja kokeiluja, omia
tulkintoja taiteesta tilassa, mutta toiminnan tavoite tarkentui oman kokemuksellisesti
havaittavan havainnoin dokumentoimiseksi.
Pohjustin työskentelyä kertomalla Valtista ja sen tekemiseen johtaneista syistä.
Taidekehän tuottajalta sain tietää, että oppilaat olivat haastatelleet paikallisia asukkaita
aikaisemmin ja paikka on heille mahdollisesti tuttu. Suunnittelin, että paikan aikaisempi
tuntemus voi toimia pohjana työn toteutukselle. Kehotin miettimään paikan historiaa ja
omaa paikkaan liittyvää elettyä historiaa. Jos aikoi tehdä luonnoksen paikkaan tulevasta
teoksesta, kehotin pohtimaan teoksen sijoittumista paikkaan. Vaihtoehtoinen tapa
lähestyä aihetta oli miettiä sitä, miltä paikka kuulostaa. Alustin tehtävää ajatuksella: Onko
työsi luonne hajanainen, yhtenäinen, runollinen, haastattelujen, havaintojen tai
tunnelmien kuvaus? Teetkö paikasta maantieteellisen, fragmentaarisen tai kuvitteellisen
kartan? Haluatko liittää työhösi väri- tai materiaalinäytteitä, tarkan kuvan jostain
kasvista, valokuvia, liikettä? Ehkä luonnos on tekstiä, kuten muistiinpanoja tai runo?
Pyysin pohtimaan työssä oppilaan omaa suhdetta paikkaan, sen luonteeseen,
asukkaisiin, kerrostumiin ja/tai elettyyn aikaan. Voit miettiä, mitä tiedät paikasta, mitä
haluat siitä teoksellasi kertoa. Mitä jättäisit paikkaan, alueelle, tilaan? Hetkellistä, pysyvää,
maatuvaa, katoavaa, kerrottua, koottua? Haluatko tehdä paikassa materiaalikokeiluja?
Tarvitsetko mukaan jotain erityistä, kuten tavaroita, materiaaleja, työkaluja? Voit myös
aloittaa suunnittelun paikan päällä sen ehdoilla.
Työskentely puutarhalla alkoi pitämälläni tehtävän alustuksella ja materiaalien
jaolla. Tämän jälkeen sovimme alueen, jonka sisällä sai vapaasti liikkua. Osa oppilaista
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kiipesi piirtämään mataliin terijoensalaviin, muutaman istuivat Valtin selässä, suurin osa
nurmikolla. Yläviistosta ympäristön perspektiivi muuttui. Monet oppilaat keräsivät
luonnonmateriaaleja: papereille teipattiin löytyneitä lehtiä, muutamia kukkia. Lopuksi
katsoimme työt yhdessä läpi ringissä niin, että kaikki näkivät, minkälaisia erilaisia
havaintotapoja olimme löytäneet.
Elina Heikkilä (2014, 92) pohtii, milloin oma kokemus muuttuu niin
merkitykselliseksi, että “yksityisestä [voi] syntyä yleisempää ymmärrystä”. Oppilaat
näkivät töidensä loppukatselmuksessa, mitä puutarhalla oli piirretty ja kerätty talteen.
Ajattelen, että töiden katselmuksessa yleisempi ymmärrys muodostui siitä, että meillä oli
mahdollisuus olla toisten tekeminen ratkaisujen parissa ja kohdata erilaisia dokumentteja
oman havainnointipaikan läheltä. Eli tavoitteena oli oppia opitusta eli ei niinkään se, oliko
tehty hyvin vai huonosti vaan, mitä oli tehty. Piirtämiseen liittyen tämän voisi ymmärtää
niin, että ei se piirränkö hyvin vai huonosti, vaan miten piirrän, on mielenkiintoista. Töiden
katselmus sujui oman opettajan johdolla, mikä tuntui toimivalta ja luontevalta ratkaisulta.
Luulen, että oppilaiden työskentely avautui eniten moniaistisen toiminnan ja omien
havaintojen kuvaamisen äärellä. Toiminnan uskon lähestyneen ajatusta tiedostavasta
havainnoinnista – ehkei käsitteen tasolla, mutta toimintana. Korostin, että luonnos voi olla
valmis teos, jota voi jatkaa seuraavissa töissä, mutta luonnoksen ei tarvitse olla valmis.
Ajattelen, että oppilaat joutuivat työpajan opetustilanteessa käsitteellisten ratkaisujen
äärelle pohtiessaan tai valitessaan tapoja “toimintansa toteuttamiseen” (Varto 2009, 36).
Toiminta tapahtui suhteessa konkreettiseen fyysiseen paikkaan – poikkeuksena
olivat huonon sään takia koulun tiloissa pidetyt kaksi Ilmiöviikon työpajaa, joiden
yhteydessä ainoastaan viitattiin toimintaan puutarhalla. Mietin, voisiko puutarhaa
fyysisenä, historiallisesti monikerroksellisena paikkana verrata alustaan, pitää toiminnan
perustan fyysisenä alustana? Vierastan ajatusta kasvatuksesta alustana (Heikkilä 2014, 95,
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91) 23 koska se tuntuu sidotulta, pysähtyneeltä. Käsitteellisenä alustana kasvatuksen ja
toimijuuden välissä, alla tai mukana voisin ymmärtää olleen tehty tuntisuunnitelma.
Tarvitsemme mielestäni tilaa hengittää, asioiden virrata, olla ja elää. Ajattelen, että olla on
aktiivista ja mahdollista, ei lopullista, eikä pysähtynyttä.
Taidekasvatuksen näkökulmasta Ilmiöviikolla oppilaat pääsivät mielestäni
toimimaan alueella, jota Linda Weintraubin (cit. Varto 2009, 35) haastattelemat
nykytaiteilijat kuvaavat tavoiteltavaksi: toiminta avautuu uuteen säilyttäen
keskusteluyhteyden taiteen perinteeseen. HTS:n Taidekehän taideopetus esimerkissäni
tarkoitan tällä tekemistä, joka toisaalta liittyy jo oleviin menetelmiin, kuten
ulkoilmamaalaukseen, havainnointiin, keräämiseen ja välineisiin, kuten piirtämiseen ja
luonnonmateriaalein käyttöön. Toisaalta toimintaan liittyvivät moninaisuus ja kokeilevuus,
jotka ovat uusia tapoja perustella toimimista taiteilijana. Oppilaiden kohdalla ajattelen
niiden olleen mahdollisuus avoimuuteen hakeuduttaessa taiteen tekemisen äärelle
dokumentoiden omaa havaintoa perinteisesti tai kokeilevasti, tutussa pysyen tai varioiden.
Oletan olevan mahdollista, että taiteen tekeminen itsenäisesti tai opetukseen
osallistumalla jäsentyy toimintana tekijän oman ymmärryksen kautta. Tämä toiminnan
kautta syntyvä ymmärrys on mahdollista jakaa näyttämällä töitään tai kertomalla
mahdollisimman totuuden mukaisesti, vaikka yksinkertaisestikin se, mitä on tehnyt, miten
jatkanut tästä tekemisestä eteenpäin ja mitä on vielä tämän jälkeen ymmärtänyt. Tekijä
joutuu siis haastamaan itsensä tuottamaan tietoa, jota ei vielä ole. Matka siihen, että jotain
tapahtuu, voi olla pitkä. Siirtymät ja opetuksesta mukaan tuleva voivat olla hyvin, hyvin
vähäistä. Opetus ja opetukseen osallistuminen voivat mahdollistaa jotain, jota ei olisi
ilman tätä opetukseen osallistumista, tekemistä. Oleellista on mielestäni se, että päästään
jonkin sellaisen äärelle, jossa voi tapahtua eli olla taidetoimintaa.
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ROGOFF, Irit cit. Heikkilä 2014, 95 ja Rogoff, cit. Heikkilä 2014, 91: kasvatuksellinen käänne

siirtymänä tarkastella taide-esineen sijaan sitä, “mitä tapahtuu ihmisten välillä ja tilassa”.
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Analyysi- ja tulkinta
Taidekehä I-hankkeeseen liittyvien lähikoulun ilmiöviikon työpajoissa työskentely
luokkahuoneen ulkopuolella mahdollisti luontosuhteen ja taiteen tekemisen välisen
yhteyden hakemisen. Ilmiöoppiminen mahdollisti monialaisen ja -aistisen oppimisen.
Tallensimme havainnoiden ja aistien muodostuvan kokemuksen keräten paikassa kasvien
osia, kirjoittaen, tehden muistiinpanoja, luonnoksia ja piirustuksia. Moniaistinen
työskentely toteutui toimijuuden kautta. Lähestyimme havaintoa ymmärtäen
havaitsevamme ja tekevämme valintoja havaitsemisestamme. Havainto perustui elettyyn
tilanteeseen ja paikkaan ympäristössä. Pääsimme jonkin avautuvan ja taidetoiminnan
mahdollistavan äärelle. Toiminta oli – lukuun ottamatta tietoista aistimista ja
havainnointia – kuitenkin pitkälti tiedostamatonta, sanoittamatonta.
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Oma taiteen tekemiseni eli työskentelyni Antinniityn yhteisöpuutarhalla mahdollisti
suhteen muodostumisen historiallisesti kerrostuneeseen ympäristöön. Taideopetukseen
tämä vaikutti niin, että paikan tuttuus ja eletty suhde paikkaan olivat avautuneina
itselleni. Koululaiset tulivat mukaan jaettuun toimintaan.

Esitän, että oma toimijuus taiteen äärelle pääsyssä korostui. Aistitusta
havainnosta muodostui käsitys havaitusta, joka oli perustana
taidetoiminnasta syntyvälle kokemukselle. Tulkitsen, että osallistava taide on
toimijuudessa ja tekemisen äärellä syntyvässä.
Osaanko vai enkö osaa kysymysten sijaan voidaan kysyä, miten teen.

Osallistavan taiteen käsitteellinen paikka on suunnitellussa, toiminnan metatavoitteissa ja
jossain tulevassa. Valittu, oleva paikka ja materiaalit ovat osa osallistavaa, toimijuuden
mahdollistavaa ympäristöä.
Ilmiöoppimiseen omassa taidetyöskentelyssäni liittyen ajattelen hankkeessa olleen
keskeisenä näkökulmana paikallisesti kerättävän tarina- ja havaintotiedon ja sen pohjalta
muodostuva taiteen tekeminen. Havainnointi suuntautui ensin omassa taidetoiminnassa
ja sitten koululaisten taideoppimisessa kohti etnografista tiedonkeruuta ja tapahtui paikan
päällä. Keräsimme havainnoiden tietoa kohdaten hetken tutussa uutta, olimme
ajattelemattamme kuin tutkimusmatkailijoita havaintomme kanssa. Havainto on tietoa,
jonka dokumentoimme taiteen keinoin.
Tulkitsen, että Antinniityn yhteisöpuutarhalla toteutetun Taidekehä I-hankkeen
taidetyöskentelyssäni käsittelemäni parin – sankaruus ja sankarimuistomerkki –
merkitykset paikantuvat käsitteellisesti alueen monikerrokselliseen paikallisuuteen eli
kerrottuun paikan historiaan, aikaisempaan käyttötarkoitukseen virkistysalueena ja
nykyiseen käyttöön viljeltynä yhteisöpuutarhana. Valtti-hevosesta kerrottu tarina alueella
viimeisenä työhevosena, teoksen sijoituspaikka viljelypalstan reunalle ja länget kaulassa
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liittyvät merkityksinä toisiinsa. Valtti-teos on paikkasidonnainen. Teoksen merkitykset
paikantuvat konkreettiseen olemassa oloon fyysisenä teoksena. Hevospatsaan muodon
ilmimerkitys viittaa sankarihevospatsaaseen. Sankarihevosmuistomerkin materiaali,
puulavat ja laudat, tekevät teoksesta väliaikaisen. Teoksen lyhytkestoisuus on viittaus
sankaruuden muuttumiseen sekä sankaruuden arkipäiväistymiseen. Teoksen nimeäminen
toi esiin arjen sankaruuden teemana.
Yhteisöllisestä monialaisesta hankkeesta oppimani ja sen soveltaminen
taidekasvatukseen toimintana paikantuu tehtyyn ja omaa työskentelyäni seuranneeseen
osallistavaan toimintaan ilmiöviikon työpajoissa. Eletty, tehty taidetoiminta on jaettavissa
ja säilyen silti etäällä. Taideopettaja ei siirrä opetustilanteessa oppilaille mitään, vaan
jakaa. Taideopettajuuden äärellä oma eletty maailma ja taidetoiminta ovat
opetustilanteessa auki jonnekin maailmojen maailmoihin. Kuvaan toiseuden ja avautuvan
käsitteillä sitä metafyysistä, josta samanaikaisessa, ohikiitävän hetkellisessä kohtaamisessa
luonnon ja taiteen kanssa voi artikuloituna tulla jaettavaa ymmärrystä. Taidetoiminta
tulee yhdessä eletyksi; tilanteet ovat jaettuja. Taide on yksi tapa elää tätä maailmaa, yksi
mahdollinen kohdattava, taide on olemassa. Taide on.

Esitän että, mielekkään toiminnan perusteiden täyttymistä oleellisempaa
on mielekkään elämän perusteiden toteutuminen.

Taiteen tekeminen itsenäisesti tai opetukseen osallistumalla jäsentyy toimintana tekijän
oman ymmärryksen kautta. Tämä toiminnan kautta syntyvä ymmärrys on mahdollista
jakaa näyttämällä töitään tai kertomalla mahdollisimman totuuden mukaisesti, vaikka
yksinkertaisestikin se, mitä on tehnyt, miten jatkanut tästä tekemisestä eteenpäin ja mitä
on vielä tämän jälkeen ymmärtänyt. Tekijä joutuu siis haastamaan itsensä tuottamaan
tietoa, jota ei vielä ole. Tämä ymmärrys on eli se on itsessään jotain, joka on enemmän kuin
pelkkä ymmärrys. Se on uuden tiedon tuottamista, uuden luomista eli se on ja sillä on
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tavoiteltava olemassaolonsa, jota kohti pyrkiä ja josta jatkaa. Tätä ymmärrystä
ymmärryksestään on mahdollista oppia ja oppia lähestymään. Ajattelen, että se on myös
verrattavissa taiteilijan tuottamaan tietoon taiteestaan, laadulliseen tutkimukseen, jossa
tietoa tuotetaan menemällä syvemmälle aiheeseen ja avaamalla sitä käsitteellisesti
ymmärrettävään muotoon, kuten kerrottuun, puhuttuun ja ajateltuun kieleen. Taiteellisen
tiedon tuottaminen taiteessa olisi siis vastaavasti käsitellyn asian jäsentymistä niin, että se
tulee artikuloituun tai ymmärrettävään muotoon taiteessa.
Tekijänä tekemäni taiteellisen tutkimuksen, tekstien ja taiteen, kautta avautuu
mahdollisuus artikuloituun ymmärrykseen. Sanallinen ymmärrys puhuttuna ja
kirjoitettuna tekstinä kuvaa ja avaa taiteen ja tekijänä omaa elettyä maailmaani. Eletystä
tulee artikuloituna jaettavaa ymmärrystä. Taiteellisen tutkimuksen kautta löytyy
ymmärrettäväksi vain lisää reititettyjä, aluskasvillisuuden alta paljastuvia polkuja.

Kuva 42
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4. Tekstistä ja tehdystä tulkintaan
Opinnäytetyössäni tarkastelin luontosuhteeseen liittyen uutena asiana ajatusta elää
suhteessa luontoon eli luontoa kohti ja kohdaten sen ihmisen ylivallan purkaen, kutsuen.
Esitin tämän kohtaamisen tapahtuvan lisäksi jonkin avoimen äärellä toiminnan ollessa
aktiivista ja tietoista. Anti hahmottuu omassa taidetyöskentelyssäni. Antimotivaation äärellä
kohtaaminen itsen kanssa avautuu uuteen ei-vastakohtaisuuksien näkökulmaan.
Työskennellessä taidetoiminnan parissa palkitsevaa on paradoksaalinen ristiriitaisuus:
samalla, kun pysähdyn, saan tehtyä enemmän ja kääntyessäni kohti itseäni olen samalla
enemmän auki maailmaan eli ymmärtäessäni itsereflektoiden itseäni, tekemistäni ja
motivaatiotani ymmärränkin samalla jotain läsnä olevaa toiseutta. Opetuksessa tämä
päinvastainen, kaaos, odottamaton ja yllättävä tai nimeämällä joksikin pakotettu
näyttäytyy arjen haasteena. Jaettu tekeminen, toiminta ja opetustilanne ovat kohtaamista
ja olemista toistemme kanssa.
Ajattelemalla jaettu, ymmärretty teksti on tutkimusta, tehdyn avaamista, esittämistä
ja esiin nostamista. Taideopetukseen sovellettu oma taidetoiminta jättää tilaa oppilaiden
tehdä, muttei suoraan avaudu tai käänny toiminnaksi. Kirjoitan ja keskustelen myös tavasta
kirjoittaa. Tulkinnat esitän materiaalista nostamastani eli analysoimastani keskeisimmästä
aineistosta. Palaan tekstissä aineistoon luku luvulta yhä uudestaan niin, että analyysiä ja
tulkintaa seuraavat yhä uudestaan analyysi ja tulkinta.
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Ymmärrän taiteen kielenä, jolla voi vielä kerran ja eri tavalla, uudestaan sanoa sanoilla,
joita ei ole ennen käyttänyt jotain, joka tästä samasta on sanomatta. Eli kyse on monilta
osin takaisinpäin kääntyvästä, vastavuoroisesta liikkeestä: suunnittelusta taiteeseen,
taiteesta tekstiin ja tekstistä taiteeseen. Eli mitä tein ja miksi tein: täytyy ymmärtää, jotta
voin tehdä. Kun voin kertoa, olen myös ymmärtänyt itseäni.
Taiteen totuus voi olla illuusiota, rekonstruktiota, toden vastaista tai aktiivista ja
tietoista toimintaa. Oman taidetyöskentelyni soveltaminen kuvataidekasvatukseen
ilmenee nyt paradoksaalisena. Ristiriita oppimisen ja nopeiden onnistumisten pysyvyyden
mahdottomuuden ja opetustilanteissa tehtävien kompromissien mahdollisuuden välillä on
liikkeessä. Kompromissien avulla savutetaan tuloksia, mutta oppiminen taiteeseen ja
taiteen äärelle vaatii aikaa. Mitä jos päästään taiteen äärelle, ymmärretään jotakin,
kokeillaan ja onnistutaan, mutta tulokset saavutuksina ovat epätasalaatuisia? Taide on
pakenevaa, uudelleen löytyvää ja väitän, että mielekkään elämän perusteita
mahdollistavaa.
Eletystä tulee artikuloituna jaettavaa ymmärrystä. Arvaamattomuudessakin on
löydettävää, hapuillen tunnistettavaa, kosketettavaa, jotain läsnä olevaa. Teoksessa tämä
jokin tulee teon, toiminnan ja taiteen tekemisen kautta artikuloiduksi taiteessa. Teoksen
äärellä katse siirtyy taiteilijan teokseensa valitsemasta, tulkitsemasta ja kuvaamasta
kuvattuun, esitettyyn, kerrottuun, verhottuun.

Ymmärrän taiteen tutkimuksen toimintana olevan myös on osallistumista
keskusteluun: keskusteluun taiteesta ja taiteessa.
Esitän, että taiteellinen tutkimus lähestyy muutosta sen sisältä käsin eläen
muutosta läpi. Myös tämä taidetoimintaan liittyvä toiminta paikantuu
taiteen totuuteen.
Taidetyöskentely on toimintaa, tietoista ja elettyä, mutta myös tavoitteellista.
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Avautuvan äärelle voi päästä, kun toiminta on tietoisesti tietoista. Kaikki tiedostamaton,
kuten virta, ohi menevät kuvat, sattumat, tilanteet ja paikat, joihin menemme, joissa
olemme tai jotka jätämme väliin, voivat tuoda saman äärelle, mutta ehkä hämmentäen,
herättäen kiinnostusta tai kysymyksiä.
Avautuvan äärellä mahdollistuu taiteen tekemisen äärelle pääsy. Ehkä avautuva on
olevan kätkeytymättömyyttä oman toimintani keston ajan? Jonain samankaltaisena se
paljastuu oman aktiivisen, tietoisen toiminnan suuntautuessa moniaistisesti kohtaamiseen
toisen kanssa. Tavoitetaanko taidetoiminnassa silloin Martin Heideggerin (1998/1936, 40,
56) kuvaaman maan ja maailman kiistan, ei-kätkeytyneen ja aukeaman vastakkaisuuden
äärelle pääsy, totuus? Aineistonani olevassa taidetoiminnassa on ilmennyt pääsy jonkin
sellaisen tuntemattoman avautuvan äärelle, jossa taiteen tekeminen on mahdollista.
Kuinka rehellisesti toimintaan suuntaudutaan tai aidosti kohtaamista halutaan, ei vaikuta
vaikuttavan. Toiminnan vaikuttavuuden kannalta oleellisena on näyttäytynyt osallistujien
pääsy oman aktiivisen, tietoisen toiminnan pariin.
Myös tekemättömyys voi olla toimintaa. Toimintaa ei tarvitse arvottaa, se on.
Toiminnan kuormittavuutta voi vähentää suunnittelulla tai joskus jopa olemalla
suunnittelematta. Toiminnan aikana yksioikoisesti suuntautuva toiminta ilman vaihtoja,
vaikka samanaikaisesti moneenkin asiaan suuntautuvana, mahdollistaa toiminnan
paremmin kuin poukkoilu ratkaisusta toiseen. Lopulta tämä voi näyttää dystopialta,
utopialta tai mahdolliseen suunnitteluun ja tietoiseen toimintaan pohjautuvalta
lineaarisuudelta. Asiat todella seuraavat toisiaan!
Lähestyin taideoppimista seuraavista kolmesta näkökulmasta: hahmottaa
kokonaisuuksia, oppia oppimaan ja soveltamaan, mutta keskityin näistä kolmesta
jälkimmäiseen: Miten oppia soveltamaan saatua, käsiteltyä ja olemassa olevaa omassa
taidetoiminnassa muodostunutta aineistoa. Soveltaminen toteutui tekemisen kautta. Mutta
taidetoiminta voi myös kääntyä taiteen tekemisen äärelle pääsyn mahdollistavaksi
toiminnan löydyttyä, jolloin oman oppimisen kehittäminen on mahdollista.
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Tämä työni ei ole lähtökohtaisesti tapaustutkimus, sillä en pyrkinyt prosessin alussa
muutokseen. Tapaustutkimuksen kaltaisuus eli muutos tutkimuksen aikana tuli esiin
tekemisen kautta suunnittelematta ja siihen liittyi yllätyksellisyys. Muutos ja metodi
löytyivät työskentelyn kautta. Eli kerron työskentelyn kautta löytyneestä kirjoittaessani ja
haen samalla kirjoittamalla uutta, ajattelemalla ja kirjoittamalla suhteessa aineistoon
rakentuvaa ymmärrystä. Omasta tekemisestäni ja taiteestani kirjoittaminen on haastanut
itseni palaamaan tekstin toistuvasti. Voin kuvailla ja viitata, mutta kirjoittaakseni juuri
sen, mitä tarkoitan, joudun pysähtymään ja ajattelemaan.
Ajattelin teosta tehdessäni vapauteen vapautta, mistä kirjoitin Taidekeskus Salmelan
taiteilijaresidenssin yhteydessä. Samoin olen tehnyt nyt kirjoittaessani eli ajatellut tyhjää
tilaa päästäkseni mahdollisimman lähellä jotain totuudellista, objektiivista kuvausta ja
perustelua ja voidakseni kirjoittaa siitä, mitä todella tarkoitan. Vuonna 2018 jouduin
kirjoittamaan muistiin kaiken heti tai kaikki ajatukseni saattoivat kadota nopeasti.
Kirjattavat sanat löytyivät hetkessä juuri siinä muodossa kuin ne tavoitin ja sain
muotoiltua siitä, mitä on ja olin tehnyt, ajatellut ja myös ymmärtänyt suhteessa
maailmaan, muiden tekemiseen ja ajatteluun. Olen palannut tekstin pariin sekä
jäsennellyt, jaotellut ja poistanut päällekkäisyyksiä tekstistä.
Tulkitsen, että taiteen tekeminen näyttäytyy aiemmin tehdyn löytymiseltä ja
hakemiselta, mutta uusina tulkintoina, variaatioina. Antinäkökulmien kautta olen löytänyt
taiteen tekemisen uusia paikkoja. Tietoisesti tehtyjen havaintojen muodostaman
kokemuksen kautta löytyivät läsnä oleva avautuva, aistittu, eletty ja kohdattu. Toisena
paikkana on väistämättömän kauhun tiedostava hyväksyminen ja maailmassa elämisen
kautta paljastuvan katoavuuden läsnäolo. Kestämättömän hyväksyminen on
mahdollisuus elää tyhjyyden lähellä ja siinä rauhan paikassa, tilassa voi tehdä taidetta.
Neljäntenä löytönä on vasta mahdottoman mahdollistaman antimotivaation
mahdollistama luovuus eli löytää tekemällä, ajattelemalla jotain, jota ei ole aiemmin
löytänyt, ymmärtänyt hakevansa.
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Ja ajattelen, että olemme taiteessa, taidekasvatuksessa ja elämässä paradoksin
äärellä eli samaan aikaan sekä jonkin suuren, avautuvan, ymmärrettävän ja
elettävän että arkisen elettävän äärellä. Näiden tasapaino, välinen liike tai
ristiriita mahdollistavat työskentelyn taiteessa.

Haaste on ollut olla auki ja avoin ja löytää sen äärelle, jossa taidetta voi tehdä. Olla avoin
toiselle ja toiseudelle ei ole näyttäytynyt haasteena. Se on jatkuvaa hakemista ja paluuta.
Oleva on elettävissä, koettavissa, aistittavissa ja henkilökohtaisesti – tai lajin, kuten
eläinten tai olentojen, olemassa olon kannalta – aina myös ainutlaatuista. Ja haaste on
kirjoittaa taiteestaan niin, että kirjoittaa vain sen, mitä todella tarkoittaa. Omat käsitykset
maailmasta, arvot ja suuntautuminen siihen johonkin toiseen, johon taide tekona,
toimintana ja/tai teoksena liittyy vaikuttavat siihen, miten taide tekona, toimintana ja/tai
teoksena ilmenee. Nyt myös luonto tulee kohdatuksi ja toiminnan kautta eletyksi.

Kuva 43 xliii

108

Aika, aika ja aika
Aika on taiteeseen tai teokseen tai taideopetukseen käytetty aika.
Aika on pitkän aikavälin suunnitteluun käytetty aika; teemat jatkuvat
edellisistä ja elävät eletystä, koetusta ja kohdatusta.
Aika on eli elämme tätä historiallista hetkeä, olemme tietoisia menneestä ja
ymmärrämme tulevaa, ymmärrämme, että on jotain tulevaa 24.
Aika on läsnäoloa.

Kuljin ulkona ja katselin lintuja puissa. Katsoin puita, joiden oksat
huojuivat hiljalleen tuulessa. Ja ajattelin: “Pyrkimys hyvään on kaunista,
ylevää. Niin kuin puut ja tuuli. Puut eivät kysy, mistä me tulemme,
eivätkä, keitä me olemme 25, eivätkä, mitä olemme tehneet. Puiden olemus on
jotain, joka on, vaikka puita ei olisi. Tuulen olemus ei katoa. Aina jää ajatus
tuulesta tuulena, tuulen olemuksesta.”

Verta: Professori P. T. Karjalainen (2007) esittää, että elämme hetkeä, joka on tässä ja nyt: mennyt
ja tuleva kiertyvät ja ovat suhteessa toisiinsa, eikä tässä ja nyt ole vain tässä ja nyt. Mennyt ja
tuleva eivät kuitenkaan ole konkreettisesti olemassa vaan ne edustavat Karjalaisen (2007) mukaan
mennyttä ja tulevaa.
25 Vertaa: ”According to Stuart Hall, the question is not about who we are or where we came from,
but about who we can become, how we are presented, and what affects how we may present
ourselves (Hall, 1999)”, Pullinen & Merta (2015, 96).
24
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Muuntokoulutettavien taidekasvatusseminaarin ennakkotehtävä 8.9.2010, Enni Kömmistö

Taide ja taiteen opetus
Käsittelin Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin opinnäytetyössäni
kaksiulotteisen ja komiulotteisen teoksen suhdetta toisiinsa ja tilaan. Lähestyin kaupunkia,
siihen sisältyviä merkityksiä ja kaupunkitilaa määrittäviä merkkejä. Olen kiinnostunut
kaupungista erilaisia merkityksiä ja kohtaamisia sisällään pitävänä yhteisenä ympäristönä.
Toisaalta kaupungissa minua kiinnostaa rakennetun, ihmisen muokkaaman ympäristön ja
luonnon kohtaaminen. Teoksissani en pyri provosoimaan, vaan pikemminkin kysymään ja
lähestymään käsittelemiäni aiheita – tällä hetkellä eläinaiheisten veistosten muodossa.
Kuluneen vuoden aikana olen pohtinut, miten voisin toteuttaa taiteellisessa työssä
käsittelemiäni aiheita erilaissa opetustilanteissa. Tavoitteenani olisi tutkimuksen keinoin
löytää mahdollisia tapoja yhdistää kuvanveisto, tilallisuus ja ympäristökysymykset lasten
ja nuorten kuvataideopetuksessa. Olisin kiinnostunut esimerkiksi laatimaan
maisteriopintojen lopputyön kirjalliseen osuuteen liitettäväksi kuvataidekurssien
opetussuunnitelmat. Ne voisivat olla omien kurssieni pohjana ja samalla muiden samoista
kysymyksistä kiinnostuneiden kuvataideopettajien käytettävissä.
Voisiko opetussuunnitelmaani sisältyä esimerkiksi erilaiset toteutukset eri-ikäisille
lapsille ja nuorille samaa teemaan liittyen? Mahdollisesti joku tai jotkut opiskelujemme
loppuvaiheen harjoitteluista tai omaehtoisista opetustöistä voisivat liittyä tähän
opinnäytetyön tutkimussisältöön? Olisiko soveltava harjoittelu tarkoitukseen sopiva?
Tutkisinko edellä mainittujen kysymysten kautta sitä, miten oma työ tulee osaksi
opetustyötä ja mitä opetustyö toisaalta toisi omalle työlle? Miten käsitys taiteesta ja sen
tekemisestä muuttuu opetustyön kautta vai muuttuuko se? Taiteen opetus vai
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opettamisen taide? Tilallisuus taiteessa, mitkä ovat kuvanveiston mahdollisuudet
taidekasvatuksessa? Tutkimuksen tueksi toivoisin löytäväni aihetta tukevaa kirjallista
aineistoa ja lähestymistapaani sopivia tutkimusmetodeja.
Maisteriopintojen opinnäytetyöhöni liittyy taiteellinen osuus. Alustavasti ajattelin
tehdä lintuaiheisen puuveistoksen, Kaupunkimaiseman, jossa käsittelen edellä
mainitsemiani aiheita. Esitystapansa puolesta kolmiulotteinen teos avautuu tilaan,
mahdollisesti osaksi tilaa ja sen tilallisuutta. Opinnäytetyöni kirjallisen osuuden
kuvituksena voisivat olla oman teokseni luonnosten, työstöprosessin ja lopullisen teoksen
sekä mahdollisen kuvataidekurssin satona syntyneiden oppilaiden teosten
dokumentaatiot.
Taidekasvatusseminaariin liittyvässä kirjallisessa tutkielmassa ajattelin paneutua
näiden kysymysten tutkimiseen ja mahdollisesti opetussuunnitelman valmisteluun.
Aihetta täytynee tarkentaa ja mahdollisesti rajata. Maisteriopintojen aikana laajentaisin
tarvittaessa tutkimusta, tekisin mahdollisen opetusharjoittelun ja opetussuunnitelmat sekä
taiteellisen työn aiheeseen liittyen.

Ideoita lähdeluetteloksi:
Ympäristökysymyksiin liittyen: Ossi Naukkarinen, Ympäristön taide
Taiteeseen liittyen jotain Pauline von Bonsdorffin kirjoituksia ”hiljaisesta estetiikasta”
Tutkimukseen liittyen: Jotain näkökulmasta ”hei me osataan, vaikka ei ole ennen tehty” tai
”taide tarjoaa onnistumisen kokemuksia, ei ole yhtä tapaa tehdä taidetta oikein, mutta on
erilaisia vaihtoehtoja, jotka voivat olla vastakkaisia.”
Teorian tai metodologian näkökulmasta: en vielä tiedä, mikä näkökulma olisi toimiva…
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