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I 

johdanto

-SHHH silence, kehottaa museonvartija vaativasti. 

Väsyneet ja nälkäiset Pariisin matkalaiset ovat innostuneet liikaa Monet’n 

ovaalien lummesalien hurmoksessa. Orangerie-museon vartija pitää huolen, 

että näyttelyvieraat saavat nauttia taide-elämyksestä kaikessa rauhassa.

 Istuudumme nolostuneina salin keskelle sijoitetuille penkeille. Uupumus on 

kadonnut. Pysymme kauan paikoillamme hiljaisuuden vallitessa ja imemme 

itseemme kauneutta. 

(Muisto Pariisista marraskuulta 2012.)

Kuva 1. Yksityiskohta Monet’n lummemaalauksesta Pariisin Orangerie-museon 
ensimmäisessä salissa, joka kuvaa lumpeita auringonlaskussa, ja joka sai kirjoittajan 

aivan sekaisin onnesta ja hämmästyksestä.
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Olen rakastanut taidenäyttelyitä ja museoita niin kauan 
kun voin muistaa. Ensimmäiset muistoni museo- ja näytte-

lykäynneistä ovat ajalta ennen kouluikää. Näitä kokemuksia on 
kerääntynyt vuosi vuodelta lisää. Museoissa ja gallerioissa pysäh-
dyn hartaana teosten äärelle, ja ammennan innoitusta sekä oppia. 
Kuvataidetta havainnoimalla saan ideoiden lisäksi myös paljon 
käytännöllistä tietoa, jota hyödynnän kuosisuunnittelussa.

Opinnäytteessäni tarkastelen kuvataiteen merkitystä osana omaa 
kuosien suunnitteluprosessiani. Mikä on inspiraation merkitys 
itse työskentelyprosessissa ja miten se ilmenee valmiissa kuoseis-
sa. Lopputuloksena esittelen freelancer-kuosisuunnittelijan työ-
näytesalkun, joka koostuu sekä paperille tulostetuista painokuo-
seista että kudotuista kangasmalleista. 

1.2. Lähtökohta

Varsinainen lähtökohta lopputyön tekemiseen syntyi museos-
sa. Keväällä 2013 ihailin Pariisin Pompidou-keskuksen valtavis-
sa näyttelysaleissa minulle tuntemattoman taidemaalarin Simon 
Hantaïn teoksia. Huone huoneelta tutustuin Hantaïn pitkällä 
urallaan monipuolisesti työstämiin tauluihin. Niitä oli maalattu, 
veistetty, rypistelty, ommeltu ja haudattu maahan. Seinillä heh-
kuivat yksi- tai moniväriset abstraktit teokset sitruunankeltaisina 
ja puhtaan sinisinä sekä erikoisissa murretuissa väreissä. Hantaïn 
ura jakautui moniin eri vaiheisiin hänen kehittäessään kokeellisen 
tekniikan toisensa jälkeen. Suuret maalaukset oli aseteltu krono-
logiseen järjestykseen siten, että periodi kerrallaan saattoi seurata 
maalarin tekniikan kehittymistä ja muuttumista. Hantaïn käyttä-
mät työskentelymenetelmät, kuten raaputus ja taittelu tuntuivat 
aina loogisesti johtavan kohti seuraavaa teknillistaiteellista löy-
döstä. Kaikissa hänen töissään oli menetelmien moninaisuudesta 
huolimatta samankaltainen abstrakti, materiaalintuntua sekä vä-
rejä korostava tunnelma. Suurista maalipinnoista välittyi keholli-

nen työstämisen tapa, ikään kuin maalarin liikkeistä olisi jäänyt 
teoksiin jäljet. Taiteilijan oma tyyli oli tekniikoiden kehittymisestä 
ja vaihtelusta huolimatta aina helposti tunnistettavissa. Hantaïn 
tyylin ydin saattoi olla juuri tuossa hänen henkilökohtaisessa lo-
puttomassa muuntautumiskyvyssään. Katsojasta tuntuu siltä kuin 
taiteilija olisi halunnut jatkuvasti oppia jotakin uutta, kurottaa 
aina vain kauemmas ja uudenlaisiin lopputuloksiin. 

Koin vahvaa hengenheimolaisuutta Hantaïn työskentelytapaa 
kohtaan. Minua on aina kiehtonut valitun tekniikan ja taiteilijan 
oman vision suhde toisiinsa sekä sattuman sisältyminen luovaan 
prosessiin. Tästä sain idean kokeilla järjestelmällisesti eri kuvatai-
teilijoiden inspiroimia taiteellisteknisiä työskentelymenetelmiä ja 
tarkastella niitä suhteessa omaan työskentelyyni ja ilmaisuuni. Mi-
nulle oli luonnollista hakea innoitusta kuvataiteesta, sillä rinnastan 
taiteilijan ja suunnittelijan työtavat. En kuitenkaan koe aikaansaa-
maani lopputulosta osaksi taidetta vaan muotoilua.

1.3. Tarkoitus ja tavoite

Opinnäytteen tarkoituksena oli valmistaa freelancer-kuosisuun-
nittelijan työnäytesalkku sekä tutkia inspiraatiota ja sen merkitystä 
osana omaa luovaa prosessiani. Innoituksena työlle ovat toimineet 
useat kuvataiteilijat työskentelytapoineen ja tyyleineen. Jokainen 
taiteilija on innoittanut pienen kuosikokoelman työnäytesalkun 
osaksi. Olen kokeillut tarkoituksella monia minulle uusia työsken-
telytapoja pyrkien näin laajentamaan omaa ilmaisuani kuosisuun-
nittelijana. Kirjallinen osio tarjoaa samalla eräänlaisen reseptikir-
jan yhden työnäytesalkun inspiraatio- ja tekoprosessista.

Opinnäytteessäni pyrin löytämään sekä visuaalisia että kirjallisia 
vastauksia näihin tutkimuskysymyksiin: Mikä on luova prosessi ja 
inspiraation merkitys siinä? Mikä on suunnittelijan oman vision ja 
tekniikan mukanaan tuoman sattuman suhde toisiinsa? Missä kulkee 
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inspiraation ja kopioinnin raja? Mistä innoitus ja halu työskentelyyn 
syntyvät? Miten uusia työskentelytapoja voi hyödyntää kuosisuun-
nittelijan työnäytesalkun tekoprosessissa? Lopullinen visuaalinen 
vastaus tutkintokysymyksiin ilmenee työnäytesalkun muodossa. Sii-
nä hyödynnän kirjallista osuutta varten lukemaani materiaalia ja 
siirrän sen oman ilmaisuni kautta suodatettuna näkyvään muotoon.

Opinnäytteeni on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muotoilun ja 
taiteen kentän opiskelijoille tai ammattilaisille. Kuosisuunnitte-
lijan käytännön työstä löytyy verrattain vähän kirjallista tietoa. 
Haluan tehdä pitkälti suunnittelijan pään sisällä tapahtuvasta luo-
misprosessista näkyvää. Opinnäytteen tarkoitus on tuoda uusia 
ideoita kuosisuunnitteluun ja innostaa lukijoita omiin henkilökoh-
taisiin kokeiluihin sekä kohtaamaan uusia suunnittelullisia haastei-
ta. Opinnäyte myös käsittelee inspiraatiota osana luovaa prosessia. 
Innoituksen aiheista löytyy jonkin verran tietoa muotisuunnitte-
lun saralta, mutta tekstiilisuunnittelussa keskustelu on verrattain 
tuoretta. Elämme kasvavan sähköisen viestinnän aikakautta, jossa 
suunnittelijan on kyettävä tekemään luomisprosessinsa entistä nä-
kyvämmäksi tekijänoikeuksien varmistamiseksi.

1.4. Työn jaottelu ja rakenne

Opinnäytteeni jakautuu kahteen osaan, kirjalliseen sekä produk-
tio-osioon. Molemmat osuudet ovat syntyneet samanaikaisesti, 
sillä tiedon hankkiminen on toiminut innoittajana produktion to-
teuttamisessa. 

Kirjallinen osuus tukee produktio-osuutta tekemällä suunnittelupro-
sessista näkyvän. Samalla se tutkii luovan prosessin ja inspiraation 
olemusta. Se esittelee minua inspiroineet kuvataiteilijat tyyleineen ja 
tekniikoineen. Jokaista taiteilijaesittelyä seuraa kuvaus siitä, miten 
olen käyttänyt kyseistä innoitusta hyväkseni suunnitteluprosessin ai-
kana. Kirjallinen osio jakautuu kahteen osaan, pienempikokoiseen 
tekstipainotteiseen kirjaan (osa I) ja isompaan produktio-osuutta 

esittelevään kuvakirjaan (osa II). Pienempi kirja esittelee opinnäyt-
teen tutkimusosion ja isommasta löytyvät portfolion painokuosit 
sekä kuvat kudotuista kankaista. Kirjoja on tarkoitus tarkastella 
samanaikaisesti, näin kuhunkin tutkimusosioon liittyvät kuvat ovat 
helposti nähtävissä. Kirjat etenevät samaan tapaan kronologisesti. 
Osa II liittyy tekstikirjan osioon: IV Inspiraation arkeologia – yhden 
portfolion tarina, joka alkaa sivulta 43.

Opinnäytteen pääpaino on produktiossa. Työnäytesalkku koostuu 
kahdeksasta osa-alueesta, joista kukin on eri taiteilijan ja  hänen 
työskentelytapansa innoittama. Inspiraation vaikutteet ovat joskus 
vahvasti läsnä lopullisissa kuoseissa, välillä tuskin havaittavissa. Työ-
näytesalkun osana esitetään myös kudottujen jacquard-kankaiden ko-
koelma. Salkun kuosit ja kankaat on työstetty valmiiksi tuotteiksi, joi-
ta voi myydä asiakkaille ja samalla esitellä omaa erityisosaamistaan. 

1.5. Työtapa ja menetelmät

1.5.1. Kirjallinen kartoitus 

Kirjallisessa kartoituksessa hain aivan aluksi materiaalia minua 
inspiroineista taiteilijoista ja heidän työskentelytavoistaan. Minua 
kiinnostivat heidän motiivinsa. Mikä ajoi heidät työntekoon? Mi-
ten he valitsivat harjoittamansa työskentelymenetelmät? Sisältyikö 
sattuma heidän valitsemiinsa tekniikoihin? Entä mikä merkitys 
oli ideologialla töiden takana? Syvennyin myös jossain määrin 
taiteilijoiden taustoihin, aikakauteen sekä heidän edustamiin-
sa tyylisuuntiin. Näin opin paremmin ymmärtämään, millaisia 
edellytyksiä valitsemillani taiteilijoilla oli työskentelyyn. Halusin 
löytää syitä ja seurauksia heidän valitsemilleen metodeille ja tuot-
tamilleen teoksille. Näiden tulosten valossa pyrin tarkastelemaan 
ja kyseenalaistamaan omaa työprosessiani. Monista valitsemistani 
taiteilijoista on olemassa runsaasti kirjoitettua materiaalia. Hain 
mahdollisimman tuoretta näkökulmaa keskittyen museoiden jul-
kaisemiin taiteilijakirjoihin. Suhteeni taiteilijoihin ja heidän töi-
hinsä oli nimenomaan syntynyt museoissa ja museoiden ehdoilla. 
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Seuraavaksi tutustuin teksteihin, jotka käsittelevät taiteilijan luo-
vaa prosessia, sekä innoituksen ja motivaation syntymistä. Valit-
sin kaksi työstään kirjoittavaa kuvataiteilijaa, koska halusin oppia 
ymmärtämään, miten taiteilijat itse tarkkailevat luovaa prosessia. 
Mukaan valikoitui Teemu Mäen väitöskirja Näkyvä Pimeys sekä 
Tarja Pitkänen-Waltherin  niin ikään väitökseksi kirjoitettu Lii-
an haurasta kuvaksi - maalauksen aistisuudesta. Molemmat kuvataiteen 
tohtorit ovat kunnostautuneet myös opetustyössä, Teemu Mäki 
professorina Taideteollisessa korkeakoulussa ja Tarja Pitkänen-
Walther Kuvataideakatemiassa. Teoksessaan Teemu Mäki tarkas-
teli terävänäköisesti omaa luovaa prosessiaan sekä monien enem-
män ja vähemmän tunnettujen kuvataiteilijoiden tapauksia. Tarja 
Pitkänen-Walther keskittyi lähinnä oman työskentelynsä tarkaste-
luun. Hän tutki myös maalauksen haptisuutta ja psykoanalyyttis-
tä tulkintaa. Kaipasin lisäksi kirjallisuutta, joka tarkasteli luovaa 
prosessia taiteen kentän ulkopuolelta. Siihen tarkoitukseen valikoi-
tuivat psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyin lukuisat 
teokset. Hänen elämäntyönsä on ollut tarkastella luovaa prosessia 
sekä siihen liittyvää onnellisuutta tuottavaa flow-tilaa.

Luin myös runsaasti edellisten vuosikurssien opinnäytteitä. Niistä 
sain hyödyllistä tietoa niin opinnäytteen rakenteesta kuin laajuu-
destakin. Inspiraation ja luovan prosessin suhdetta muotoilussa on 
Aalto-yliopiston opinnäytteissä käsitelty melko vähän. Median lai-
tokselta kuitenkin löysin muutaman aihetta sivuavan lopputyön. 
Taiteilijan työskentelymenetelmiä kuvasi onnistuneesti Aalto-yli-
opiston valokuvataiteen linjalta valmistunut Olli Karttunen mais-
terin opinnäytteessään Ruokittu totuus - valokuvaajan menetelmiä vuo-
delta 2013. Siinä hän teki tutkimustyötä omista onnistumisistaan. 
Karttunen pyrki määrittelemään toimivia työskentelytapoja, ker-
tomaan virheistään (usein tarkoituksenmukaisista) sekä listaamaan 
erilaisia menetelmiä tarjoten näin eräänlaisen työkalupakin myös 

Kuva 2. Kuvassa työprosessin aikana lukemieni kirjojen kauniita kansia, 
huomaa Kleinin sininen.
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muiden kuvaajien käyttöön. Pyrin itse opinnäytteelläni saman-
kaltaiseen lopputulokseen, kokoamaan eräänlaisen omakohtaisen 
”reseptikirjan” taikka pienimuotoisen oppaan inspiraation käyttä-
misestä osana luovaa prosessia. Graafisen suunnittelun kandidaa-
tin työssään Pilvi Meriluoto puolestaan luetteli inspiraation aihei-
taan, muttei varsinaisesti käyttänyt niitä teknillisinä ratkaisuina 
vaan pikemminkin kuvien aiheina. Minä halusin nimenomaan 
keskittyä innoittajien teknilliseen puoleen ja etsiä aiheet muualta. 

1.5.2. Suunnitteluprosessi

Suunnitteluprosessin alussa aloin kartoittaa työskentelymetodeja 
sekä taiteilijoita, jotka halusin sisällyttää tutkielmaan. Tarpeelli-
selta tuntui myös löytää heidän väliltään jonkinlainen yhteys, tai-
dehistoriallisen kontekstin tarjotessa tähän eräänlaisen välineen. 
Etenin ajallisesti vanhemmasta taiteilijasta nuorempaan, ajan ja 
tyylisuuntien lipuessa lempeästi eteenpäin. Oli kiinnostavaa ha-
vainnoida esimerkiksi Monet’n teosten merkitystä myöhemmälle 
maalaustaiteelle. Huomasin olevani erityisen kiinnostunut teknii-
koista, joissa sattuma oli vahvasti läsnä kuten vartalomaalauksessa 
taikka grattage-tekniikassa. 

Lukemisella ja kirjoittamisella oli tärkeä osa suunnitteluprosessis-
sa. Hankkiessani lisää tietoa taiteilijoista ja heidän menetelmis-
tään, sain samalla uusia ideoita omaan työskentelyyni.

Itse työskentelyjärjestyksen laadin omien mielihalujeni pohjalta, 
mutta useimmiten keskityin yhteen tai korkeintaan kahteen taitei-
lijaan ja tekniikkaan kerrallaan. Välillä suunnitteluvaihe vei pi-
demmän ajan kuin itse kuosien toteuttaminen. Dadaisti Hannah 
Höchin harjoittama lehtileikkaus oli juuri tämänkaltainen, pitkälti 
päänsisäinen, prosessi. Kuinka paljon aikaa eri tekniikat minulta 
lopulta veivät? Paperia leikkasin Matissea mukaillen usean viikon 
ajan ja luin aiheesta runsaasti. Ilman siveltimiä esimerkiksi käsil-

lä tai kammalla toteutettua Yves Kleinin innoittamaa tekniikkaa 
(Siveltimet kielletty –osio tekstissä) harjoitin muiden vaativampien 
metodien välillä rentoutuakseni. Raaputustekniikka oli minulle 
ennestään tuttua, joten siihen syvennyin intohimoisesti useiden 
kuukausien ajan. Oma kiinnostus määritteli sen miten paljon ai-
kaa uhrasin eri menetelmien toteuttamiseen. Pyrin kuitenkin lu-
kemaan tasapuolisesti kaikista taiteilijatapauksista löydetyn kirjal-
lisuuden rajoissa.

Taiteilijat innoittivat paperille tulostetut pintakuosit, mutta kudot-
tuja tekstiilejä suunnitellessani unohdin tarkoituksella alkulähteen. 
Seurasin vain valmiin kuosin viitoittamaa tietä. Teokset muotoutui-
vat ensin taiteilijainspiraatioista painokuoseiksi ja edelleen paino-
kuoseista kudotuiksi jacquard-kankaiksi. Alun perin monivärisistä 
digitaalisista kuoseista syntyi hyvin erinäköisiä tekstiilejä, jotka 
usein eivät muistuttaneet alkuperäistä kuosia kuin vähän. Näin ku-
dotut kankaat muodostivat aivan oman erillisen kokonaisuutensa.

Lopussa keskityin työnäytteiden valitsemiseen sekä kirjallisen 
osion hiomiseen. Riskinä näin moneen suuntaan etenevässä tut-
kielmassa oli yhtenäisen idean katoaminen. Pyrin kuitenkin kes-
kittymään juuri omaan luovaan prosessiini ja löytämään sieltä 
minua eniten kiinnostavat visuaaliset vastaukset. Pidin tietoisesti 
painokuosien tekemisen ja kudottujen kankaiden suunnittelemisen 
erillään, sillä halusin niiden olevan toisiaan täydentäviä erillisiä 
osa-alueita, en samankaltaista toisintoa.
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I I
Luovan prosessIn 

ja InspIraatIon 
tarkasteLua

2.1. Luova prosessi  ja tiedostamaton mieli

2.1.1. Luova prosessi

Luova prosessi kuulostaa jo käsitteenä hiukan epämääräiseltä. 
Mikä se on, mistä se alkaa ja mihin loppuu? Voiko sitä opettaa tai 
oppia? Oman luovan prosessini pukeminen sanoiksi oli aina tun-
tunut ylivoimaisen vaikealta. Kun pyysin ystäviäni, taiteilijoita ja 
suunnittelijoita, kertomaan minulle omasta luovasta prosessistaan, 
vaikutti se heille aivan yhtä monimutkaiselta tehtävältä. Luova 
prosessi ei ole jotakin käsin kosketeltavaa.

Psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi selostaa, miten 
luovaa prosessia useimmiten kuvataan. Tässä luova prosessi jae-
taan viiteen eri vaiheeseen:

1) Valmistautuminen, jossa uppoudutaan tietoisesti taikka tie-
dostamatta kiinnostavaan problematiikkaan, joka herättää mie-
lenkiinnon.

2) Itämisaika, jolloin ideoidaan vapautuneesti ilman oman työn 
editoimista tai paineita.

3) Oivaltaminen, heurekan hetki, kun tajutaan mistä on kyse! 
Todellisuudessa luovaan prosessiin saattaa sisältyä monia tämän-
kaltaisia onnistumisen hetkiä.
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4) Arviointi, missä arvioidaan oivalluksen tai oivallusten arvo. 
Itsekritiikin avulla sukelletaan syvälle prosessin ytimeen.

5) Lopullinen työvaihe, jolla viitataan esimerkiksi kirjan kirjoit-
tamiseen, kun ideointi ja valmistelu tai tiedonhakuvaihe on ohitse. 
Viimeinen vaihe vaatii eniten työtä, ja voidaan ajatella että juuri 
tähän Edison viittasi sanoessaan että luovuus on 1% inspiraatiota 
ja 99% työtä. (Csikszentmihalyi, Mihaly, 1996, 79–80.)

Tätä perinteistä mallia luovan prosessin kulusta ei pidä käsitellä 
kirjaimellisesti. Todellisuudessa luovan työn tekijä etenee vaiheesta 
toiseen ja sitten taas taaksepäin. Lopputulokseen päästään enim-
mäkseen tämän edestakaisen matkan tuloksena, eikä niinkään 
suoraviivaisesti. Viimeiseen eli työvaiheeseen siis sisältyvät kaikki 
muut vaiheet, kuten idean kehittely eteenpäin ja työn laadun ar-
viointi. Luovat prosessit eroavat toisistaan myös suuresti. Joskus 
”itämisaika”, jossa heitellään ideoita, kestää useita vuosia, joskus 
vuorostaan vain muutaman tunnin. Luovaa prosessia, josta suuri 
osa on tekijänsä pään sisällä, on usein erittäin vaikea tarkastella. 
Perinteinen viiden vaiheen arviointiprosessi tarjoaa siihen kuiten-
kin käyttökelpoisen työkalun. Tällä tavoin prosessia voidaan edes 
jollakin tapaa jäsentää sekä selittää sanoin. 
(Csikszentmihalyi, Mihaly, 1996, 80–83.)

Marcel Duchamp on teksteissään moneen otteeseen miettinyt luo-
van prosessin olemusta. Hänen näkökulmansa on taidekeskeinen. 
Hän korostaa kahta tärkeää tekijää osana luovaa prosessia: tiedos-
tamatonta sekä katsojaa. Hän uskoo, että taiteilijalla on jonkin-
lainen välittäjän rooli taiteen ja katsojan välissä. Näin taiteilija ei 
voi olla täysin tietoinen esteettisellä tasolla koskien sitä, mitä hän 
tekee taikka miten. Taiteilijan kaikki päätökset taiteellisessa imple-
mentaatiossa pysyvät intuition valtakunnassa, eikä niitä siten voi 
tulkita itseanalyysiksi, puhuttuna, kirjoitettuna eikä edes ajateltu-
na. Katsoja puolestaan määrittelee työn arvon ja onnistumisen. 
Katsojat myös voivat suoda taiteilijalle kuolemattomuuden. Siihen 

taiteilija itse ei voi vaikuttaa. Ei vaikka huutelisi katoilta omaa 
erinomaisuuttaan! (Duchamp, Marcel.1987, 5–6.) 

Marcel Duchamp ei jaa luovaa prosessia selkeisiin osa-alueisiin, 
vaan selittää sitä seuraavalla tavalla: Taiteellisen työskentelyn 
aloittaa taiteilijan idea ja aikomus. Prosessi  etenee kohti toteutusta 
kulkien täysin yksilöllisten reaktioiden tapahtumaketjun läpi. Tais-
telu kohti työn lopullista valmistumista on sekalainen sarja kipua, 
yritystä, tyydytystä ja kieltäymystä. Siihen liittyy erinäisiä päätök-
siä, jotka eivät voi eivätkä saa olla täysin tietoisia, ainakaan esteetti-
sellä tasolla. Tämän taiston lopputulos on juuri se erotus taiteilijan 
alkuperäisen aikomuksen ja lopullisen toteutuksen välillä, erotus, 
josta taiteilija on harvoin tietoinen. (Duchamp, Marcel.1987, 8–9.)

Csikszentmihalyi ja Duchamp mainitsevat molemmat tiedosta-
mattoman mielen osana luovaa prosessia. Tiedostamattoman 
osuus saattaa osaltaan vaikeuttaa luovasta prosessista puhumista. 
Tiedostamattoman mielen käyttöönotto mahdollistaa sattuman 
osana prosessia. Sattuman, joka on ajoittain tärkeä työväline uusia 
löytöjä tehtäessä. Tiedostamattoman mielen ja sattuman sisälty-
minen luovaan prosessiin on mahdollistanut suurten taiteellistie-
teellisten keksintöjen toteutumisen. Mitään ei voi varmasti tietää 
ennen kuin sitä on yrittänyt, ja uudenlaiset kokeilut johtavat väis-
tämättä ennalta aavistamattomiin tuloksiin.

2.1.2. Mistä motivaatio kumpuaa?

Mikä saa taiteilijan tekemään taidetta ja suunnittelijan jatkamaan 
työtään vuosi toisensa jälkeen? Entä kohtaamaan vapaaehtoises-
ti tyhjän paperin kammon, kauhistuttavan ympäröivän paineen 
ja suhteettoman itsekritiikin? Taiteilijat Teemu Mäki ja Tarja 
Pitkänen-Walther kuvailevat mistä halu taiteentekoon heidän koh-
dallaan syntyy. Voiko kyse olla miltei luomisen pakosta, elämisen 
ehdottomasta edellytyksestä?
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Kuvataiteilija Teemu Mäki korostaa kuvittelun merkitystä. Hän 
kirjoittaa esittävänsä olemassaoloa monin keinoin: piirtämällä, 
laulamalla sekä järjestämällä ajatuksissaan todellisuutta. Mäki 
kertoo leikkivänsä jumalaa ja luovansa maailman uudelleen mie-
lessään. Näin hän oppii ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja 
pitämään siitä. Mäki korostaa nauttivansa työstään ja pitävänsä 
sitä iloa tuottavana, vaikkakin välttämättömänä leikkinä. Luova 
työskentely ylläpitää vapaan tahdon illuusiota, joka auttaa häntä 
pysymään järjissään. (Mäki, 2005/2009, 276.)

Taidemaalari Tarja Pitkänen-Walther kuvailee luovan prosessin 
aloittamista kiehtovasti. Hän kuvailee alkupistettä tyhjyydeksi, 
jossa kellutaan merkityksettömyydessä kuin haaleassa vedessä. 
Alkutilanne on kankea, haluton ja vailla energiaa. Loputtomassa 
väsymyksessä elää kuitenkin pieni hätä eli luomisentarve. Seuraa-
vaksi uupumuksen tila muuntuu kangertelevan tuskastuneeksi ja 
jotakin konkreettista on saatava aikaiseksi. On tartuttava ensim-
mäiseen arkaan ajatukseen ja aloitettava työnteko ripeästi. Näin 
halukin palaa. Halu puolestaan on nopeasti kiinnitettävä varsinai-
seen materiaaliin. Pitkänen-Waltherin mukaan työtahto katoaa 
kuitenkin yhä uudelleen. Tämä edestakainen liike palauttaa uskon 
työn mielekkyyteen. Harhapoluista löytyy oma minuus. Pitkänen-
Walther korostaa, että hänen työskentelynsä lähtee tyhjyydestä. 
Maalauksen värit, muodot ja tekstuurit ovat äärimmäisen inten-
siivisiä. Maalauksen tapahtumassa asioiden suhteet, erot ja merki-
tykset syntyvät. Niitä ei voi määritellä ennakkoon. 
(Pitkänen-Walther, 2006, 20–21.)

Haastattelussa psykoanalyytikko Pirkko Siltalan kanssa Pitkänen-
Walther keskittyy halun olemukseen. Mistä halu, toisin sanoen 
motivaatio tehdä työtä, syntyy? Pitkänen-Waltherin taiteellisen 
prosessin ydin on sellaisen kokonaisvaltaisen tilan saavuttami-
nen, jossa haluaminen käynnistyy. Hän korostaa edelleen, ettei 
halu pysy tasaisena työskentelyn edetessä, vaan vaihtelee. Vaikka 

Pitkänen-Walther aloittaakin työskentelyn tyhjästä, hän myöntää 
design- ja muotilehtien katselemisen voivan herättää halun työnte-
koon. Lehtien kuvissa esitetään materiaalin tuntu, värit ja muodot 
hyvin aistillisina. Halu mieltyy inspiraatioon ja innostus työhön 
saattaa syntyä tai palautua. Kuitenkaan halu ei saa tarpeellista 
tyydytystä kuvien katselusta, vaan se vaatii lisää omaa taiteellista 
työskentelyä. Jollei mahdollisuutta tarpeelliseen työntekoon ole, 
hän saattaa sortua esteettisessä haluamisessaan hankkimaan mui-
den luomaa kauneutta. Mitä enemmän Pitkänen-Walther työs-
kentelee, sitä enemmän hän saa mielihyvää omasta taiteellisesta 
prosessista, eikä hänen tee mieli ostaa noiden lehtikuvien kauniita 
esineitä. (Pitkänen-Walther, 2006, 99.)

2.1.3 Flow osana onnistunutta luovaa prosessia

Ihmisen kaipuuta haasteelliseen toimintaan, eräänlaiseen  yllä-
tyksellisyyteen voi tarkastella myös psykologian professori Mihaly 
Csikszentmihalyin tutkimusten valossa.  Hän on pitkällä urallaan 
tutkinut ihmisen onnellisuutta ja flowksi kutsumaansa tilaa. Hän 
on kirjoittanut tutkimuksistaan lukuisia kirjoja. Tutkimuksissaan 
Csikszentmihalyi on yrittänyt ymmärtää, miltä ihmisistä tuntuu 
heidän parhaimpina hetkinään. Ensimmäisissä tutkimuksissa hän 
haastatteli alan asiantuntijoita - taiteilijoita, urheilijoita, shakki-
mestareita sekä kirurgeja, siis niitä ihmisiä, jotka ilmeisesti viettä-
vät aikansa itseään miellyttävän tekemisen parissa. Näiden asian-
tutkijalausuntojen perusteella hän rakensi teorian flow-tilasta, 
jossa ihminen on niin keskittynyt tekemäänsä, ettei mikään muu 
kiinnosta. Kokemus on henkilölle niin merkityksellistä, että hän 
jopa olisi valmis maksamaan mahdollisuudesta  toteuttaa juuri ky-
seistä toimintaa. Myöhemmin hän on tutkinut kehittämällään me-
todilla ”Experience Sampling Method” myös laajaa joukkoa ih-
misiä ympäri maailmaa. Siinä koehenkilöille annettiin sähköinen 
digitaalinen mittalaite, joka antoi merkkiäänen 8 kertaa päivässä 
sattumanvaraisin väliajoin. Heidän piti silloin raportoida, mitä he 
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tekivät ja miten onnellisia olivat. Viikossa näistä muistiinpanois-
ta kertyi eräänlainen juokseva muistikirja. Kirjaansa Elämän virta 
Flow - tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu Csikszentmihalyi  ke-
räsi yli satatuhatta tämänkaltaista näytettä. 
(Csikszentmihalyi, Mihaly, 2005, 19–20.) 

Csikszentmihalyi tutki sitä mitkä ovat flown edellytykset ja miten 
tälläistä tilaa voidaan ylläpitää. Hän havaitsi tutkimuksissaan, 
että liittyipä flow-kokemukseen kilpailua, sattumaa taikka mitä ta-
hansa muita kokemuksen ulottuvuuksia, niin siitä löytyi  aina yksi 
samankaltainen piirre: elämyksellisen löydön tekeminen, luova 
tunne toiseen todellisuuteen kohoamisesta. Tämä pakotti henkilön 
aina vain korkeammalle tasolle, uudenlaisen ennalta aavistamat-
toman tietoisuuden äärelle. Flow-toiminnan avain piilee siinä, että 
se rikastuttaa ihmistä itseään, tehden hänestä kompleksisemman. 
Csikszentmihalyi  kuvailee flown ylläpitämistä siten, että kun hen-
kilö aloittaa uuden tekemisen niin hän saavuttaa helposti pienillä 
onnistumisilla flow-tilan. Opittuaan perusteet, häntä uhkaa pit-
kästyminen. Toisaalta jos saa liian korkeita haasteita heti alussa, 
saattaa ahdistua omasta kykenemättömyydestään, niin että lopet-
taa koko toiminnan. Tärkeää on siis tavoittaa tasapaino haasteel-
lisuuden, ahdistumisen ja pitkästymisen välillä. Näin voidaan saa-
vuttaa ja ylläpitää onnistuneesti onnellisuutta tuottavaa flow-tilaa. 
(Csikszentmihalyi, Mihaly, 2005, 116–118.)

Minulle flown edellytys tuntuu usein olevan juuri sattuma. Va-
litsemalla minulle uusia työskentelytekniikoita ikään kuin luon 
sattumalle soveltuvat puitteet. Ilman yllätyksellisyyttä en jaksaisi 
pitää motivaatiota yllä. Koen itseni aika kömpelöksi piirtäjäksi, 
vaikka käyttäessäni akvarelleja taikka väriliituja olen lähempänä 
mukavuusaluettani. Taustani on valokuvauksessa eli tekniikassa, 
jossa kone kompensoi omia puutteellisia taitojani. Olen kuitenkin 
alkanut kaivata uudenlaisia haasteita ja rajojen ylittämistä. En ole 
uskalias heittäytyjä, mutta Simon Hantaïn lailla nautin uudesta 

ja tuntemattomasta, vaativienkin tekniikoiden tarjoamista mah-
dollisuuksista. Projektin aikana useasti vastaan tuli tunne, etten 
osaa enkä pysty. Koin monia onnistumisia. Molemmat kokemuk-
set, epäonnistuminen ja menestys, osoittautuivat yhtä arvokkaiksi 
prosessin eteenpäin viejiksi. Virhe johti usein uuteen löytöön. Työ-
prosessin aikana kuljin läpi monen nautinnollisen flow-tilan. 

2.1.4. Käytännönläheisiä mietteitä omasta luovasta prosessistani

Suunnittelu alkaa ideasta, mutta mistä niitä löytyy? Kun teen omia 
projektejani, minulla on yleensä mielessä valmiina tuhat ja yksi 
ideaa, jotka ovat odottaneet kärsivällisesti päivää, jolloin ne toteu-
tan. Saan uusia ideoita kaikkialta, kadulla kävelevistä ihmisistä, 
ympäröivästä luonnosta ja sen muutoksista, valon ja varjon vaih-
teluista, puhumattakaan kuvakirjoista, museoista ja näyttelyistä, 
jotka ovat minulle kaikkein rakkaimpia. Museossa saa pysähtyä 
kauneuden äärelle ja antaa mielensä hiljalleen täyttyä tunteista, 
ajatuksista ja kuvista. Nuorempana minulla oli kiire saada ideat 
nopeasti ulos, mutta nyt olen oppinut kärsivällisemmäksi. Usein, 
kun idea saa rauhassa hautua, sen toteuttamisesta tulee helpom-
paa ja hauskempaa. Mieli on saanut ratkaista ongelmat etukäteen, 
ja työ sujuu nopeasti. Tilaustyötä tehdessäni on tärkeää kuulla mil-
laisia ajatuksia asiakkaalla on. Silloin teen usein tutkimusta kirjas-
tossa tai ihan vain kotihyllylläni, jonne karttuu kirjoja minuun vai-
kutuksen tehneistä näyttelyistä huolestuttavan nopeaa tahtia. Olen 
huomannut, että myös netti on käytännöllinen, vaikkakin  uuvut-
tavan aikaa vievä työkalu. Sieltä löytyy melkeinpä liikaa kuvastoa. 
Minä kuitenkin tiedän mistä pidän, ja yritän sekoittaa rakkaisiin 
teemoihini uusia yllätyksellisiä elementtejä. Näin haluan haastaa 
omat kauneuskäsitykseni. Sekoitan graffiteja J.M.W. Turneriin ja 
Elvistä Art Decoon!

Kun olen valinnut toteutettavan idean, niin minun on äkkiä pääs-
tävä töihin, saatava käteni likaiseksi ja iskettävä ne saveen. Ideat 
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jalostuvat parhaiten käsillä työskentelemällä. On harvinaista, kun 
ensimmäinen työskentelysessio tuottaa halutun tuloksen. Onnetta-
rien ollessa suosiollisia ja kaiken onnistuessa en kuitenkaan lopeta 
työskentelyä ensimmäiseen menestykseen, vaan jatkan työsessiota 
ja varioin ideaa. Tuotan mahdollisimman paljon hyvää materiaa-
lia, sillä kun kaikki sujuu, työtä ei malta lopettaa. Useimmiten, 
kun työstän uutta ideaa ja tekniikkaa ensimmäisiä kertoja, siitä 
tulee susi. Nämä virheet kuitenkin auttavat minua ratkaisemaan 
työn jatkoa koskevia ongelmia. Joskus virheiden tekemistä pitää 
jatkaa useita päiviä, kunnes asiat lopulta loksahtavat paikoilleen. 
Joskus ideat on parasta jättää hautumaan viikoiksi, kuukausiksi, 
jopa vuosiksi. Sitten kun ne lopulta pulpahtavat uudestaan esille, 
voi olla, että alitajunta ja kädet ovat ratkoneet kaikki mutkat suo-
riksi ja työn toteuttaminen onnistuu vaivatta.

Kuva 03. Minä luonnostelemassa työhuoneella  2014.

Käsillä tekeminen on minulle kaikkein tärkeintä. Usein juuri 
työtä tehdessäni saan uusia ideoita. Herää kysymys, millainen 
lopputulos olisi, jos muuttaisin jonkin kohdan toiseksi? Tehdessä 
sattuu kaikenlaista, mutta erehdykset johtavat taas vuorostaan uu-
siin löydöksiin. Intuition merkitys korostuu käsillä työskentelyssä. 
Yritän heittäytyä prosessiin lapsen kaltaisesti liikoja miettimättä. 
Jäsennän prosessia kuitenkin pitkin matkaa, jotta voin tarvittaes-
sa palata taaksepäin ja hioa tiettyjä työvaiheita.  Järjestyksen ja 
sekamelskan yhdistelmä kiinnostaa minua. Näin työnteosta tulee 
absoluuttinen inspiraation jatke ja motivaation ylläpitäjä. Mikään 
ei innosta minua työhön niin paljon kuin hyvät tulokset, keksinnöt, 
jotka saan tehdä ihan itse. Käsillä työskennellessä työnteko tuntuu 
nöyrältä, ja niin tulee kiitolliseksi kaikesta siitä, missä onnistuu.

Jos työ ei suju eikä mikään idea ei ole syntyäkseen, tartun käsil-
lä tekemiseen. Otan paperit ja siveltimet esille, sekoitan värit val-
miiksi ja alan maalata. Lämmittelen yhtä lailla kättä kuin mieltä-
kin, sillä jokin saattaa saada alkunsa. Luovaa työtä kahdeksasta 
neljään viitenä päivänä viikossa on minulle sopiva rytmi. Mukaan 
mahtuu toki seinän tuijottelua sekä työmaratoneja, mutten jää 
odottelemaan inspiraation tuloa. Minä saalistan sitä!

2.2. Suunnitteluprosessin jäljitettävyyden merkitys

2.2.1 Kopiokohua

Tekijänoikeusloukkauksista tulee olla tietoinen, kun tekee suun-
nittelutyötä kaupallisella sektorilla. Kuoseja on vaikea suunnitella 
täysin riippumattomana vaikutteista, erossa muista suunnittelijois-
ta täydellisessä kuvallisessa umpiossa. Jo ennen valtavaa netin ja 
sosiaalisen median mahdollistavaa kuvavirtaa toisiaan muistutta-
via taideteoksia ja -teollisuutta syntyi samoina aikakausina eripuo-
lella maailmaa. 
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Kopiokohuista on tullut kuosisuunnittelun arkipäivää. Vuonna 
2008 suomalainen muoti- ja lifestyle-talo Marimekko nousi ot-
sikoihin oikeusjutussa italialaista muotitaloa Dolce & Gabbanaa 
vastaan. Marimekko syytti heitä Unikko-kuosinsa kopioinnista. 
Sovinto syntyi salassa Marimekon hyväksi.  Marimekko oli asian-
mukaisesti rekisteröinyt kuuluisan kuosinsa. Unikko-kuosi on maa-
ilmanlaajuisesti tunnettu, sekä todistettavasti huomattavasti italia-
laisen muotitalon versiota iäkkäämpi. (Taloussanomat, 14.10.2008.) 

Marimekko on kertonut selvittävänsä jatkuvasti lukuisia kuosiensa 
kopioimiseen liittyviä epäilyjä. Vuonna 2013 Marimekko joutui puo-
lestaan oikeutetun kopioepäilyn kohteeksi, jonka jälkeen useita muita 
epäilyjä ilmaantui. On vaikea tietää missä kulkee kopioimisen raja.

Aalto-yliopiston tekijänoikeusasiamies Maria Rehbinder kertoo 
Juristikirjeessä näin:” Tekijänoikeuslain 4 §:ssä todetaan, että jos 
vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, 
ei tekijänoikeus riipu tekijänoikeudesta alkuperäisteokseen.” Näin 
ollen toisen teosta voi käyttää esimerkiksi inspiraation välinee-
nä. Pelkästään teosta katselemalla taikka kuuntelemalla ei voida 
päätellä tekijänoikeusloukkausta. On tunnettava historiaa, kuvan 
piirtämisen tapoja jne. Maria Rehbinder mainitsee Marimekon 
Kuuskajaskari-kuosin esimerkkinä aiheettomasta tekijänoikeus-
epäilystä. Kyseisessä tapauksessa oli kyse klassisesta sommittelusta 
sekä aiheesta. Kuvataiteilija Heljä Liukko-Sundström ihmetteli 
kyseisen kuosin samankaltaisuutta omaan teokseensa. Sundström 
kysyi, kuinka lähelle toisen teosta ja sen henkeä voi mennä? Nä-
köaisti ei kuitenkaan ratkaise asiaa. Kuuskajaskari edustaa pe-
rinteistä kuvataiteen sommittelua, jossa perspektiivin luomiseksi 
etualalla on ruskeaa ja taka-alalla sinistä. Suunnittelija oli myös 
merkinnyt kuosin syntyprosessin tarkasti muistiin. Rehbinder ko-
rostaakin, että jos suunnittelija haluaa välttää ikäviä seurauksia 
tekijänoikeuden loukkauksista, on erityisen tärkeää kirjata suun-
nitteluprosessi ylös.  (Larros, Heini, 2014.)

Ruutu-, pallo- ja raitakuoseja on erityisen vaikea, jollei mahdo-
ton, omistaa. Ne ovat osa kollektiivista kuosiperimää. Marimekon 
kevään 2014 vaatemallistossa näytettiin monivärinen ruutukuosi, 
jossa oli erityinen idea kuvan pikselöitymisestä. Kuosin värimaa-
ilma oli myös hyvin ”marimekkomainen”: valtava määrä kirk-
kaasti hehkuvia vahvoja värejä. Valentino esitteli samantapaisen 
kuosin kevään 2015 resort-kokoelmassaan (katso kuvat seuraavalla 
sivulla). Väritykset muistuttivat toisiaan, sekä kuosin luova ja mo-
nipuolinen käyttö. Kopiointia olisi varmasti kuitenkin ollut hyvin 
vaikea osoittaa perusmuodon ollessa näin yleinen (neliö). Myös vä-
rimaailman voisi perustella yhteydellä 1970-luvun psykedeeliseen 
kuvastoon. Marimekko ja Valentino eivät toki suunnittele samalle 
kohderyhmälle, erilaisten hintatasojensa vuoksi. Voisi silti olettaa, 
että Valentinon kokoisessa muotitalossa olisi töissä vastuuhenkilö, 
jonka tehtävänä olisi seurata maailmanlaajuisesti kuosi- ja vaate-
suunnittelua. Näin vältyttäisiin tämänkaltaisilta erheiltä. Aikaväli 
mallistojen esittelyn välillä oli aivan liian lyhyt, jotta Marimekon 
kuosi olisi voinut toimia pelkkänä inspiraationa Valentinon kuosi-
maailmalle.
 
Mielestäni kuosisuunnittelijan ei kuitenkaan tarvitse perustella jo-
kaista suunnittelemaansa kuosia. Vaatekokoelmissa tämä on verrat-
tain helppoa, sillä voidaan vaikkapa kertoa inspiraation olleen se-
koitus Yves Saint Laurentia ja katukulttuuria. Yksittäisten kuosien 
kohdalla selvittelytyötä tehtäessä tietomäärästä muodostuisi valtava. 
Inspiraatio- sekä suunnitteluprosessi on kuitenkin tärkeää merkitä 
itselleen muistiin. Voi säilyttää alkuperäisiä luonnoksia, pitää työpäi-
väkirjaa sekä ottaa prosessista valokuvia. On tärkeää seurata omaa 
alaansa, jotta on tietoinen siitä, millaisia kuoseja milloinkin tehdään. 
Kaikkea ei voi eikä ehdi nähdä, mutta jos esimerkiksi keskittyy vaate-
tuskuoseihin, on alan uusista tuulista sekä kuuluisimpien muotitalo-
jen kuoseista hyvä olla perillä. Netti on tehnyt tästä kaikesta helppoa.
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Miksi muotoilija sitten kopioi? Yksi vastaus tähän on varmaan se, 
miten valtava tuotettavuuden paino taideteollisella alalla nyky-
ään on. Kiireessä ei aina ehdi arvioida inspiraation tai lähteen 
originelliuden osuutta. Sosiaalisen median kuvavirta on loputon 
ja tuntuu, että olisi itse pystyttävä samanlaisen kuvatulvan tuot-
tamiseen. Syntyy illuusio, ettei mikään ole enää aitoa ja alkupe-
räistä, vaan pelkkää kopiota kopiosta. Tämä väittämä on osittain 
totta, sillä  on yleisesti tunnettua, että monet halpaketjut kopioivat 
ideoita kuuluisilta muotitaloilta kasvattaakseen kannattavuuttaan. 
Asiakkaat haluavat itsekin muistuttaa kalliiden muotisuunnitteli-
joiden asiakkaita, joten he jo omalla tavallaan osallistuvat kopi-
oinnin ylläpitoon.  On kuitenkin valtavan tärkeää antaa itselleen 
myös lupa inspiroitua, sillä se vie suunnittelua eteenpäin. Harva 
kokee mielekkääksi suunnittelun suljetussa huoneessa ilman min-
käänlaisia vaikutteita.

Kuva 04. Valentino resort 2015 Kuva 05. Marimekko kevät-kesä 2014     

2.2.2. Miten inspiraatiota on lupa käyttää?

Inspiroituminen ja erilaisten vaikutteiden imeminen on tarpeellis-
ta. Mutta miten innoitusta saa käyttää niin, ettei siitä tule kopioin-
tia? Muotisuunnittelija Dries Van Noten ja hänen inspiraationsa 
aiheet esiteltiin Pariisin Les Art Decoratifs –museon näyttelyssä 
vuonna 2014. Ensimmäistä kertaa elävä muotisuunnittelija avasi 
yhtä laajasti ja vapaasti omaa prosessiaan sekä siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Näyttelyn kautta hän kertoi, miten hän käyttää inspiraa-
tiota omassa työssään, ja millä tavoin se ilmenee lopputuloksessa.

Dries Van Noten on inspiroitunut yli kolmekymmentä vuotta kes-
täneellä urallaan mm. maalaustaiteesta, väreistä, ideoista, tuok-
suista ja kukista. Lähtökohta hänen suunnittelulleen voi olla kirjai-
mellinen tai hyvinkin abstrakti ajatus. Hän ei kopioi kopiokoneen 
lailla, vaan hänen luomistyönsä kantaa paljon pidemmälle. Hän 
korostaa, että tärkeintä on se matka, mikä alkaa ensimmäisestä 
inspiraation salamankaltaisesta hetkestä kohti valmista lopputu-
losta. Näyttelyssä hän esitteli aiheita, jotka häntä olivat alun perin 
inspiroineet, kuten Diorin kuuluisan Bar-puvun vuodelta 1947.  
Jotkut inspiraation aiheet hän oli kuitenkin löytänyt vasta jälkeen-
päin kahlatessaan museon arkistoja. Näistä jälkikäteen löydetyistä 
inspiraatioista Van Noten käyttää termiä ”a posteriori”. Tällä ta-
voin hän rakensi assosiaatioita omien töidensä ja näiden myöhem-
pien löytöjensä välille, jotka olisivat voineet olla hänen inspiraa-
tionsa alkuperäisiä aiheita. (Golbin, Pamela, 39, 47, 2014.)

Dries Van Notenilla on tarve tehdä ideasta omansa. Inspiraation 
lähde on olemassa, muttei näy kirjaimellisesti lopputuloksessa. Hän 
ei käytä itse alkuperäisteosta kopioiden työssään, vaan sitä merki-
tystä, joka teoksella on juuri hänelle. Näyttelyssä oli esillä esimer-
kiksi häntä inspiroinut Cristóbal Balenciagan mekko. Van Noten ei 
tehnyt siitä sen enempää kopiota kuin kunnianosoitustakaan. Hän 
käytti hyväkseen mielenliikutusta, jonka alkuperäisteos hänessä he-
rätti. Hän siirsi tämän kokemuksen muualle tavalla, joka oli yhtä 
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Kuva 06. Francis Bacon 1967

Kuva 07. Dries Van Noten syksy-talvi 2009–2010
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lailla yksilöllinen ja henkilökohtainen. Inspiraationaiheet ovat Van 
Notenin työskentelyssä paljon moninaisempia kuin pelkät aidot Dio-
rin taikka Balenciagan vaatteet, niinpä näyttelyssä esiteltiin myös 
muita hänelle rakkaita aiheita populäärikulttuurin taikka esimerkik-
si kuvataiteen aloilta. Näin saavutettiin tasapaino eri osien välillä. 
Dries Van Noten ei halunnut esitellä näitä teoksia pelkkänä taustana 
omalle työlleen. Kyse oli siitä, miten hän assosioi erilaiset asiat, ja mi-
ten hän kuvasi omaa luovaa prosessiaan. (Golbin, Pamela, 39,  2014.)

Dries Van Noten löysi inspiraation syys-talvikokoelmansa 2009 
värikarttaan Francis Baconin maalauksista. Van Noten meni kat-
somaan teoksia Baconin näyttelyyn Lontooseen. Näyttely teki hä-
neen suuren vaikutuksen, hän oli samanaikaisesti sekä järkyttynyt 
että kauhistunut. Van Notenille oli kuvailtu teosten muodostavan 
hyvin intensiivisen kokemuksen. Näin hän sen myös koki. Dries 
Van Noten on usein työssään todella kiireinen, eikä ehdi sulatel-
la asioita pitkään. Näyttelystä vaikuttuneena hänen oli kuitenkin 
pakko hidastaa tahtia ja antaa teosten kyllästää itsensä. Tästä 
muodostui yksi hänen tähänastisen elämänsä voimakkaimmista 
elämyksistä. Reproduktiot Baconin maalauksista eivät tee oikeutta 
alkuperäisteoksille saati tunteelle, kun saa kokea useita maalauksia 
samassa tilassa. Van Noten oli hämmästynyt Baconin värien käy-
töstä ja maalauspinnan energisyydestä. Sellaisia värisävyjä taikka 
varjostuksia ei oltu vielä nähty muodissa. Dries Van Noten halusi 
kokeilla, miltä nämä vähän vinksahtaneet ja epätavanomaiset sä-
vyt näyttäisivät vaatteissa. Baconilla oli myös tapana paloitella ai-
heensa, jakaa kehot ja kasvot osiin. Van Noten sai tästä innoituksen 
testata, miten paloittelutekniikkaa voisi soveltaa kukkakuosiin, ja 
miltä se näyttäisi päälle puettavassa vaatteessa. Hänelle oli hyvin 
tärkeää, että nämä Baconilta innoituksen saaneet vaatteet herät-
täisivät vahvoja tunteita, rakkautta tai vihaa. Dries Van Notenille 
oli erityisen merkityksellistä kuvailla tässä Les Art Decoratifs:n 
näyttelyssään sitä suurta vaikutusta, minkä Lontoon museokäynti 
ja Baconin tuotanto hänessä herättivät. (Golbin, Pamela, 40,  2014.)

III 

InspIraatIosta 
kohtI konkretIaa 

– miten produktio eteni

3.1. Taiteilijoiden ja menetelmien valintaprosessi

3.1.1. Miten taiteilijat ja tekniikat valittiin?

Samastun valtavasti Dries Van Notenin kokemukseen Baconin 
näyttelystä. Joitakin museokäyntejä ei vaan voi unohtaa, niin val-
tavan vaikutuksen ne tekevät. Esimerkiksi Yves Kleinin näyttely 
Sara Hildénin taidemuseossa 90-luvun lopulla oli juuri tämän-
kaltainen unohtumaton elämys. Olen halunnut opinnäytteessäni 
esitellä minulle rakkaita ja merkityksellisiä taiteilijoita sekä heidän 
harjoittamiaan tekniikoita. Taiteilijat ovat valikoituneet näistä 
vuosien varrella näkemistäni ja kokemistani näyttelyistä. 

Lopullisiksi inspiraation lähteiksi valikoitui kahdeksan kuvatai-
teilijaa, joista kukin edustaa erilaista työskentelymetodia. Tietyt 
menetelmät halusin ehdottomasti sisällyttää tutkimukseen, ku-
ten paperileikkauksen taikka märkätekniikan. Pyrin valitsemaan 
mahdollisimman edustavat taiteilijat esimerkkitapauksiksi, tässä 
tapauksessa Henri Matissen sekä Emil Nolden. Molemmat ovat 
laajalti tunnettuja tekniikoidensa mestareita. Jossain tapauksissa 
taiteilijan pelkkä ideologia riitti minulle inspiraatioksi, kuten Jean 
Arpin lumoavat tutkimukset sattuman sisältymisestä  taiteelliseen 
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työskentelyyn. Tein myös omia taiteellisteknisiä  kokeiluja etsien 
esimerkkitaiteilijan ”a posteriori” eli jälkikäteen Dries Van Note-
nin lailla. Joidenkin taiteilijoiden kohdalla seurasin inspiraatiota 
melko uskollisesti, välillä taas karkasin alkuperäisidean saatuani 
aivan omille poluilleni. Näin saavutin kaipaamani tasapainon ku-
vista saadun inspiraation ja oman kädenjälkeni välille. 

Jokaisessa näistä kahdeksasta tapauksesta esittelen ensin esimerk-
kitaiteilijan ja hänen harjoittamansa, minua innoittaneen työs-
kentelytekniikan. Taiteilijakuvausta seuraa selostus omasta tul-
kinnastani kyseisen taiteilijan menetelmästä. Pyrin esittelemään 
erilaisia tyylejä ja työskentelymenetelmiä monipuolisesti. Olen 
halunnut keskittyä menetelmiin, jotka korostavat käsillä tekemi-
sen merkitystä. Tietokone on ollut sivuosassa viimeistellessäni 
kuoseja käyttökuntoon. Mahdollisimman pitkälle käsin toteutetut 
kuosit tuntuivat parhaiten tekevän oikeutta valitsemilleni innoit-
tajille. Säilyttääkseni tämän ”käsillä tehdyn” -tunnelman pää-
dyin vähentämään värit vain kolmanneksesta mukaan valituista 
kuoseista. Värien vähentäminen tarkoittaa sitä, ettei kuosissa ole 
lukematonta määrää värejä, kuten esimerkiksi valokuvassa, vaan 
niiden määrää on vähennetty. Näissä värierotelluissa kuoseissa 
olen käyttänyt 2–8 väriä per kuosi, sillä kahdeksaa väriä pidetään 
yleisesti maksimina. Värierotellut kuosit voidaan painaa klassisilla 
painotekniikoilla. Suurimmasta osasta portfolioon valituista kuo-
seista värejä ei ole vähennetty, vaan ne on tarkoituksella jätetty 
monivärisiksi tulostustekstiileiksi. Tämänkaltaiset kuosit tuloste-
taan tietokoneelta suoraan kankaalle tekstiilitulostimella.

Inspiroidun omassa suunnittelijan työssäni myös monista muista tee-
moista kuvataiteen lisäksi, kuten kirjallisuudesta sekä populäärikult-
tuurin ilmiöistä. Opinnäytteessäni halusin keskittyä erityisesti tiettyjen 
taiteilijoiden ja heidän näyttelyidensä vaikutukseen työskentelyssäni. 
Kyseinen lähestymistapa teki kokonaisuuden hallinnasta selkeämpää 
sen sijaan että olisin poukkoillut sinne tänne erinäisten inspiraatioiden 
perässä, yrittäen määritellä niiden merkityksen ilmaisuuni.

Kuva 08. Taiteilijoiden ja tekniikoiden valitseminen oli hämmentävä prosessi, 
löysin melkein päivittäin uusia innostuksen kohteita, mutta lopulta valinta oli tehtävä.  

3.1.2. Valitut taiteilijat

1) Claude Monet + maalaus

2) Emil Nolde + märkätekniikka            

3) Henri Matisse + paperileikkaus                                         

4) Jean Arp + sattuman lait                        

5) Hannah Höch + lehtileikkaus         

6) Man Ray + valokuvaus 

7) Simon Hantaï + grattage

8) Yves Klein + vartalopainanta 
 



36 37

Jokainen taiteilija innoitti viiden painokuosin sarjan sekä kolme 
kudottua jacquard-mallia. Yhteensä kahdeksan osa-aluetta, joissa 
oli jokaisessa kahdeksan kuosia, muodostivat työskentelyportfo-
lion. Sen tarkoitus on esitellä osaamistani monipuolisena paino-
kuosi- sekä jacquard-suunnnittelijana. Mieleeni nousi Tuula Kar-
jalaisen Tove Janssonista kirjoittaman muistelmateoksen kuvaava 
nimi: Tee työtä ja rakasta. Rakastuin työhöni, tarkoituksella.

3.2. Portfolion tekoprosessi 

3.2.1. Virtuositeetti vai improvisoiminen  
–erilaisten tekniikoiden hallinnasta

Inspiraation arkeologia –työnäytesalkkua tehdessäni kokeilin tie-
toisesti rajojani kuosisuunnittelijana. Valitsin itselleni aivan uu-
denlaisia työskentelytapoja. Muutaman tekniikan tunsin jo ennes-
tään, mutta suurimpaan osaan syöksyin ensikertalaisena. Jouduin 
väistämättä hyväksymään epäonnistumisen mahdollisuuden. Nii-
tä on pitkään työprosessiin mahtunut ajoittain niin paljon, että eh-
din kerran jos toisenkin katua valitsemaani aihetta. Miksi valitsin 
niin monta erilaista metodia testattavakseni, eikö vähempikin olisi 
riittänyt? Vaikeuksien jälkeen saavutettu pienikin onnistuminen 
ruokki puolestaan kiihkeää seikkailunhaluani, joka lisääntyi pro-
sessin kuluessa. Nälkä kasvoi syödessä.

Kuka sitten saa maalata, raaputtaa tai leikata paperia? Uuden tai-
don oppimiseen tarvitaan yleensä monien vuosien harjoittelu, jopa 
korkeakoulututkinto. Millä perusteella minä heittäytyisin täysin 
taitamattomana, mutta innosta puhkuen uusiin kokeiluihin?

Teemu Mäki pohtii kirjassaan Näkyvä pimeys virtuositeetin ja tai-
teen suhdetta.  Mäen omaan taiteilijanuraan on mahtunut monen-
laisia työskentelytapoja ja -tekniikoita. Hän ei unelmoi kehittyvän-
sä erinomaiseksi balettitanssijaksi taikka pianistiksi, vaan valitsee 
menetelmiä, jotka ovat hänelle saavutettavissa. Maalaamisessa ja 

kirjoittamisessa voi kehittyä silloinkin, kun niitä ei harjoita. Ne 
vaativat lähinnä arvostelukykyä ja ajatuksia. Hän mainitsi esi-
merkkinä myös free jazzin, jossa loistava muusikko voi soittaa mitä 
vaan instrumenttia, vaikkei osaisi niitä varsinaisesti soittaa, ja kuu-
lostaa silti mielenkiintoiselta. Virtuositeetti on sorminäppäryyttä 
ja liittyy ulkoisiin ominaisuuksiin. (Mäki, 2005/2009, 278–281.)

Taiteilija voi Mäen mukaan myös luoda uuden virtuositeetin, mesta-
ruuden, omista erityisistä ominaisuuksistaan. Kuten Keith Haring 
(1958–1990), jonka varhainen tuotanto osoittaa harvinaista keskin-
kertaisuutta, mitä tulee sorminäppäryyteen taikka visuaaliseen ha-
vainnointikykyyn. Haring kehitti kuitenkin oman tyylinsä niin pit-
källe, että sen kopioiminenkin vaatisi jo mekaanista taitoa. Hän loi 
omanlaisensa virtuositeetin. Mäki mainitsi myös Pierre Klossows-
kin (1905–2001), joka oli kirjailija ja filosofi. Hän aloitti piirtämisen 
vasta eläkeiässä, kun ei kuulemma kehdannut aloittaa aiemmin, sillä 
hänen veljensä taidemaalari Balthasar Klossowski (1908–2001) oli 
pelottavan taitava vastakohta. Pierre Klossowskin piirrokset olivat 
loistavia, vaikkei hän omannut klassista piirustustaitoa. Hänen heik-
kouksiaan olivat tekniset puutteet, anatomian tietämättömyys sekä 
kyvyttömyys hahmottaa kolmiulotteista tilaa. Hän osasi myös piir-
tää vain omalla ainokaisella tyylillään. Hänen piirtojälkensä oli kui-
tenkin vivahteikasta ja anatomisista puutteistaan huolimatta kuvasi 
hyvin ruumiin tuntoja sekä psykosomaattisia oireita. Luultavasti hä-
nen kuvittelukykynsä ja herkkyytensä olivat kehittyneet vuosikausi-
en kokemuksella filosofiasta ja kirjoittamisesta. Niinpä ikämiehenä 
hän olikin täysin valmis taiteilija, jonka täytyi vain saada teokset 
ulos. Hän oli pätevä, vaikka piirustustaito sanan perinteisessä merki-
tyksessä jäi häneltä puuttumaan. (Mäki, 2005/2009, 278–281.)

Taitoa ja näkemystä on monenlaisia, mutta näkemyksen, innon 
taikka erottelukyvyn puutetta ei voi korvata. Mekaanisen taidon 
puuttuminen voi myös olla kohtalokasta, mutta joskus se voi joh-
taa uudenlaisiin ratkaisuihin ja johtaa paradoksaalisen hedelmäl-
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lisiin lopputuloksiin. Teemu Mäen taiteellinen metodi perustuu 
siihen, ettei hän tee virtuositeetista taikka ammattimaisuudesta 
ylitettävää kynnystä, vaan kehtaa tehdä taidetta oudoilla, uusilla 
menetelmillä vakavissaan. Hän pitää vain itseään usein liian va-
rovaisena, uskallusta voisi olla enemmänkin. Mäki mainitsi kirjas-
saan esimerkkinä rohkeudesta elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolinin 
(1922–1975). Pasolini ei ensimmäistä elokuvaansa kuvatessaan ensi 
kertaa kuvauspaikalle saapuessaan edes tiennyt, että kameroihin 
voi vaihtaa eri linssejä. Silti tästä elokuvasta (Accattone, 1961) tuli 
mestariteos. Mäen mukaan ulkoista virtuositeettia vaaditaan vain 
sirkuseläimeltä. (Mäki, 2005/2009, 278–281.)

Hyvin harva taiteilija on pitäytynyt ainoastaan yhdessä työskentelyme-
todissa koko uransa ajan. Surrealistit ja dadaistit kokeilivat ja kehittivät 
jatkuvasti uusia tekniikoita. Taiteilija tutkii itseään ja ympäröivää maa-
ilmaa heijastaen ja tulkiten sitä työssään. Loppujen lopuksi on ainoas-
taan luontevaa kokeilla erilaisia tekotapoja, jollei muusta syystä, niin 
kyllästymisen torjumiseksi. Onnistumisesta tulee toisarvoista, jos työn-
teko on hauskaa. Jotain tästä iloisuudesta välittyy silloin myös teoksiin.

3.2.2. Painokuoseista jacquardeiksi

Suunnittelemistani painokuoseista kudoin myös jacquardeja. Ku-
doin jokaiseen taiteilijaosioon kolme kangasmallia. Halusin tar-
kastella sitä, miten kuvio muuttuu kudotussa tekstiilissä. Kudot-
tuja kankaita suunnitellessani tärkeimpiä seikkoja olivat kuosin 
kuviot, materiaalivalinnat sekä kankaan tuntu. Kuviomaailmassa 
minua kiehtoi erityisesti se, miten muodot saattoivat muuntua to-
della erinäköisiksi kuin alkuperäisissä painokuoseissa. Lopputu-
lokseen vaikuttivat materiaalit, lankojen paksuudet  sekä valitut 
sidokset. Tutkin näitä kuvioiden muutoksia toteuttamalla välillä 
saman kuosimallin eri sidoksilla ja vaihtelemalla materiaaleja sekä 
kudejärjestelmien määrää. Näin löysin parhaan mahdollisen ta-
van mallin toteuttamiseksi. Materiaaleiksi valikoitui pehmeitä ja 

ylellisiä vaatetukseen sopivia lankoja. Kankaan tunnulla pyrin las-
keutuviin ja mukaviin käyttötekstiileihin. Väreiksi valikoitui ihoa 
lempeästi hyväileviä heleitä ja murrettuja sävyjä.

Tietyillä tekniikoilla toteutetut painokuosit muuntuivat kudotuiksi 
kankaiksi toisia paremmin. Kuosin muokkaaminen kudottavaksi 
tapahtui tietokoneen avulla. Erottelin kuoseista värit sidostamista 
varten. Alkuperäiskuosissa voi olla useampia värejä kuin kudotus-
sa tekstiilissä, sillä kudottaessa värialueet vain määrittelevät mihin 
sidokset laitetaan. Mitä useampaa eriväristä kudelankaa käyte-
tään, sitä monivärisempi lopputulos saadaan aikaiseksi. Valitsin 
photoshop-ohjelman avulla jokaiselle väri-alueelle oman sidok-
sensa. Sidokset oli aiemmin piirretty  ja tallennettu ohjelman ase-
tuksiin. Käytin pääasiassa perussidoksia kuten satiinia, toimikasta 
ja palttinaa, jolloin kuvio oli pääosassa. Kokeilin yhden, kahden 
tai kolmen kudejärjestelmän käyttämistä eri malleihin. Ontelo eli 
kaksinkertainen kangas toimi vain harvoissa työstämistäni mal-
leista, lähinnä niissä, joissa oli paljon tasaista pintaa taikka selkeä 
efektin paikka. 

Halusin pitää kuvion kiinnostavana kuosin muuntuessa kudotuksi 
kankaaksi. Valitsin vapaaehtoisesti työtavan, jolla kudottu kangas 
päätyi aika kauas alkuperäisestä kuosista. En halunnut toistaa us-
kollisesti alkuperäistä kuviota, vaan tulkitsin sen vaistonvaraisesti 
kudottuja materiaaleja ja sidoksia kunnioittaen. Kudottujen jac-
quard-mallien kokoelmasta tuli varsin erinäköinen kuin alkupe-
räiskuosien portfoliosta. Suunnittelin painokuosien ja kudottujen 
kankaiden väritykset samanhenkisiksi, jotta ne toimivat helposti 
samassa kokoelmassa.  

Kudoin kankaat pääasiassa vaatetuskankaiksi, mutta materiaaleja 
ja skaaloja muuntamalla monet näistä malleista sopisivat myös si-
sustustekstiileiksi.
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3.2.3. Teeman ja värikartan valinta 

Halusin löytää kuosimaailmalleni yhtenevän teeman esimerk-
kitaiteilijoitten ja tekniikoiden ollessa toisistaan eroavia. Rajasin 
käytettävät aiheet orgaanisiin: kasveihin ja eläimiin sekä niiden 
tekstuureihin. Aiheeksi saattoi siis valikoitua myös abstraktimpi 
kukan materiaalinen pinta tai eläimen turkin yksityiskohta. Geo-
metrisimmissa aiheissa herättelin eloon Hollannin tulppaanipelto-
ja, joista olin nähnyt upeita ilmakuvia. Tyylittelin myös käärmeen 
nahkaa ja kalan suomuja. Orgaaninen teema ei siis välttämättä 
välity ilmiselvästi kaikista kuoseista. Teeman tärkein käyttötarkoi-
tus oli toimia minulle itselleni punaisena lankana, jota voisin löy-
hästi seurata läpi koko portfolion tekoprosessin.

Värikartan innoitus tuli samalla tavoin luonnosta. Siellä on monia 
eri sävyjä samoista väreistä, erilaisia vihreitä, punaisia, keltaisia, 
sinisiä. Luonnon värit näyttävät toisenlaisilta yöllä ja päivällä, il-
lalla tai aamulla. Halusin käyttämieni värien näyttäytyvän valon 
ja varjon sävyissä. Värisävyt saisivat poiketa toisistaan lempeässä 
harmoniassa. Värikarttaan valikoitui rikas valikoima tummanpu-
huvia öisiä värejä, mutta myös heleitä kevätaamun pastelleja. Kes-
kityin murrettuihin luonnollisiin värisävyihin, lukuun ottamatta 
joitakin aksentteja, kuten korallia, syklaamia ja vahvaa keltaista. 
Kärpässienenpunainen, joka on luonnon oma varoitusväri, loi 
kontrastia. Sekoitin palettiin myös kimpullisen kukkia : sinikellon-
sinistä, pioninvaaleanpunaista, tulppaaninkeltaista ja lisäsin mo-
nenlaisia vihreitä: sammalta, jadea, merenpohjan vihreää. Eläin-
ten turkkien väreistä poimin pehmeitä ruskean ja konjakin sävyjä, 
tummaa hiiltä sekä hempeää kyyhkynharmaata. Näin käytössäni 
oli riittävän laaja värikartta, jolla oli aivan tietynlainen tunnelma. 
Sijoitin kuosini keväiselle niitylle, syysmetsään taikka öiseen eläin-
tarhaan.

Kuva 09. Kuvassa joitakin portfolion tekoprosessissa käytetyistä materiaaleista, joita 
oli niin monenlaisia, etteivät ne olisi yhteen kuvaan mahtuneet.
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3.2.4. Käytettyjen materiaalien valinta

Useissa metodeissa valitut materiaalit ja työvälineet olivat saman-
kaltaisia kuin alkuperäisillä innoittajilla, esimerkiksi märkäteknii-
kassa akvarelli ja siveltimet, paperileikkauksessa paperi ja sakset. 
Toisinaan halusin muunnella ja soveltaa alkuperäisiä materiaali-
valintoja, jolloin seurasin omaa intuitiotani. Keskityin omaan luo-
vaan prosessiini, enkä jäljentämään esimerkkitaiteilijoiden teknii-
koita ja teoksia. Välillä kokeilin monia eri vaihtoehtoja ennen kuin 
valitsin niistä parhaan mahdollisen. Kokonaisuutena työprosessi 
muistutti seikkailua, jota johdattivat vuoroin vaisto, vuoroin sat-
tuma. 
Kudotuissa kangasmalleissa metodit ja väritykset viitoittivat osal-
taan materiaalivalintojen tietä. Mohairia käytin visuaalisena ver-
tauskuvana märkätekniikan veden imeytymisestä johtuvalle epä-
tarkkuudelle. Myöhemmin intouduin käyttämään samaa pörröistä 
materiaalia efektinä monessa muussakin tekniikassa  kuten paperi-
leikkauksen terävien rajojen pehmentämisessä. Pitkäksi harjattuna 
mohair sai kankaan muistuttamaan tunnultaan ja ulkonäöltään 
eläinten turkkeja. Paksut ja ohuet silkkilangat  hohtivat himmeäs-
ti kuin kukat öisellä niityllä. Tussah-silkkinen lanka oli jokaisesta 
kohdasta uniikki, täynnä epäsäännöllisyyden aikaansaamia vir-
heitä. Monivärisen langan näennäinen karkeus toi mieleeni van-
han puunrungon, sateen piiskaaman kallion tai ajan syövyttämän 
tekstiilin pinnan. Käytin suurimmaksi osaksi luonnon materiaa-
leja, sillä niiden epäsäännöllisyydestä syntynyt harmonia tuntui 
parhaiten sopivan malleihini. 
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cm  
4.1. Tunteellinen valo

4.1.1. Case: Claude Monet ja lumpeet

Ranskalainen taidemaalari Claude Monet (1840–1926) edustaa 
perinteisempää maalaustaidetta mukaan valittujen menetelmien 
joukossa. Hän oli yksi impressionismin perustajajäsenistä. Monet 
on erityisen tunnettu suurista lummemaalauksistaan, joita hän 
maalasi useiden vuosien ajan kotitilallaan ranskalaisessa Giver-
nyn kylässä. Myöhäisissä teoksissaan Monet karkasi kauas hänen 
impressionistisen kautensa teosten vahvasta romanttisuudesta ja 
pehmeistä pastelleista. Niiden tilalle tulivat vahvat siveltimenve-
dot, reipas tyylittely ja raju, erityislaatuinen värienkäyttö. Monet 
keskittyi valon tutkimiseen läpi pitkän taiteellisen uransa. 
(Joyes, Claire, 1985, 146–147.)

Kuva 10. Monet suunnittelemassaan puutarhassa kotitalonsa edustalla Givernyn kylässä.
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Monet’n elämäntyönä oli maalaustaiteen uudistaminen. Poikke-
uksellisen lahjakas havrelainen nuorimies elätti itsensä maalauk-
silla jo varhain, mutta hän halusi taiteesta enemmän kuin pelkän 
elinkeinon. Monet halusi rikkoa aikansa tiukat taidetta koskevat 
säännöt sekä ihanteet. Hänen ensimmäinen oppi-isänsä Eugene 
Boudin kehotti häntä maalaamaan ulkona ja katsomaan oikeita 
aiheita kuten valoa, merta, ihmisiä ja eläimiä. Monet muutti Parii-
siin, jossa hän eli ankarassa köyhyydessä. Myöhemmin hän tutus-
tui sielunveljiinsä, joista tunnetuimpia olivat Auguste Renoir ja Al-
fred Sisley. Porukka muodosti oman koulukuntansa, joka maalasi 
luontoa ja ympäristön realismia. Ryhmä nimettiin myöhemmin 
impressionisteiksi. Impressionistien ansiona onkin taiteilijoiden 
siirtyminen ateljeista ulos oikeiden mallien ja ympäröivän todelli-
suuden äärelle. (Joyes, Claire, 1985, 146–147.)

Claude Monet muutti Givernyn taloonsa 1880-luvulla. Sinne hän 
rakennutti ateljeensa. Monet työskenteli hyvin tiukan päiväjärjes-
tyksen mukaan. Hän oli luonteeltaan varsin jääräpäinen, joten 
kaikkien talon asukkaiden oli mukauduttava hänen rytmiinsä. 
Monet maalasi ainoastaan luonnonvalossa. Hän nousi auringon-
nousun aikoihin neljän, viiden aikaan aamulla ja avasi ikkunan 
tarkastellakseen säätä. Taiteilijan ikkunaverhot olivat aina auki. 
Sitten hän otti kylmän kylvyn. Jos sää näytti huonolta tai Monet 
oli tyytymätön edellisen päivän aikaansaannoksiinsa, hän palasi 
takaisin vuoteeseen. Hän saattoi hautautua peittojen alle mielen-
osoituksellisesti jopa useiksi päiviksi. Yleensä hän kuitenkin lähti 
ulos maalaamaan. Tasan yhdeltätoista Monet palasi lounaalle. Il-
tapäivällä hän joko palasi maalaamaan ulos tai sään muututtua 
työskenteli ateljeessaan. Nukkumaan Monet meni aina puoli kym-
meneltä ollakseen valmis seuraavaan työpäivään, auringon nous-
tessa.  (Joyes, Claire, 1985, 41–43.)

Monet rakasti luontoa Givernyn ympäristössä. Hän käveli puutar-
hassaan, läheisillä kukkuloilla tai etsi veneestä käsin maalattavia 

aiheita. Metsästäjän elkein hän tarkasteli luontoa ja valon vaihte-
lua. Löytäessään oikean paikan Monet pystytti siihen telineensä 
ja alkoi työskennellä. Valon vaihtuessa hän käänsi telinettä rotaa-
tiomaisella liikkeellä ja aloitti jälleen uuden maalauksen. Taitei-
lija ei voinut tietää miten kauan valo pysyisi yksittäisellä lehdellä 
tai muulla detaljilla ja maalasi siksi hyvin vauhdikkaasti pyrkien 
toistamaan uskollisesti näkemänsä vaikutelman. Hän halusi näyt-
telyissään esittää runsaasti variaatioita  maalaamistaan aiheista, 
kuten lumpeista. Monet ei tehnyt kompromisseja työssään vaan 
pyrki kaikin keinoin haluamaansa päämäärään. Itkupajuja hän 
maalasi ankkuroidusta veneestä käsin. (Joyes, Claire, 1985, 41–43.)

Monet keskittyi elämänsä viimeiset kolmekymmentä vuotta maa-
laamaan Givernyn puutarhaa. Hän oli istuttanut lumpeet ajattele-
matta niiden maalaamista. Monet ei pitkään aikaan ymmärtänyt, 
miten maagisen kaunis hänen luomansa lummelampi oli. Kun 
hän lopulta tajusi sen, hän omistautui lumpeiden maalaamiselle. 
Ensimmäisen maailmansodan loputtua hän keskittyi luomaan 
valtavia lummemaalauksia Pariisin Orangerie-museon ovaalei-
hin saleihin. Projektin mahdollisti hänen hyvä ystävänsä Georges 
Clemenceau, joka oli vaikutusvaltainen poliitikko. Kiihkeän luo-
mistyön kuitenkin keskeytti Monet’n huonontunut näkö. Hänelle 
jouduttiin tekemään kaihileikkaus, kahdessa eri vaiheessa. Hän ei 
toipunut leikkauksista toivotulla tavalla, vaan sekä hänen kauko-
näkönsä että värinäkönsä vaativat useita vuosia palautuakseen. 
Kyse oli taiteilijan viimeisistä elinvuosista.  Hän kykeni näkemään 
hyvin sinistä, muttei punaista taikka keltaista, tiettyä vihreää tai 
erityistä violettia. Hänellä oli kuitenkin hyvin muistissa miltä värit 
olivat näyttäneet. (Denizeau, Gérard, 2012, 28–29.) Hänen näkön-
sä ja muutoinkin heikentyvä terveytensä vaikutti työn alla olevaa 
suurteokseen. Moneen otteeseen Monet uhkasi tuhota oman työn-
sä saattaen ystävänsä Clemenceaun epätoivon valtaan. Orangeri-
en ovaalit salit oli kunnostettu taiteilijan toiveiden mukaan hänen 
teoksiaan varten. Monet maalasi teokset lahjoituksena Ranskan 
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valtiolle, eräänlaisena viimeisenä testamenttinaan. Hän sai maa-
laukset lopulta valmiiksi muutamia kuukausia ennen kuolemaansa 
vuonna 1926. Monet halusi kuitenkin katsella teoksia, eikä hänen 
ystävänsä Clemenceau raaskinut erottaa taiteilijaa maalauksistaan 
tietäen lopun olevan lähellä. Teokset ripustettiin Orangerie-muse-
oon hänen kuolemaansa seuranneena vuonna. 
(Joyes, Claire, 1985, 112–113, 121,123.)

4.1.2. Tulkinta: Isolla siveltimellä isoon kokoon
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan (isompi kuvakirja) sivuilta 4–11.

Olin aina ajatellut, että vain oikea taidemaalari saa maalata. Muut 
tekniikat, kuten kollaasit tai vesivärit sallitaan myös niille, jotka 
eivät ole kyseisten tekniikoiden ehdottomia mestareita. Monet tai-
teilijat vaihtelevatkin työskentelytavoista toiseen, esinekoosteista 
performansseihin. Maalaritkin sallivat itselleen useita työskentely-
tekniikoita, mutta silti olin pitänyt maalausta, kuvataiteen vanhaa 
kuningaslajia, itselleni saavuttamattomana. Kyse oli lähinnä mi-
nun pääsi sisällä olevasta esteestä. Minun oli heittäydyttävä tähän-
kin haasteeseen, sillä olinhan päättänyt testata opinnäytteessäni 
monenlaisia tekniikoita. Maalaukseen ei minulla ihan alussa ollut 
selkeää inspiraation aihetta, oli vain tuoreeltaan syntynyt maalaa-
misen pakko. Akryyleillä maalaaminen oli minulle uutta, lukuun 
ottamatta yhtä yliopistolla järjestettyä tekniikkaan perehdyttävää 
kurssia. Sen tuloksena maalasin siten kuten maalasin, minne mieli 
ja materiaali minua veivät. 

Ensimmäisiä kukkamaalauksiani nähdessään moni sanoi Monet’n 
tyylin tulevan mieleen, mutta ohitin nämä kommentit, sillä etsin 
alun perin hieman tuoreempia taiteilijoita innoittajikseni. Monet’n 
yhdistin vahvasti 1800-luvun impressionisteihin. Myöhemmin et-
siessäni maalatuille töilleni innoittajaa, muistin mieleni pohjalle 
uponneen rakkauden Monet’n lumpeisiin. Näin inspiraatio tuli 
minulle jälkeenpäin eli ”a posteriori” Dries Van Notenin käyttä-

män termin mukaan. Olin ihastunut Monet’n maalauksiin näh-
dessäni niitä vuosia aiemmin museoissa. Kirjojen kuvat eivät teh-
neet teoksille oikeutta, niissä ne näyttivät mielestäni liian kesyiltä 
ja romanttisilta. Hurmio syttyi uudelleen viime kesänä käydessäni 
Musée d’Orsayssa, missä näin Monet’n viimeisinä elinvuosinaan 
maalaaman tulkinnan itkupajusta. Suuren kokoon oli vieri viereen 
hurjalla aaltoilevalla liikkeellä maalattu viivoja sanoinkuvaamat-
toman kirkkaissa sekä murretuissa sävyissä. Läheltä näytti siltä 
kuin olisi katsonut ilotulitusta, kauempaa muodostui kuva jostakin 
itkupajua mustuttavasta, sään armoilla riepotellusta melankoli-
sesta, mutta silti elinvoimaisesta puusta. Siinä oli ekspressiivisen 
hurjaa otetta sekä tyylittelevää ilottelua. Moneen kertaan koetut 
Orangerie-museon soikeat lummehuoneet olivat vaikuttaneet mi-
nuun alitajuntani välityksellä. En voinut enää kieltää ilmiselvää 
innoitusta. 

Valitsin toteutustekniikaksi esikuvalle uskollisen valon vaihteluja 
havainnoivan sekä liikkeitä korostavan maalaustyylin ja mediaksi 
akryylin. Uskon jokaisella ihmisillä, joka sivellintä kädessään pi-
tää, olevan omanlaisensa käsialan. Suuri sivellin ja kostea, paksu 
väri ikään kuin korostivat käden ja kehon liikkeitä. Niitä oli aluksi 
vaikea hallita. Lyhyen kokemukseni perusteella uskoisin erityisesti 
suureen kokoon suurilla siveltimillä maalatessa sattuman näyttele-
vän merkittävää osaa. Tiedostamaton  voima tuntui kumpuavan 
mieleni uumenista ja piirtyvän kankaalle kehoni liikkeiden kautta. 
Minulla ei ollut jalustaa, joten teippasin kookkaan maitokartongin 
suoraan seinään. Alussa maalasin pohjan yhdellä vahvalla väril-
lä, vaikkapa oranssilla. Tähän käytin palettiveistä, jottei pinnasta 
tulisi liian tasaista ja suunniteltua. Työskentely oli sotkuista puu-
haa. Seuraavaksi siirryin hahmottelemaan aihetta yhdellä värillä 
ja isolla siveltimellä. Nopeaan tahtiin ryhdyin maalaamaan itse 
aihetta. Maalasin taustaa ja detaljeja aika lailla samaan aikaan 
koittaen pitää kokonaisuuden kasassa. Sekoitin osan halutuista vä-
risävyistä valmiiksi, mutta välillä annoin värien sekoittua suoraan 
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maalipinnalla. Lisäsin samaan siveltimeen vierekkäin valkoista, si-
nistä ja pinkkiä. Maalasin reippaaseen tahtiin pyrkien luottamaan 
alitajunnannasta pulppuavaan tulkintaan. Pitelin usein käsissäni 
melkein koko sivellinkokoelmaani, yhden ollessa hampaitteni vä-
lissä. Välillä maalasin onnen huumassa hurjalla vauhdilla, tilassa, 
joka saattoi hetkenä minä hyvänsä muuttua ahdistukseksi. Sil-
loin maalaukseen ei uskaltanut enää koskea, tuskin hipaistakaan. 
Maalasin useimmiten hyvin paksuja maalikerroksia ja vaati paljon 
kärsivällisyyttä, jotta maltoin odottaa maalipinnan kuivumista eri 
kerrosten välillä. Yleensä reilu tunti riitti kuivumisen odotteluun. 
Kokeilin myös muutamia erilaatuisia akryylimaaleja. Huomasin 
etteivät kovin nestemäiset maalit sopineet reilusti maalia käyttä-
vään tyyliini, vaan värin täytyi olla nopeasti kuivuvaa. Maalasin 
myös välillä aika kostealla maalilla, jolloin valuva vesi jätti maala-
uksiin jälkensä. Valumat eivät minua kuitenkaan haitanneet, vaan 
pidin niitä lähinnä tervetulleina tervehdyksinä sattumalta. 

Nopeassa maalausvaiheessa huomasin vaipuvani jonkinlaiseen 
flow-tilaan, jossa en pystynyt täysin kontrolloimaan lopputulos-
ta, vaan siveltimet ikään kuin päättivät mitä paperilla tapahtui. 
Ajoittain aika katosi. Viittaan tässä flow-sanan käytöllä Miha-
ly  Csikszentmihalyin tutkimuksiin. Kirjassaan Flow, elämän virta 
Csikszentmihalyi toteaa käyttävänsä nimitystä flow tilasta, jossa 
ihminen syventyy tekemiseensä niin ettei  mikään muu tunnu 
merkitsevän mitään. (Mihaly  Csikszentmihalyi, 2005, 19.) Jollen saisi 
maalata, olisin valmis maksamaan siitä. Mikään ei vedä vertoja 
koko päivän kestäneen maalaamisen tuottamalle onnen olotilalle.

Monet’n lailla rakastan intohimoisesti kukkia. Maalasin meheviä 
pioneja, ruusuja, unikoita ja lupiineja. Poimin villikukkia ulkoa 
silloin, kun se oli mahdollista. Muuten käytin apunani valokuvia. 
Aitojen kukkien maalaaminen sujui kyllä helpommin, sillä silloin 
niiden olemus oli helpommin aistittavissa. Monet’n oppeja uha-
ten maalasin sisällä, mutta ainoastaan luonnonvalossa. Edes sen 

omaksuin mestariltani. Vähitellen olen kyllä unelmoinut siirtyväni 
ulkotiloihin, mutta saatan tarvita siihen jalustan hankintaa ja ke-
säistä kukkaloistoa.

Viimeistelyvaiheessa valokuvasin maalaukset, sillä ne olivat todel-
la suuria. Paksu maalikerros ja epätasainen pinta olisivat osaltaan 
vaikeuttaneet skannaamista, vaikka se olisi pienissä osissa saat-
tanut jotenkin onnistua. Valokuvaus tasavalossa tuotti kuitenkin 
riittävän hyvän lopputuloksen jatkotyöstöä ajatellen. Rakensin tie-
tokoneen avustuksella maalauksista täysiä koko pinnalla toistuvia 
kuoseja. Ne toimivat parhaiten aika reilussa koossa, jossa leveät 
siveltimenvedot pääsivät oikeuksiinsa. Lopputulos oli barokkimai-
sen korea ja ylitsepursuavan runsas. Kuoseista ei tullut rauhallisia. 
Halusin luoda kukkameriä leijumaan kesämekoissa ja muodosta-
maan ruusuköynnöksiä syystakin hartioille.

Painokuosien värejä ei ole vähennetty, vaan ne on jätetty tarkoi-
tuksella monivärisiksi, maalauksellisuutta korostaviksi, tulostus-
tekstiileiksi.

Tarvikkeet: Akryylimaaleja, reilun kokoisia siveltimiä, maitokartonkia 
(76cm x 110cm), kamera ja tietokone

Vaikeustaso: Melko helppo 

Kulutettu aika: Keskiverto (2–3 päivää/kuosi)
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Kuva 11. Yksityiskohta Monet’n inspiroimasta jacquardista nimeltä Orange Roses 
and Lilies. Kuvasarja ilmentää kuosin työstöä alkuperäismateriaalista valmiiksi 
kudotuksi kankaaksi. (Kuvasarja etenee vasemmalta oikealle, ylhäältä alas).

Kuva 11.1. Lähtökohta ennen värienvähennystä. 
Kuva 11.2. Värien vähennyksen jälkeen. 
Kuva 11.3. Sidostettu kuva (tiedosto muutetaan vielä mustavalkoiseksi ennen kutomista.) 
Kuva 11.4. Valmis kudottu kangas.

Näistä maalauksista työstin seuraavaksi jacquardeja. Kudotun 
kuosin suunnitteluvaiheen tein tietokoneella photoshopin avulla, 
minkä jälkeen kudoin mallin kankaaksi tietokoneavusteisella TC-
jacquard-kudontalaitteella. Aluksi kuosista piti vähentää värit, 
sillä värejä tuli olla yhtä paljon kuin erilaisia sidoksiakin. Värien 
vähentäminen vei runsaasti aikaa kun kyseessä olivat maalauk-
selliset, värikkäät kuosit. Työvaihe oli samalla hauska, sillä mah-
dollisuuksia oli paljon. Seuraavaksi valitsin sidokset ja materiaalit 
väreineen ja aloitin kutomisen. 

Kokeilin mohairlankaa yhdistettynä löyhään villa-silkkilankaan 
sekä eripaksuisia silkkilankoja yksistään. Maalausten värikkyys 
rauhoittui jacquard-malleissa, joiden halusin muistuttavan mel-
keinpä yksivärisiä kankaita. Kudottuja tekstiilejä suunnitellessani 
pyrin harmonisuuteen alkuperäiskuosien ollessa monivärisyydes-
sään runsaita. Maalausten leveät siveltimenvedot siirtyivät kudot-
tuihin tekstiileihin kauniisti. Linjoista tuli pyöreitä ja orgaanisia, 
ja sidokset sulautuivat näihin muotoihin onnistuneesti. Mielestäni 
kaikki materiaalivalinnat toimivat hyvin. Minulle oli yllätys, että 
tämänkaltainen maalauksellinen tekniikka toimi niin hyvin kudo-
tuksi kankaaksi muunnettuna.
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4.2. Veden viemää

4.2.1. Case : Emil Nolde ja märkätekniikka

Emil Nolde (1867–1956) oli tunnetuin saksalaisista ekspressionis-
teista. Pitkän uransa alussa hän opiskeli puupiirrostekniikkaa ja 
työskenteli työkalutehtaissa. Hän myös opetti koristetaidetta ja 
muotoilua. Kuvataiteilijana Nolde oli itseoppinut. Häntä pidettiin 
tyypillisenä ekspressionistina, sillä hän oli syrjäänvetäytyvä  tun-
neihminen, joka rakasti luontoa ja värejä. Tutustuttuaan Gaugai-
nin töihin 1910-luvulla Nolde toteutti pitkän opintomatkan aina 
Uuteen-Guineaan saakka. Ensimmäisen maailmansodan puhjet-
tua hän kuitenkin palasi takaisin Saksaan. Hänet tunnetaan sekä 
suurikokoisista värikkäistä maalauksistaan että laajasta märkätek-
niikkaan keskittyvästä akvarellituotannostaan. 
(Schaeffner, Claude, 1972, 35–42, 183.)

Kuva 12. Emil Nolde ja hänen vaimonsa Ada kuvattuna Seebüllin kodissaan 1943–44.
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Ekspressionismista alettiin puhua Saksassa 1900-luvun alussa. 
Tyylisuunta otti alkuaikoinaan vaikutteita ranskalaisesta kirkkai-
ta värejä käyttävästä fauvismista, kubismista ja italialaisesta fu-
turismista. (Pasanen, Kimmo, 2004, 55). Emil Nolde oli erakko ja 
kulki taiteilijana enimmäkseen omia teitään. Nolde oli mukana 
Die Bruckeksi kutsutussa koulukunnassa yhdessä esimerkiksi Ak-
seli Gallen-Kallelan kanssa. Nolde kuitenkin vetäytyi ryhmästä jo 
puolentoista vuoden jälkeen. (Schaeffner, Claude, 1972, 35–42.) 

Nolden akvarellit ovat uskomattoman taidokkaita. Hänen työnsä 
ovat säilyttäneet moderniutensa kautta aikojen. Märkätekniikka 
ei ole sanottavasti kehittynyt hänen päivistään, niin antaumuksel-
la Nolde tekniikkaa harjoitti. Natsivallan aikana jo ennen toista 
maailmansotaa Emil Nolden taide luokiteltiin ”degeneroituneeksi 
taiteeksi”. Yli 1500  Nolden maalausta takavarikoitiin ja poistettiin 
julkisista kokoelmista. Muutamia vuosia myöhemmin häneltä kiel-
lettiin maalaaminen. Nolden Berliinin ateljee pommitettiin, ja hän 
asui kuolemaansa saakka lähellä Tanskan rajaa. (Schaeffner, Claude, 
1972, 184.) Nolde maalasi mielellään ulkona. Hän saattoi maala-
ta talonsa puutarhassa Seebüllissa pakkasella, jolloin jääkukkaset 
piirtyivät hänen teoksiinsa. Hän rakasti tätä  arvaamatonta yhteis-
työtä luonnon kanssa. Taiteellista työskentelyään koskevan kiellon 
aikana hän toteutti salaa yli 1300 akvarellin sarjan, joka sai ni-
mekseen Unpainted pictures. Niistä monet oli tarkoitettu siirrettäviksi 
öljylle myöhemmin.  Toisen maailmansodan jälkeen hän aloittikin 
kiihkeän siirtotyön maalaten suurikokoisia teoksia, joka päättyi 
siihen, että vuonna 1951 hän tippui pihallaan jäiseen lampeen ja 
satutti käsivartensa. Akvarellien maalausta hän kuitenkin jatkoi 
elämänsä loppuun saakka. (Reuther, 2011, 15.) 

Emil Nolden akvarellituotanto sisältää tuhansia säilyneitä maalauk-
sia.  Juuri nämä teokset on myöhemmin nostettu hänen öljymaala-
ustensa tasolle tai jopa niiden ohitse. Akvarellit ovat suoneet hänelle 
valtavan maailmanlaajuisen tunnettavuuden. Melkein mikä tahansa 
hänen ympäristössään kelpasi aiheeksi, kuten kukat, eläimet, ihmi-

set, meri ja laivat, yöelämä tai hänen omat henkilökohtaiset fantasi-
ansa. Hän oppi tarkastelemaan ja kunnioittamaan ympäröivää maa-
ilmaa. Hän ei kuitenkaan tarkkaillut sitä valokuvaajan tavoin, vaan 
tulkitsi näkemäänsä ekspressionistisesti, omissa hurjissa väriskaalois-
saan. Nolde rakasti kirkkaita värejä. Hänen työskentelytapansa oli 
äärimmäisen nopea. Maalaamisen vauhdikkuus ja märkätekniikan 
ominaisuudet johtivat siihen, että hän rikkoi yhtä suurta taidehistori-
allista arvoa, kompositiota. Hänellä oli tapana sekoittaa värinsä etu-
käteen metallipurkkeihin ja asettaa niistä jokaiseen sivellin. Niitä hän 
sitten käytteli salamannopeasti, muusikon elkein, tuntien jokaisen vä-
rin paikan kuten pianisti koskettimiston. (Garbrecht, 2011, 30–33.) 

Emil Noldella oli tapana viimeistellä märkätekniikalla maalaamansa 
teokset kuivalla pensselillä. Hän saattoi korostaa taivaanrantaa, lisätä 
ääriviivoja tai muuten vain nostaa esiin maalauksen hienoimpia kohtia. 
Kuitenkin märkätekniikka oli kaikkien hänen akvarelliensa lähtökohta.

4.2.2. Tulkinta : Kirjaimellinen
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 12–19.

Kärsimättömänä ihmisenä juuri märkätekniikka oli aina kiehtonut 
minua. Tekniikka oli fantastisen nopeatempoista ja sattuman mah-
dollisuus piti hauskuutta yllä. Jos vain paperia sekä maalia riitti, 
saattoi aina aloittaa alusta metsästäessään täydellistä onnistumista. 
Maalatessa syntyi tietty rutiini, mutta lopputulos oli kerta kerran 
jälkeen yllätys. Kysyin kerran akvarellikurssin opettajalta, eikö hän 
voisi opettaa minulle märkätekniikkaa? Opettaja vastasi pitkän ko-
kemuksen tuomalla varmuudella, että EI voi. Syyksi hän kertoi sen, 
että eri väripigmentit käyttäytyvät eri tavoin sekä väristä että maali-
merkistä riippuen. Myös paperinlaatu, käytetty vesimäärä paperilla 
ja siveltimen märkyys muuttavat lopputulosta. Paperin kosteuteen 
vaikuttavia muuttujia on puolestaan monia, kuten ilmankosteus, si-
sälämmitys ja sääolosuhteet (myös sisätiloissa). Paperi kuivuu myös 
eri tahtia sen mukaan maalaako valossa vaiko varjossa. Pitäisi vain 
uskaltaa heittäytyä maalaamiseen rennosti ja stressittä! 



Kuva 13. Meri ja värikäs taivas on Emil Nolden akvarellimaalaus sarjasta Unpainted 
Pictures vuosilta 1938–1945.
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Paperina käytin suurimmassa osassa maalauksiani Hahnemühlen 
syväpainopaperia, joka palveli hyvin märkätekniikkaa. Ongelma-
na oli kuitenkin ettei paperi kestänyt oikeastaan ollenkaan pesua 
eli puhtaaksi hankaamista, vaan maalauksen täytyi onnistua ensi 
yrittämällä. Paperi imi värin sisäänsä hetkessä ja sai värit näyt-
tämään erityisen sävykkäiltä. Maalia pystyi lisäämään muutamia 
kerroksia, muttei poistamaan. Vaikeuden lisääminen tuntui kieh-
tovalta, varsinkin niinä päivinä kun maalaaminen sujui.

Märkätekniikassa oli jo nimensä perusteella iso rooli käytetyn 
veden määrällä. Veden määrää muuntelemalla päädyinkin eri-
laisiin lopputuloksiin. Ensimmäisen kastelukerran  tarkoitus oli 
valmistella paperi maalauskuntoon. Annoin paperin rauhassa 
kuivua. Aloittaessani varsinaisen maalaamisen kastelin paperin 
uudelleen. Testasin erilaisia vesimääriä ja vaihtelevia odotusaiko-
ja antaen veden välillä imeytyä paperiin kauemmin. Välillä käy-
tin hyvin kosteaa maalia, välillä taas tein melko märälle pohjalle 
kuivalla maalilla. Maalasin vuoroin paksulla siveltimellä vuoroin 
ohuella. Mahdollisuudet tuntuivat jälleen rajattomilta. Testasin 
tekniikan rajoja, ja muuntelin lähestymistapoja. Näin tekeminen 
pysyi mielekkäänä. Joskus maalasin harkiten useita kerroksia, 
jolloin läpikuultavista kerroksista syntyi uusia värisävyjä. Maala-
sin esimerkiksi keltaisen päälle sinistä saaden aikaiseksi vihreää. 
Tällöin tärkeää oli  antaa maalauspinnan kuivua kerrosten välissä 
kunnolla. Ilmankosteudesta riippuen saattoi olla tarpeellista jättää 
maalaus kuivumaan jopa seuraavaan päivään saakka. 

Märkätekniikkaan voi suhtautua melkeinpä tieteellisellä tarkkuu-
della, suunnitella ja arvioida, laatia matemaattisia kaavioita, mutta 
varsinaista lopputulosta ei koskaan voi täysin hallita. Itse työsken-
tely oli usein ohi muutamissa minuuteissa. Sitten paperin täydellis-
tä kuivumista piti odottaa, ennen kuin työtä saattoi jatkaa. Mär-
kätekniikka oli odotuksen ja kuumeisen työskentelyn vuoroleikkiä.

Emil Nolden tavoin sekoitin välillä märkä- ja kuivatekniikkaa, 
maalaten ensin aiheen märkätekniikalla. Teoksen kuivuttua lisäi-
lin siihen kuivatekniikalla detaljeja, korostin varjoja ja terästin ää-
riviivoja. Näin aiheesta tuli esittävämpi. Märkätekniikan yhdistä-
minen kuivatekniikkaan lisäsi entisestään ilmaisun ulottuvuuksia. 

Lopuksi skannasin maalaukset tuttuun tapaan ja rakensin toiston 
phoshopin avulla. Käsittelin kuvia mahdollisimman vähän, jotta 
ne säilyttäisivät vesivärille ominaisen läpikuultavan tunnelman. 
Painokuoseista tuli rikkaiden, melkein valokuvan omaisten, sävy-
jensä vuoksi tulostustekstiilejä. Värien erotteleminen olisi muserta-
nut liikaa niiden valoisaa herkkyyttä.

Tarvikkeet: Akvarellit, siveltimet, vesikuppi, syväpaino- taikka 
akvarellipaperi, skanneri ja tietokone

Vaikeustaso: Keskitaso

Kulutettu aika: Nopea 

Märkätekniikalla toteutetut kuosit osoittautuivat erinomaiseksi 
kudontamateriaaliksi. Värien vähentäminen vaati melko paljon 
aikaa perinteisen maalauksen lailla, mutta tarkkarajaisten yksi-
tyiskohtien puute palveli lopullista tarkoitusta eli kudottua teks-
tiiliä. Kangasmalleista tuli todella erinäköisiä kuin alkuperäisistä 
kuoseista. Kankaiden tunnelman oli pehmeä ja hillitty. Valuvan 
veden aiheuttamat pehmeät värirajat vaihtuivat kudotussa teks-
tiilissä värien lisäksi erilaisiin sidoksiin, jotka liukuivat kauniisti 
vaihdellen alueista toisiin. Materiaaleista mohair onnistui auki 
harjattuna jäljittelemään hauskasti märkätekniikan epäselvinä 
häilyviä rajoja. Mohairilla sainkin kautta koko kudontaprosessin 
todella kauniita tuloksia.
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4.3. Leikkaa ja liimaa

4.3.1. Case : Henri Matisse  ja säästeliäs paperileikkaus

Henri Matissen (1869–1954) ura taiteilijana oli pitkä ja merkityk-
sellinen. Hänet tunnetaan monien eri tyylisuuntien taitajana. Hä-
nen laaja tuotantonsa käsittää maalauksia, piirroksia, veistoksia, 
grafiikkaa, paperileikkauksia ja kirjan kuvituksia. Matisselle tär-
keitä aiheita olivat maisema, asetelmat, muotokuvat, koti- ja atel-
jeenäkymät. Matisse opiskeli alun perin lakimieheksi ja kiinnostui 
taiteesta vasta aikuisiällä. Hän suoritti perinteisiä taideopintoja 
Pariisissa 1800-luvun lopulla. Näihin aikoihin hän alkoi testata 
erilaisia tyylejä, omaa kuvakieltä etsiessään. Matissen varhaisis-
sa töissä näkyi vaikutteita Edouard Manet’lta ja Paul Cézannel-
ta. Hänet on yhdistetty moniin eri tyylilajeihin, kuten fauvismiin 
1900-luvun alussa. Seuraavaksi oli vuorossa dekoratiivisuutta ko-
rostava kausi sisältäen suuria seinämaalauksia sekä kokeiluja ku-
bismin parissa. Paperileikkauksesta tuli hänen mielitekniikkansa 
1940-luvulta aina viimeisiin vuosiin saakka. 
(Dabrowski, Magdalena, MET- The Metropolitan Museum of Art.)

Kuva 14. Matisse leikkaa paperia Paris Match -lehden kannessa n°294 vuodelta 1954.
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Paperileikkaus vei Matissen kaiken ajan hänen viimeisinä elinvuo-
sinaan. Hän halusi kehittyä tekniikassa mestariksi ja hänen työ-
rytminsä oli hurja. Hän oli vaikean leikkauksen jälkeen joutunut 
pyörätuoliin, eikä pystynyt työskentelemään yksin, vaan tarvitsi 
apulaisia. Näyttely-katalogissa Matisse. La couleur découpée haastatel-
tiin Matissen entistä assistenttia, Jacquline Duhêmea. Hän kuvaili 
tarkasti Matissen työskentelytapoja. Duhême kertoi Matissen ol-
leen todella järjestelmällinen, hän ei koskaan leikannut mitään sat-
tumalta, vaan kaikki oli suunniteltua. Matisse nukkui huonosti ja 
kirjoitti muistikirjaansa merkintöjä öisin. Teosta Les oiseaux (suom. 
linnut) varten hän lähti taksilla merenrantaan katsomaan lokkien 
lentoa, joka oli hänen mielestään kuin balettia. Hän tarkasteli nä-
kemäänsä onnellisen keskittyneesti piirtäen samalla nopeita cro-
quiseja luonnoslehtiöönsä. Palattuaan takaisiin ateljeeseensa Ma-
tisse alkoi leikata lintuja paperista. Hänen assistenttinsa tehtävänä 
oli kiinnittää neulalla leikattu lintuluonnos seinälle tiettyyn asen-
toon muistuttamaan linnun lentoa. Matisse tarkasteli leikkaus-
luonnoksiaan pitkään työhuoneensa seinillä ennen lopullisen työn 
toteuttamista. Materiaaliksi valikoituivat monet erilaiset paperit: 
paksu valkoinen Ingresin paperi, sininen tai valkoinen pakkauspa-
peri sekä tavalliset ja halvat paperit. Hänen assistenttinsa maalasi-
vat osan papereista guasseilla. Matisse oli erityisen tarkka väreistä 
ja niiden sävyistä. Leikkaamista varten oli monenlaisia ja -kokoisia 
saksia, terävä- taikka pyöreäkärkisiä, suurista räätälinsaksista pie-
nen pieniin brodeeraussaksiin. Leikkaamansa palat, joita hän ajat-
teli mahdollisesti tarvitsevansa myöhemmin, järjestettiin suuriin 
kirjekuoriin värisävyjen mukaan. Epäonnistuneet leikkauspalat 
tuhottiin maestron pyynnöstä hänen silmiensä edessä, ne revittiin 
pieneksi silpuksi. (Szymusiak, Domique, 2013, 39–41.)

Matissen luomisvoima säilyi kiihkeänä aina hänen elämänsä lop-
puun saakka. Hän teki töitä taukoamatta. Matisse vietti mielellään 
pitkiä aikoja puutarhassaan piirtämässä kukkia. Hän työskente-
li usein myös vuoteessaan, sillä se oli vähemmän kivuliasta kuin 

pyörätuolissa istuminen. Matissen leikatessa makuullaan hänen 
vuoteensa oli täynnä erivärisiä paperinpaloja. Hänen istuessaan 
pyörätuolissa paperit levisivät ympäri lattioita. Jacqueline Duhême 
ihaili Matissea valtavasti. Hän oli usein tämän kanssa kahden, eikä 
Matisse sietänyt, että hänen seurassaan ujosteltiin. Tilanteen keven-
tämiseksi taiteilija saattoi ehdottaa pientä laulua. Hyvä ilmapiiri oli 
Matisselle tärkeää, ja hän työskenteli usein klassisen musiikin tahdis-
sa. Musiikin piti olla tanssittavaa ja iloista, sillä hänen assistenttinsa 
tanssivat ja hän luonnosteli. Tietyn projektin värejä valitessaan hän 
kuunteli tunnelmaan soveltuvaa musiikkia. Taideteostensa lisäksi 
hän suunnitteli paperileikkauksen keinoin myös näyttelyjulisteita 
sekä kirjojen kansia. Matisse toteutti valtavan luomistyön kotipaik-
kansa Vencen kappeliin, jonne hän suunnitteli paperista leikaten 
mm. lasi- ja seinämaalauksia sekä seremonia-asuja. Kappelista tuli 
hänen uransa huippukohta. (Szymusiak, Domique, 2013, 42–43.)

4.3.2. Tulkinta : Matissea mukaillen
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 20–27.

Moni kuosisuunnittelija harjoittaa paperileikkausta, sillä se tuottaa 
näyttävän graafista ja helposti muunneltavaa materiaalia. Paperi-
leikkaus ei kuitenkaan ollut koskaan tuntunut minulle omimmalta 
tekniikalta. Saksilla leikkaaminen vastaa pitkälti kynällä piirtä-
mistä vaatien siihen harjoitettuja taitoja. Jos ihmisiä voisi jakaa 
kissa- ja koiraihmisiin, piirtäjiin tai maalareihin, niin siinä tapa-
uksessa minä olisin ehdottomasti koiraihminen ja maalari. Koi-
raihmisenä moiseen saksien terällä määriteltävään terävyyteen oli 
minun melkein mahdotonta taipua. Rakastin kaikkea epätarkkaa, 
kuten tärähtäneitä valokuvia taikka veden valumista paperilla. 
Lähtökohtani paperileikkauksen valtakunnassa ei ollut paras mah-
dollinen. Tunteeni olivat ristiriitaisia, sillä rakastin Matissen pa-
perileikkausteoksia jopa hänen maalauksiaankin enemmän. Luo-
vuuden arkkivihollinen eli itsekritiikki asetti jälleen kerran julmat 
rajansa.
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Matissen innoittamana päätin kokeilla paperileikkauksen tyyliä, 
jossa käytettiin hyväksi myös leikkauksessa jääneitä ylijäämäpaloja 
eli leikkausjätettä. Syntyi vaikutelma positiivisista ja negatiivisistä 
paloista, sillä tavoin tekniikka oli säästeliäs. Matissen esimerkkiä 
seuraten käytin ylijäämäpaloja vain silloin kun ne minua miellyt-
tivät, en kategorisesti. 

Löysin seikkaperäistä kirjallisuutta Matissen työmetodeista ja moti-
vaatioista. Elämäntilanteella ja olosuhteilla tuntui olleen vaikutuksen-
sa hänen, kuten monien muidenkin tässä opinnäytteessä käsittelemieni 
taiteilijoiden, teknillisissä valinnoissa. Matisse keskittyi paperileikkauk-
seen, koska hänen terveydentilansa ei enää sallinut suurten maalaus-
ten maalaamista. Kyseistä tekniikkaa hän oli kuitenkin harjoittanut jo 
ennen pyörätuoliin joutumistaan, esimerkiksi kuvituksissa ja julisteis-
sa. Tavallaan sairastuminen antoi hänelle mahdollisuuden syventyä 
juuri tähän nimenomaiseen tekniikkaan ja kehittyä siinä mestariksi.

Minä en unelmoinut mestariksi tulemisesta, vaan lähinnä paperi-
leikkauksen omaksumisesta käytännölliseksi työvälineeksi. Leikka-
sin aluksi valmista väripaperia, mutta aloin myös maalata papereita 
guasseilla päästäkseni lähemmäksi Matissen maailmaa. Asettelin 
leikatut paperinpalaset taustapaperille ja valokuvasin ne. Välillä jou-
duin liimaamaan palat kiinni alustaan, jos ne eivät asettuneet kau-
niisti, vaan taipuivat liikaa reunoistaan muodostaen tummia varjoja 
alustalle. Viimeistelin kuosit tietokoneen Illustrator-ohjelmalla vekto-
roimalla. Tätä ennen kuosien värit oli vähennetty Photoshop-ohjel-
massa. Värieroteltujen kuosien etuna on se, että värityksiä voi muut-
taa rajattomasti. Värityöskentely osoittautuikin todella hauskaksi.

Leikkausmalleiksi valikoitui kukkia ja erimuotoisia lehtiä:  apilan-, 
voikukan- ja puidenlehtiä. Onneksi oltiin kesän kynnyksellä ja ma-
teriaalia oli runsaasti saatavilla. Kasvien muotojen tutkiminen oli 
kiehtovaa. Paperileikattu lehti muistutti muodoltaan omaa varjo-
kuvaansa. Leikkasin paperista myös lintuja, vesikasveja ja lonke-
roita. Matisse inspiroi minua aiheiden valinnassa melko kirjaimel-

lisesti. Lintu-aiheet tosin kuuluivat Matissen lisäksi myös hänen 
aikalaistensa Picasson ja Braquen vakiokuvastoon.

Työnäytesalkkuun valikoituneisiin viiteen kuosiin leikkasin lupii-
neja ja käytin niiden ylijäämäpaloja. Jämäpalojen suunnitelmal-
linen työstö oli hankalaa, koska muodoista tuli yllätyksellisiä. Ne-
liapilat ja peikonlehdet, korallit ja kyyhkyt pääsivät myös valittujen 
paperileikkauskuosien joukkoon. Väreiksi valitsin yön tummia 
sävyjä ja pehmeää puuteria raikastaen kokonaisuutta valkoisella 
sekä kirkkaansinisellä.

Tarvikkeet: Paperi ja sakset, guassit, liima, kamera ja tietokone

Vaikeustaso: Vaikea (jos ei osaa piirtää)

Kulutettu aika: Hidas

Jacquardien toteuttaminen valmiiksi värierotelluista kuoseista tun-
tui maalauksellisten kuosien jälkeen lastenleikiltä. Päätin leikitellä 
jälleen mohairilla, jolloin kuosien tarkkaan määritellyt värialueet 
häilyivät ja rajat pehmenivät. Testasin myös ohuita sekoitelanko-
ja sekä eripaksuisia silkkejä. Paperileikatut kuosit toimivat kudot-
tujen kankaiden pohjana todella hyvin. Lopputulos ei tosin ollut 
yhtä yllätyksellinen ja hauska kuin monissa muissa tekniikoissa. 
On aina kiinnostavaa, kun kuosi muuntuu kudottuna omaksi teok-
sekseen, eikä jää pelkäksi toisinnoksi alkuperäisestä painokuosista.

Kuva 15. Matka paperileikkauksen keinoin toteutetusta kuosista kudotuksi kankaaksi 
on lyhyt ja yksinkertainen.
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ARP
4.4. Sattuman lait

4.4.1. Case: Jean Arp ja sattuman lait

Ranskan ja Saksan rajalla syntynyt Jean Arp (1886–1966) tun-
nettiin Dadan perustajajäsenenä, mutta hän liittyi myöhemmin 
surrealisteihin. Hän oli monipuolinen kuvataiteilija sekä taitava 
runoilija. Arp keskittyi taiteessaan tiedostamattoman tutkimiseen, 
johon yhdistyi intohimoinen kaipuu ihmisten ja muotojen lapsuus-
aikaan. Arp esitteli teoksensa näyttelyissä nerokkaan vakavalla 
tavalla. Hän etsi ja löysi sattuman lakeja kaikkialta, erityisesti 
luonnosta. Arpin teokset vaikuttivat ulkonäöltään anonyymeiltä. 
Eräät niistä olisi voinut hylätä metsään tai pellolle, missä ne olisi-
vat hukkuneet kivien ja puunpalasten joukkoon. (Schaeffner, Claude; 
Lambert, Jean-Clarence, 1972, 41–42.) 

Jean Arp työskenteli samanaikaisesti monella eri tekniikalla. Hän 
tuli tunnetuksi maalarina, kuvanveistäjänä sekä kollaasien ja re-
liefien tekijänä. Hän toimi aikanaan myös monenlaisten yhteistyö-
projektien kantavana voimana. Arp uskoi, että taiteilijoiden pitäi-
si elää yhteisöissä kuten keskiajalla. Hän ylitti taiteessaan monia 
raja-aitoja, esimerkiksi Arpin kollaaseja kudottiin seinävaatteiksi 
sekä brodeerattiin. (Payot, Pijaudier-Cabot, Pierzyk. 2008, 29–31.)

Kuva 16. Arp syömässä paperia Clamartissa noin vuonna 1957.
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Arp esitteli paperikollaaseja ensimmäisen kerran vuonna 1915. 
Suurin osa kollaaseista oli sommiteltu vaihtelevasti diagonaaliin.  
Teoksista oli löydettävissä viitteitä kubismiin, futurismiin, sekä sil-
loin syntyvaiheessa olleeseen Dadaan. Näyttelyesitteessä Arp ju-
listi vihansa kuvia ja maalauksia kohtaan. Hän syytti kreikkalais-
ta veistotaidetta ja renessanssimaalausta todellisuudenpuutteesta 
sekä tuomitsi taiteilijoiden julkisuus-kultin ja taide=teos -ajattelun. 
(Ewig, 2008, 41–43.)

Joistakin Arpin suorakulmaisia muotoja hyväksikäyttävistä kollaa-
seista löytyy merkintä: ”selon les lois de hasards” eli sattuman la-
kien mukaan. Sattuman mukaantulo taiteelliseen luomisprosessiin 
oli 1900-luvun taiteen ominaispiirteitä. Vuodesta 1916 Arp asetti 
luomistyönsä ”sattuman lakien alaiseksi” kuten hän itse asian il-
maisi. Millaisia olivat Jean Arpin valjastamat sattuman voimat? 
Voidaan ajatella tämän ajattelun liittyvän vahvasti ajan henkeen; 
dadaistit, surrealistit ja muut aikalaiset kehittivät kilvan omia 
ennennäkemättömiä työskentelytapojaan ja periaatteitaan. Arp 
tutki sattuman lakeja luonnosta ja sen ilmiöistä. (Pijaudier-Cabot, 
Pierzyk. 2008, 31.) Jean Arp totesi sattuman olevan hänen luomis-
työnsä alkuun paneva voimavara. Hän ei halunnut taidon vievän 
taiteelta sen ilmaisuvoimaa. Voidaanko siis uskoa, että hänen tai-
dokkaat ja herkän ilmaisuvoimaiset, minimalistiset kollaasinsa oli 
aseteltu sattumanvaraisesti vaikkapa pudottamalla paperinpalat 
ilmasta? Teoksista voi löytää kultaisen leikkauksen periaatteita  
(Murez, 2008).  

Väittämä puhtaasta sattumasta tuntuu ristiriitaiselta. Voidaan 
kuitenkin olettaa, että luontoa tutkimalla Arp on saattanut löytää 
tuonkaltaisia harmonisia ja hieman epäsäännöllisiä rytmejä. Hä-
nen kolmesta kollaasistaan (vuosilta 1916–1917) löytyy merkintä 
”sattuman lakien mukaan”: Alkurakennelma ”selon les lois du hasard”, 
Kollaasi sattumanvaraisesti aseteltujen neliöitten kanssa sekä Kuuden mus-
tan muodon tähdistö valkealla taustalla. (Katso kuva 17. aukeamalla 

72–73.) Tarkastelemalla näitä teoksia voidaan tutkia tarkemmin 
Arpin metodeja. Miten yhdistellä kymmenen erilaista ja monen 
väristä suorakulmiota? Kuinka liittää toisiinsa viisitoista neliö-
mäistä elementtiä, samanväristä mutta erikokoista, enemmänkin 
repäistyjä kuin leikattuja? Millainen ryhmä voi syntyä kuudesta 
mustasta muodosta, joissa osassa on valkeita reikiä? Arp kysyi 
itseltään samankaltaisia kysymyksiä jokaisen kollaasinsa äärel-
lä. Kyseisessä ongelmanmuodostuksessa hän ei voinut turvautua 
asettelemaan osasia palapelin tavoin taikka rakentaa dekoratii-
vista mosaiikkia. Hän saattoi päätyä ainoastaan ennalta määrit-
telemättömään ratkaisuun,  jossa pienet paperinpalat pysyisivät 
erillään toisistaan, eivätkä muodot yhdistyisi parviksi keskenään. 
Elementit kelluisivat kuvassa kuin tähdet avaruudessa, sillä eivätkö 
juuri tähdistöt muodostu suurimman sattuman mukaan? Tähdistö 
on kapinallinen niin järjestystä kuin kaaostakin kohtaan, välttäen 
yhtä lailla geometriaa kuin sotkuisuutta. Se muodostaa polveile-
van pistemäisen reitin, josta muodostui upea väline mielikuvituk-
selle. Arpin sattuman lait muuttuivat kuitenkin teoksesta toiseen, 
ja vastauksia oli etsittävä aina teos kerrallaan. 
(Sebbag, 2008, 68–69.)

Arpin mukaan hänen tavoitteensa oli houkutella materiaali löy-
tämään oman muotonsa. Taiteilijana hän ei tehnyt teosta, vaan 
varmisti olosuhteet, joissa teos voisi itse luoda itsensä. Arpin teok-
sissa sekä sattuma että huumori olivat tärkeällä sijalla. Taiteilijan 
ihanne oli yksinkertaisuus, koska se kuvasti parhaiten kypsää or-
gaanista muotoa. Hän tarjosi taiteelle mahdollisuutta järjestäytyä 
taiteilijasta riippumatta, sattuman lakien mukaan. Teokseen sai 
sisältyä irrationaalisuutta taikka vääristyneisyyttä; nämä molem-
mat olivat seurausta luonnossa vaikuttavista muutoksista. Hän ei 
edellyttänyt taiteilijan havainnoivan sattuman lakeja luonnosta 
yksityiskohtaisesti, vaan uskoi sattuman tuovan mukanaan auto-
maattisesti muutoksen lain. Näitä lakeja seuraavat loivat ”puhdas-
ta luontoa”. (Kämäräinen, 1983, 255–258.)
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Kuva 17. Kuvassa on Arpin kolme sattuman lakien mukaan aseteltua
kollaasia vuosilta  1916–17.
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4.4.2. Tulkinta: Yhden naisen cadavre exquis
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 28–35.

Mitkä voisivat olla minun sattuman lakini? Halusin Jean Arpin 
innoittamana kokeilla sattuman valjastamista omaan työprosessii-
ni. Tutustuin hänen kollaaseihinsa, ajatuksiin perusmuodoista, ja 
käytin hyväkseni hänen tutkimuksiaan sattumasta. Yhdistin näitä 
surrealistien ryhminä harjoittamaan cadavre exquis -tekniikkaan. 
Tekniikka sai nimensä klassisesta esimerkistä, joka on ensimmäi-
nen tällä menetelmällä tuotettu lause, ja sisälsi seuraavat sanat: 
”Le Cadavre – exquis – boira – le vin – nouveau” (suom. Ihana 
raato juo uuden viinin)(Schaeffner, Claude; Lambert, Jean-Clarence, 
1972, 153). Paperi taiteltiin siten, että yksi piirsi tai kirjoitti tai-
tokseen muiden näkemättä, mitä hän teki. Seuraava jatkoi tietä-
mättömänä edellisen tuotoksista ja niin edelleen. Kokonaisteos 
oli valmis, kun paperi oli taiteltu loppuun asti. Jean Arp osallis-
tui aikanaan cadavre exquisin tekoon yhdessä vaimonsa taiteilija 
Sophie Taeuber-Arpin ja muiden ystäviensä kanssa. He kehittivät 
tekniikkaa kollaasin suuntaan ja näitä teoksia löytyy muun muassa 
Pariisin Centre Pompidoun kokoelmista.

Taittelin leikinomaisesti pehmeää pariisin paperia ja väritin osasen 
kerrallaan paksuteräisillä akryylimaalia tai mustetta sisältävillä tus-
seilla. Tekotapa muistutti minua lapsuudesta tutusta kennomaisesta 
arpomavälineestä. Tällä kertaa vastauksien taikka tehtävien sijasta 
arvoin muotoja. Useat detaljit saattoi arvata ennalta tässä perin yk-
sinkertaisessa tekniikassa. Muodoista tuli geometrisiä, sillä paperista 
oli vaikea taitella pyöreitä muotoja. Lopulliset mallit muodostuivat 
kolmioista sekä raita- ja ruutukuvioista. Muodot olivat tiukan yk-
sinkertaisia perusmuotoja, jotka yhdistyivät uusiksi, erimuotoisiksi 
värialueiksi. 

Taittelin mukaan valitut kuosimallit arpakennomallia muunnel-
len. Useimpien origamien alkutaitokset ovat samankaltaisia. Py-
rin improvisoimaan tekniikan asettamissa melko tiukoissa rajoissa. 

Taittelin neliömäisen paperin keskeltä poikki, avasin ja taittelin taas 
toiseen suuntaan, sitten kulmat sisään ja niin eteenpäin. Taitokset 
väritin. Taitosten ja värien paikkaa vaihtelemalla rytmi muuttui. 
Toisissa kuoseissa käytin useita värejä, joissakin vain yhtä, jotta itse 
taitoksien luoma geometrinen rytmi näyttäytyisi pääosassa. 

Tässä tekniikassa olin perusasioiden äärellä, mutta se tarjosi myös 
laajat mahdollisuudet muunteluun, ja aikaansaadut kuosit olivat 
monikäyttöisiä ja moneen eri kokoon helposti skaalattavissa. Tus-
seilla väritettyjen muotojen hieman epätasaiset linjat ja kuluneen 
oloiset väripinnat tarjosivat kiinnostavan vaihtoehdon usein tieto-
koneella toteutetuille tiukan geometrisille, puhdaslinjaisille kuo-
seille. Luultavasti lopputulos olisi silti liian säännöllinen miellyt-
tääkseen itsensä Jean Arpin silmää. Toisaalta nyt en yrittänytkään 
määritellä hänen sattuman lakejaan, vaan omiani.

Tarvikkeet: Akryylimaalitusseja (leveä kärki) ja pariisin paperia, 
skanneri ja tietokone

Vaikeustaso: Helppo

Kulutettu aika: Suhteellisen nopea

Taitellut painokuosit oli jo valmiiksi värieroteltu, joten niiden 
muuntaminen kudotuiksi kankaiksi oli suhteellisen nopeaa. Piti 
vain määritellä miten paljon erilaisia yksityiskohtia, eli tässä tapa-
uksessa sidoksia, sisällyttäisin jokaiseen kuosiin. Mitä vähemmän 
sidoksia, sitä selkeämpi ja tiukemman geometrinen lopputulos. 
Lopulta kokeilin erilaisia sidostusvaihtoehtoja eri malleissa, jot-
ka näistä pienistä teknillisistä eroista huolimatta toimivat hyvin 
yhdessä. Geometriset mallit näyttivät hauskoilta kudottuina, sillä 
ne sopivat hyvin maalauksellisten kuosien ja kankaiden rinnalle 
jäsentämään kokonaisuutta.
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HOCH
4.5. Lehdistä lainattu

4.5.1. Case : Hannah Höch  ja fotomontaasi

Hannah Höch (1889–1978) oli yksi harvoista naistaiteilijois-
ta Dadaistien parissa. Hän kehitti fotomontaasitekniikkaa ja oli 
menetelmän pioneeri. Fotomontaaseja varten hän leikkasi kuvia 
lehdistä ja rekonstruoi niistä kollaasin tapaan uusia kuvia. Foto-
montaasi tarkoittaakin kirjaimellisesti valokuvista koottua. Hän ei 
aluksi uskonut teosten olevan taidetta, vaan esitti Dadan varhaisis-
sa näyttelyissä muita töitään. Fotomontaaseissa hänen radikaalit 
ajatuksensa ja tarkat huomionsa yhteiskunnasta kuitenkin välit-
tyivät parhaiten. Hän omisti suuren osan elämästään juuri tälle 
tekniikalle, mutta hänen Dadaismin aikaiset fotomontaasinsa ovat 
edelleen kaikkein tunnetuimpia. (Naves.Mario, 1997.)

Kuva 18. Hannah Höch ja Raoul Hausmann poseeraavat Dadaistien näyttelyssä 
vuonna 1920, taustalla näkyy molempien töitä.
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Hannah Höch kasvoi pienessä kaupungissa. Hän joutui lopetta-
maan koulunsa jo viisitoistavuotiaana hoitaakseen pikkusisartaan. 
Höch muutti vasta 21-vuotiaana Berliiniin, jolloin hän aloitti taide-
koulun. Hän opiskeli grafiikkaa kolmena päivänä viikossa, ja toiset 
kolme päivää hän oli töissä Saksan suurimmassa ja nykyaikaisim-
massa lehdessä, Ullstein Verlagissa. Hänen suunnittelemiaan käsi-
töitä oli esillä lehdessä. Tuon ajan Saksassa tämänkaltainen sekoitus 
uutta ja vanhaa maailmaa oli vielä tyypillistä. Naiset saivat äänes-
tää, mutta heillä oli vain vähän oikeaa valtaa. Osa oli töissä maa-
tiloilla, kun taas toiset työskentelivät toimistoissa ja nauttivat va-
paasti seksuaalisuudestaan, tosin ilman oikeutta aborttiin. Naisten 
asuminen kaupungeissa ja itsensä elättäminen yleistyi vähitellen, 
vaikka heidän palkkatasonsa pysytteli miesten alapuolella. Höchin 
työt henkivät kantaaottavaa feminismiä. (Lavin, Maud, 1996.) 

Höch kuului Dadaan jo varhaisessa vaiheessa. Koulukuntana 
Dada tunnettiin meluisasta poliittisuudestaan sekä anti-taide julis-
tuksistaan. Toisin kuin monet muut Dadan taiteilijoista, Hannah 
Höch on pitkään pysynyt kulisseissa.  Hänen valokuvamontaasin-
sa olivat fyysiseltä kooltaan pieniä, mutta merkityksellisiä. Höch ei 
osallistunut Dadaistien anti-taideväittämiin, eikä hän myöskään 
ollut alussa vakuuttunut, että hänen fotomontaasinsa kuuluivat 
taidenäyttelyyn. Tätä ennen hän oli esittänyt näyttelyissä maa-
lauksiaan ja tekstiilimallejaan. Fotomontaaseissaan hän kuitenkin 
löysi taiteellisuutta ja mielikuvitusta juuri perinteiden puuttumisen 
tähden, joka hänen muusta tuotannostaan uupui. Vaikkei Höch 
jakanutkaan Dadan ideologiaa täydellisesti, oli liike kuitenkin eh-
doton edellytys hänen taiteelleen. Hän hyötyi selvästi taiteellisesti 
jollei henkisestikin läheisyydessä majailevasta ”miesten kerhosta”. 
Hännah Höchin työt eivät ehkä juuri pienuutensa tähden olleet 
muodikkaita vielä 1920-luvulla, jolloin kaikki oli mahdottoman 
suurta, mutta ne näyttivät tulevaisuuden trendin. Meidän aika-
namme kuvien uudelleen koostaminen ja kollaasien tekeminen on 
jo arkipäivää. Hannah Höchin varhaisia töitä leimasivat satiiriset 

Kuva 19. Hannah Höchin fotomontaasi Das schöne Mädchen vuodelta 1920.
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kommentit teollistumisesta, rahan vallasta ja naisen asemasta. Da-
dan hiipuessa Höch liukui vähitellen kauemmas liikkeestä, mutta 
hänen ystävänsä edustivat edelleen avantgardea. Heitä olivat mm. 
Hans Jean Arp ja Sophie Tauber Arp. Höch on kertonut dadais-
tien usein vähätellen hänen naiseuttaan, mutta Jean Arpista hän 
totesi tämän todella osanneen kohdella naista tasa-arvoisena tai-
teilija-kollegana. Kansallissosialismilla oli suuri vaikutus Höchin 
töihin. Natsivalta ja sen määrittelemä ”degeneroitunut taide” kielsi 
hänen vuodelle 1932 Dessau Bauhauseen suunnitellun retrospek-
tiivinsa, kun paikallinen puolue sulki paikan. Hän vetäytyi Berlii-
niläiseen lähiöön, jossa hän teki taidettaan kaikessa hiljaisuudessa 
sodan loppumiseen saakka. Hannah Höchin myöhempää tuotan-
toa leimaa niin surrealistinen haaveilu kuin abstraktismikin, silti 
dadaistinen vaikutus tuntuu hänen varhaisimmissa valokuvamon-
taaseissaan kaikkein herkullisimmalta. (Naves.Mario, 1997).

Hannah Höchin töitä leimaa näennäinen anonyymius. Sanoma- ja 
aikakauslehtiä hyväksi käyttävä kollaasitekniikka ei paljasta tekijän-
sä käsialaa, vai paljastaako? Monet taiteilijat käyttävät samankal-
taista kollaasitekniikkaa ilmaisunsa välineenä, myös nykypäivänä. 
Hannah Höchin työt ovat siitä huolimatta hyvin tunnistettavissa, 
vaikka ne esiteltäisiin monien muiden kollaasien rinnalla. Hänellä 
oli aivan oma estetiikkansa ja tapa valita kuvat, joita käytti. Hänen 
hahmo- ja kuvamaailmansa oli oudon vinksahtanut. Höchille oli 
tyypillistä yhdistää iso pää pieneen ruumiiseen, leikata yksi silmä 
sieltä, toinen täältä ja kruunata kokonaisuus valtavalla suulla. Hän 
jätti hahmojensa taakse usein tyhjää taustaa kuten klassisessa muo-
tokuvassa. Näin katsojasta tuntuu, kuin hän katsoisi henkilökuvaa 
tutusta tai tuntemattomasta henkilöstä vääristyneenä huvipuiston 
peilissä. Ehkä kuva esittääkin katsojaa itseään? Höchin teokset sekä 
häiritsevät että tulevat lähelle, koskettavat sisimpää. Kompositiolla 
hän loi töihinsä rytmin ja jännitteen, jossa lehtileikkeet eivät kellu 
erillisinä, vaan muodostavat uusia, uskottavia kuvia. Valokuvan-
omainen lehtikuva, jota hän käytti materiaalinaan, luo illuusion 

toisesta todellisuudesta. Teokset on toteutettu taidokkaasti ja niistä 
voi aistia vahvan luottamuksen intuitioon. 

4.5.2. Tulkinta : Kotiliedestä leikattu
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 36–43.

Tutustuin Hanna Höchin töihin jo nuorena valokuvauksen opis-
kelijana Turussa. Minuun vetosivat hänen töidensä leikillinen es-
teettisyys ja ilmeinen feminismi. Höchin töistä voi aistia menneen 
maailman tunnelman, joka teki minuun lähtemättömän vaikutuk-
sen. Myöhemmin näin teoksia Pariisissa Pompidou-museossa, ja 
olin todella hämmästynyt niiden pienuudesta. Kuvia oli katsottava 
ja tutkittava ihan läheltä, jolloin niiden kummallisuuden kanssa 
joutui kasvokkain. Intiimi katsomisen hetki lisäsi töiden voimaa. 
Ne vaikuttivat representoivan jotakin todellista ja aitoa, vaikkakin 
kuuluivat ilmiselvästi fantasiamaailmaan. Lehdistä leikatulla ma-
teriaalilla oli visuaalinen todistusvoima.

Innostuin Hannah Höchin inspiroimana tekemään kuoseja lehdis-
tä leikkaamistani kuvista. Alun perin ajattelin lopputuloksen muis-
tuttavan vahvasti ready made -perinnettä, mitä en halunnut. Tä-
mäkin tekniikka tarjosi kuitenkin paljon mahdollisuuksia, kunhan 
työvaiheiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen varasi riittävästi 
aikaa ja kärsivällisyyttä.

Fotomontaasien materiaalina käytin kirpputorilta löytämiäni suo-
malaisia 50-luvun Kotiliesi-lehtiä. Tuntui tekijänoikeudellisesti 
turvalliselta ja esteettisesti sopivalta käyttää vanhempaa lehtima-
teriaalia. 1950-luvun aikakauslehtien seepian- ja technicolorin sä-
vyinen kuvamaailma näytti vastustamattoman nostalgiselta. Ko-
tiliesi tuntui hyvältä valinnalta, sillä niitä oli runsaasti saatavilla, 
ja niistä löysin tarvitsemaani kukka- ja kasvikuvastoa. Äitini oli 
lapsuudestani asti ollut Kotilieden tilaaja, joten olin kasvanut sen 
parissa. Materiaalin hankkiminen sujui varsin helposti. 
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Sitten oli aloitettava työt! Sain idean leikata ja asetella kuvia sään-
nöllisesti tilkkutäkkimäiseen tyyliin rakentaen hyvin graafisen 
toiston. Tämä työvaihe osoittautui todella haastavaksi, sillä en 
ollut tottunut käyttämään viivoitinta tai laskemaan mittoja. Mi-
nulle ominaista oli maalata ekspressiivisesti suurella tunteella, 
heittäytyä tekemiseen täysillä, eikä niinkään valmistella taikka 
hidastella. Pidin kyllä itse suunnitteluvaiheesta suuresti, sillä se 
muistutti minusta enemmänkin unelmointi-vaihetta. Työvaiheet 
vaativat kurinalaisuutta ja tarkkaa toimintasuunnitelmaa. Päätin 
toteuttaa kuosit käsin leikkaamalla tietokoneen sijasta, sillä halusin 
kädenjäljen näkyvän näissä muutoin teknisen oloisissa kuoseissa, 
joissa kuvatkin olivat ” lainattuja”. Näin tunsin tekeväni kuoseista 
enemmän omiani. Sattumanvaraisuus tässä työprosessissa liittyi 
lähinnä siihen etten voinut täysin suunnitella, miltä mikäkin ku-
vanpalanen näyttäisi toisen vierellä, tai millainen kokonaisuus tu-
lisi olemaan kuosin valmistuessa. Yllätyksellinen lopputulos olikin 
ehdottomasti kiinnostavinta tässä prosessissa. Muutamaan kuosiin 
käytin niin sanottua klassista ”tilkkutäkkimallia”, joissa lehtileik-
keet oli asetettu säännöllisesti geometriseen muotoon kiinni toi-
sissaan. Lopputuloksena oli jatkuva, kuosimainen pinta. Toisiin 
kuoseihin kokeilin tekniikkaa, jossa oltiin lähempänä itse Höchin 
teoksia. Leikkasin aiheita pienen pieniin neliöihin, tai asettelin sil-
män- ja kukankuvia kehän muotoon. Lopussa halusin myös kokeil-
la hyvin vapaata sommittelua ja rakentaa aivan täyden kuvapin-
nan, jossa kuvat limittyivät toisiinsa. Erilaisista lähestymistavoista 
syntyi erilaisia kuoseja. Tunnelma pysyi kuitenkin hyvin saman-
laisena kuosista toiseen kuvaston ollessa nostalgisen haalistunut ja 
romanttinen. 

Työprosessi vei kokonaisuudessaan yllättävän paljon aikaa. Ensin 
leikkasin ja skannasin lehtileikkeet tai kokonaiset aikakauslehden 
sivut. Niiden tulostamisen jälkeen jatkoin työstöä käsin leikaten ja 
liimaten. Sitten skannasin nämä käsin toteutetut versiot kuoseista. 
Lopulliset kuosit viimeistelin rakentaen toistot tietokoneella. 

Tarvikkeet: Vanhoja aikakauslehtiä, paperia ja sakset, kynä, liimaa, 
harppi, kolmio- ja tavallinen viivoitin, kuvioleikkuri (neliö), skanneri, tietokone

Vaikeustaso: Melko helppo

Kulutettu aika: Hidas

Jo miettiessäni, mitkä lehtileikkauksen keinoin toteutetuista kuo-
seista toimisivat kudottuina kankaina arvasin, ettei haaste oli-
si helppo. Päädyin kokeilemaan montaa mallia, sillä mikään ei 
tuntunut aluksi onnistuvan. Lehtikuvien tarkkuus ja esittävyys 
ei välittynyt kudotulle kankaalle, vaan häipyi sidosten vilkkaasti 
vaihdellessa pieneltä väri-alueelta toiselle. Lopputulos oli puuro-
mainen. Kuvioista saattoi vain yrittää arvailla, mitä ne esittivät. 
Painokuosien kannalta tärkein yksityiskohta eli leikkausten rajat ja 
niiden luoma rytmikkyys välittyivät huonosti. Yhtenä syynä tähän 
oli se, että kudoin kangasmallini kudontalaitteella, jossa loimen ti-
heys oli 24 lankaa/cm. Tiheämmällä loimella kudottaessa voidaan 
toistaa pienempiä yksityiskohtia. 

Monien kokeilujen jälkeen olin tyytyväinen kolmeen kudottuun 
malliin. Yhdessä ruudullisessa kankaassa oli niin pienet yksityis-
kohdat, ettei enempää detaljeja edes saattanut kaivata rytmin vä-
littyessä selkeästi. Muissa toimivissa malleissa tärkeimmiksi omi-
naisuuksiksi nousivat värivalinnat ja kankaiden tuntu. Kudoin 
ohuilla ja paksuilla silkeillä sekoittaen mukaan mohairia, sekä 
käytin ohutta, laadukasta puuvillalankaa kokonaan vaaleanpunai-
sessa mallissa. Oli kiinnostavaa testata näitä lehtileikkausmalleja 
kudottuina, sillä lopputulos oli joka kerta yllättävä. Työskentely 
tuntui palkitsevalta juuri silloin, kun hankaluuksista huolimatta 
sain aikaiseksi jotakin kaunista.
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4.6. Kone kuvantekijänä

4.6.1. Case : Man Ray ja rayogrammi

Amerikkalaisen Man Rayn (1890–1976)  sukujuuret olivat Venäjäl-
lä. Hän osoitti kiinnostusta taiteeseen jo lapsena. Nuorena miehenä 
hän kokeili siipiään taidemaalarina. Uskoen taiteilijoiden itse ole-
van parhaita ikuistamaan omat teoksensa, Ray halusi oppia valo-
kuvaamaan. Hänestä tuli nopeasti tekniikan itseoppinut mestari, ja 
hän alkoi kuvata muitakin aiheita maalaustensa lisäksi. Näihin ai-
koihin hän tutustui Marcel Duchampiin, joka oleskeli New Yorkis-
sa. Duchamp ja Ray ystävystyivät inspiroiden toisiaan myös taiteen 
saralla. Ray laajensi repertuaarinsa kollaaseihin, esinekoosteisiin, 
ruiskumaalaukseen sekä kuvanveistoon. Hän oli todellinen taiteen 
moniottelija, joka ei piitannut säännöistä. Hän teki varhain monen-
laisia kokeiluja valokuvauksen parissa, kuten kameran liikuttamis-
ta kuvanoton aikana ja kameran linssin sotkemista geelillä, muo-
katen näin olemassa olevan maailman kuvan toisenlaiseksi. Monet 
Rayn kuvista olivat unenomaisia. Hän keksi uusia valokuvaamisen 
tekniikoita, kuten rayogrammiksi kutsumansa fotogrammi-teknii-
kan, jossa esineet valotettiin suoraan paperille ilman kameraa.  
(Ware, Katherine; Breton, André & Heiting, Manfred, 2000, 13–18, 20, 28.)   

Kuva 20. Man Ray, omakuva.
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Man Ray tunsi itsensä väärin ymmärretyksi Amerikassa. Tietä-
essään Euroopasta löytyvän samanmielisiä taiteilijoita Ray lähti 
1920-luvun alussa Ranskaan. Siellä hän saavutti nopeaan tahtiin 
sekä kuuluisuutta että menestystä. Parantaakseen taloudellista 
tilannettaan hän päätti työskennellä myös perinteisenä valoku-
vaajana. Hänen kameransa ikuisti monet aikalaistaiteilijat, kuten 
Picasson, Braquen sekä Matissen. Ray tuli tunnetuksi myös muoti-
kuvaajana. Häntä kutsuttiin mysteerien kemistiksi, joka loi uuden 
maailman sekä valokuvat sen todisteeksi. 
(Ware, Katherine; Breton, André & Heiting, Manfred, 2000, 17–16.)

Man Ray loi rayogrammiksi kutsumansa tekniikan kehittäessään 
valokuvia Pariisin ateljeessaan 1920-luvun alkuvuosina. Menetel-
mä oli oikeasti peräisin 1800-luvun puolelta, siinä on kyse kuvan 
ottamisesta ilman kameraa. Esine asetetaan valoherkälle paperil-
le, valotetaan ja kehitetään sitten aivan samoin kuin perinteises-
sä valokuvauksen tekniikassa. Ray koki työskentelevänsä suoraan 
itse valon kanssa. Rayogrammit valmistetaan ilman negatiivia, 
joten ne ovat uniikkeja taideteoksia kuten piirrokset taikka maa-
laukset. Muut taiteilijat käyttivät ennen häntä samankaltaista fo-
togrammi-tekniikkaa, mutta kutsumalla tekniikan tuottamia ku-
via rayogrammeiksi Man Ray julisti itsensä tekniikan todelliseksi 
pioneeriksi. Rayogrammit saivat nopeasti laajaa tunnustusta. Ray 
ja Trista Tzara julkaisivat yhdessä kirjan, jossa oli edellisen rayo-
grammeja sekä jälkimmäisen runoja. Näin Man Ray tosin itse kat-
kaisi rayogrammien uniikin luonteen niiden kirjaksi painamisen 
kautta. Rayogrammeja näkyi myös aikansa lehdissä. Surrealistit 
rakastivat näitä kuvia, ne olivat niin epätodellisen näköisiä abst-
raktiudessaan, viitaten automaattiseen kirjoitukseen. Ray jatkoi 
luovia kokeilujaan läpi koko pitkän uransa, kehittäen esimerkiksi 
kuuluisan solarisaatio-tekniikan. 
(Ware, Katherine; Breton, André & Heiting, Manfred, 2000, 18–20.)

 
Kuva 21. Man Rayn rayogrammi vuodelta 1920.
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3.6.2. Tulkinta : Kangaskukat skannerissa
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 44–51.

Man Ray innoitti minut kokeilemaan nykyaikaisen rayogrammin 
rajoja skannauksen keinoin. Skannasin kolmiulotteisia esineitä ja 
muista valitsemistani tekniikoista eroten toteutin kuosit lähes ko-
konaan koneiden avulla. Sääntöjä rikkovaan skannaustekniikkaan 
(3-D esine, avoin kansi) sisältyi kuitenkin sattuman mahdollinen 
mukaantulo. Kuosin rakentaminen näistä skannatuista kuvista oli 
uudenlainen haaste.

Vanhat esineet olivat aina viehättäneet minua. Kahden vuosi-
kymmenen ajan olin keräillyt vanhoja, nuutuneita kangaskukkia. 
Tuntui luonnolliselta, kun ne viimein päätyivät parrasvalojen alle: 
skanneriin. Skannaaminen tuntui nykyaikaiselta vaihtoehdolta 
korvaamaan rayogrammi-tekniikassa käytetty valoherkän paperin 
valotusoperaatio. 2000- luvulla syntyi jopa aivan uusi taidemuoto: 
scannografia, jonka asemaa ei ole kuitenkaan vahvistettu itsenäise-
nä taiteen lajina. Valokuvauksen ja koko kuvantekemisen kenttä on 
laajentunut valtavan nopeasti digitaalisen vallankumouksen myötä.

Asetin kukat avoimeen skanneriin mustan kankaan alle, jotta nii-
den muoto säilyisi mahdollisimman kolmiulotteisena. Lasille vali-
koitui ruusuja, päivänkakkaroita, narsisseja, krysanteemeja, kielo-
ja ja monia muita kangaskukkia. Lopputulos oli joka kerta yllätys, 
koska kolmiulotteinen esine käyttäytyi skannatessa varsin arvaa-
mattomasti. Harjoitus auttoi minua  pääsemään nopeammin ha-
luamaani tulokseen. Välillä tosin tuntui, että skanneri teki pitkälti 
mitä itse halusi. 

Valitsin vanhat kangaskukat  ”kuvauskohteiksi” niiden iän ja lu-
moavan materiaalin tunnun tähden.  Kankaiden, kuten puuvillan 
ja sametin, struktuurit pääsivät skannerin lasilla arvoonsa. Loppu-
tuloksessa ne näyttivät hyperrealistisilta muistuttaen flaamilaisten 

mestarien kukka-asetelmia. Myöhemmissä työvaiheissa irrotin ku-
kat tietokoneen avulla taustastaan ja rakensin niistä digitaalisesti 
haluamani rytmin pyrkien säilyttämään niiden alkuperäisen ul-
konäön. Työstin ilmavan väljiä kuoseja käyttäen hyväkseni kukki-
en välistä tyhjää tilaa. Tein myös vilkkaita, tiheiden kukkapilvien 
kyllästämiä kuoseja. Parhaiten onnistuivat juuri nuo jälkimmäiset, 
joissa parveilevat kukkaryhmät muodostivat helmeileviä rytmejä ja 
pienten kukkien yksityiskohdat näyttivät hämmästyttävän tarkoilta.

Tarvikkeet: Vanhoja kangaskukkia, mustaa kangasta, skanneri, tietokone

Taso: Melko helppo

Kulutettu aika: Hidas

Kudoin skannatuista kukkakuoseista jacquard-kankaita. Niistä tuli 
todella erinäköisiä kuin alkuperäisistä painokuosiversioista. Skan-
naustekniikalla tehdyt kuosit eivät siirtyneet helposti kudotuiksi ku-
vioiksi. Ongelmat olivat osittain samankaltaisia kuin lehtileikatuis-
sa kuoseissa. Alkuperäisen materiaalin ollessa valokuvan tarkkaa, 
kaikkia yksityiskohtia ei voinut mitenkään siirtää kudotulle kan-
kaalla. Sidosten luontaisen kulmikkuuden vuoksi kukkien herkän 
orgaaninen muoto kärsi. Muutamissa kudotuissa kankaissa pääsin 
minua miellyttävään efektiin, jossa sidokset vaihtelivat tiuhaan ja 
vapaasti kankaan pinnalla. Pienikuvioiset ja yksityiskohtia vaativat 
kuosit kannatti unohtaa. Parhaiten tekniikka toimi kuoseissa, joissa 
kuviot täyttivät koko kuva-alan ja olivat reilun kokoisia, ilman liian 
pieniä ja tarkkoja yksityiskohtia. Kokeilut olivat hyvin kiinnosta-
via ja testasin materiaaleina sekä mohaireja että paksuja silkkejä. 
Paksut silkkilangat toimivat melkein paremmin kuin mohair, sillä 
niiden rujo rakenteellisuus pääsi vapaasti esiin kuosin muuntuessa 
abstraktimmaksi. Näin puuttuvia detaljeja ei jäänyt kaipaamaan, 
sillä kudottu kangas saavutti oman karaktäärinsä. 
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Hantaï 
4.7. Negatiivinen maalaus

4.7.1. Case: Simon Hantaï ja grattage        

Unkarilainen taidemaalari Simon Hantaï (1922–2008) muutti toi-
sen maailmansodan aikana Pariisiin. Hantaï oli erakkoluonne ja 
halusi pysyä erossa perinteisestä taidemaailmasta. Hän kuului jon-
kin aikaa surrealisteihin, mutta kääntyi sittemmin lyyriseen abst-
raktivismiin. (Schaeffner, Claude; Lambert, Jean-Clarence, 1972, 168–
169). Lyyrinen abraktivismi korosti taiteilijan omaa persoonallista 
kädenjälkeä, paksua värinkäyttöä sekä maalaamisen materiaali-
suutta. Siveltimenvetoja korostettiin ja ne olivat rajuja, suorastaan 
ekstaattisia. Taiteilijan yksilöllisyys ja tyyli määritteli siten teoksen 
taiteellisuuden. Vanhahtava romantiikan aikainen taiteilijakäsitys 
koki tässä huippuhetkensä. (Pasanen, Kimmo, 2004, 147.)

Kuva 22. Simon Hantaï ateljeessaan teoksen Sex-Prime. Hommage á Jean-Pierre Brisset 
edessä, 1956.
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Lyyrisen abstraktivismin sisällä Simon Hantaï kokeili monia eri 
työskentelymenetelmiä, muttei koskaan surrealismin hylättyään 
palannut esittäviin aiheisiin. Hantaïn maalausten tyyli pysyi pitkäl-
ti samana 1950-luvulta aina hänen uransa loppuun saakka, mut-
ta hän testasi monia eri tekniikoita ja kehitti jokaisen huippuun-
sa. Hantaï raaputti, taitteli, rypisteli ja ompeli maalauskangasta. 
Maalaus materiaalisuudessaan oli aina hänen aiheensa keskiössä. 

Simon Hantaï kokeili ja kehitti pitkällä urallaan periodi kerrallaan 
erilaisia työtapoja. Toista maailmansotaa seurannut surrealistinen 
kausi jäi pian taakse. Hantaï erosi surrealisteista heidän vieroksu-
essaan ajatusta Jackson Pollockista surrealistien lanseeraaman au-
tomaattisen kirjoituksen harjoittajana. Taiteilijan tietoisen mielen 
hylkääminen ja taiteilijasta riippumattomien voimien käyttöönot-
to olivat niitä ominaisuuksia, jotka vetivät Hantaïn huomion kohti 
amerikkalaista abstraktia ekspressionismia. Surrealistien tapa-
na oli hyljeksiä kyseisen tyylisuunnan edustajia, kuten Pollockia. 
Hantaï ihaili heitä suuresti ja koki itsensä heidän sukulaissieluk-
seen. Hantaï ilmoitti Bretonille v.1955 aikovansa heittäytyä kokei-
lemaan ”automatismin abstrakteja seurauksia” ja täten irrottautui 
virallisesti surrealisteista (Rodgers, 2010, 11–13). Näin Hantaï löysi 
todellisen oman tyylinsä.

Hantaï hylkäsi tämän jälkeen lopullisesti figuratiivisen tyylin  ja 
heittäytyi abstrakteihin kokeiluihin. Teoksista aistittava vahva 
tekstuuri ja materiaalintuntu nousivat tärkeiksi tekijöiksi. Maa-
lausten tekniset ominaisuudet, siveltimen vedot ja kankaan tuntu 
vaikuttavat niin merkittäviltä, että voi kuvitella maalauksen aiheen 
olevan ”maalaus” itse. Aihe on siis jo maalauksen ominaisuuksissa, 
niin merkityksellisiksi materiaaliset ja tekniset valinnat nousevat. 
Tätä ajatusta tukee se, ettei suurimmalla osalla hänen teoksistaan 
ole omia nimiä, vaan ainoastaan sarjojen nimiä, kuten Les Meuns 
taikka Les Mariales. Hän ei kaivannut enää ulkopuolisia aiheita, 
vaan hän saattoi keskittyä tutkimaan maalausta määrittäviä teki-
jöitä teosten suuren koon ollessa hyvin kehollinen. 

Simon Hantaï kokeili 50-luvun lopulla eleitä korostavaa tekniik-
kaa (”période gestuelle” ransk. tekstissä). Kyseisen ajanjakson 
pääteos oli valtaisa Sex-Prime. Hommage à Jean-Pierre Brisset nimi-
nen maalaus (2.40m x 5.30m). Kyseisessä teoksessa hän hioi lop-
puun teknisen toteuttamistavan, jossa hän maalasi kankaan en-
sin kirkkailla väreillä, peitti sen sitten kerroksella mustaa maalia 
ja raaputti tai raakkeloi suurilla eleillä päällyskerroksen maalia 
pois paljastaen alemman kirkasvärisen kerroksen. Taiteilijan eleet 
olivat hurjia, ja teoksen megalomaaniseen kokoon onkin kirjattu 
taiteilijan jokainen liike. Vaikuttaa melkeinpä siltä, että taiteilija 
olisi vaipunut transsiin, ja hänen kesytön tanssinsa olisi jäljentynyt 
maalikankaalle. Ominaista menetelmälle oli, että Hantaï maalasi 
kyseiset teokset seinällä pystyasennossa, jolloin esille raaputetun 
alueen ympärille kerääntyvä musta maalipoimu valui kohti latti-
aa. Raaputtamiseen hän käytti herätyskellosta irrotettua pyöreää 
metallilevyä, rakasta työvälinettä, jota hän käytti työskentelys-
sään useiden vuosien ajan. (Fourcade & Monod-Fontaine & Pacque-
ment 2013, 49–50.) Lopputulos oli eräänlainen negatiivinen maa-
laus, väriä poistamalla tuotettu. Raaputustekniikkaa nimitetään 
grattage-tekniikaksi (Schaeffner, Claude; Lambert, Jean-Clarence, 1972, 
167–168). Hantaï kehitti tekniikkaa ahkerasti muutaman vuoden 
ajan.  Hän pyrki säilyttämään työssään yllätysmomentin ja sattu-
man.  Eleitä korostavan kauden jälkeen hän liukui loogisesti kohti 
”pienten kosketusten periodia”, jossa hän raaputti maalauskan-
gasta samalla pienellä metallilevyllä, muttei hillittömästi, vaan 
pikemminkin herkän huolellisin liikkein.

Hantaïn teokset vetoavat vahvasti tuntoaistiin. Niiden edessä voi 
havaita taiteilijan kosketuksen ja liikehdinnän, sekä kokea materi-
aalin hyvin vahvasti. Kosketusetäisyys, roiskeet ja jäljet välittyvät 
livekokemuksessa hyvin voimallisina. Simon Hantaï paljasti mistä 
taiteilija on tehty: hänen sisimpänsä, liikkeensä ja eleensä. Hantaï 
oli omassa lajityypissään maalaustaiteessa ehdoton mestari. Tämä 
taituruus takasi sen, että hän pystyi hylkäämään kaiken tietämän-
sä ja oppimansa. Hän saattoi heittäytyä kohti tuntematonta ja alati 
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uudistuvia kokeiluja. Hantaï kyseenalaisti maalaustaiteen olemuk-
sen. Hän ei elinaikanaan sietänyt, että hänen lahjoistaan puhut-
tiin. Hantaï piti itseään lähinnä käsityöläisenä. 

Kuva 23. Yksityiskohta teoksesta Sexe-Prime. Hommage à Jean-Pierre Brisset, 18 septembre 1955.

4.7.2. Tulkinta : Pastelleilla raaputtaminen
Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 52–59.

Valitsin Simon Hantaïn monista kiehtovista tekniikoista raapu-
tustekniikan (grattage), mutta vaihdoin öljymaalit väriliituihin. 
Simon Hantaïn nöyrä, itse materiaalia ja käsillä tehtyä työtä ko-
rostava työskentelytapa tuntui valtavan inspiroivalta. Olisin voinut 
valita minkä tahansa hänen pitkän uransa taiteellisteknisistä löy-
döksistä innoittajakseni.

Moni pieni koululainen on ala-asteella kokeillut väriliiduilla raa-
puttamista. Peruskoulun väriliiturasiasta löytyi raaputtamistyöka-
lu, sellainen metallinen oudonmuotoinen haarukan ja veitsen väli-
muoto. Muistan miten se sattui sormenpäihin ahkerassa käytössä. 
Tekniikan perusperiaate on sellainen, että ensin paperille värite-
tään kirkkailla väreillä, jonka jälkeen väripinta peitetään mustalla 
väriliitukerroksella. Lopulta pintaa raavitaan, jolloin alla oleva vä-
ripinta paljastuu raappeiden kohdalta. Raaputusviivoilla voi  joko 
piirtää aivan uuden kuvan tai paljastaa alle piirretyn kuvan koko 
kuvapinnan kauttaaltaan raaputtamalla. 

Minä valitsin jälkimmäisen tekniikan, piirsin varsinaisen aiheen 
ensin vahvoilla väreillä, ja peitin sen sitten tummalla, peittävällä 
värillä raaputtaen jälleen alkuperäisen aiheen esille. Tällä tavoin 
aihe tuntui saavan kolmiulotteisia piirteitä. Se vaikutti upotetun 
syvälle mustaan valoon, jossa värit tuntuivat valovoimaisemmilta 
ja kirkkaammilta. Kuvan pintaan syntyi erityinen struktuuri, joka 
näytti kuluneelta kuin siihen olisi lyhyessä ajassa luotu ajan patina.
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Kokeilin erisuuntaisia raaputustekniikoita, ja aluksi suuntasin liik-
keen mahdollisimman neutraalisti vaaka- taikka pystysuoraan. 
Käytin työkaluna joko ohutta ja terävää neulaa tai paksua tylppää 
neulaa.  Raaputin kaarimaisesti muodostaen uusia kuvioita var-
sinaisen kukka-aiheen päälle tai käytin neulaani viuhkamaisesti. 
Joskus raaputin ensimmäisen kerroksen päälle vielä toisen käyttä-
en ristikkäisiä vetoja. Silloin syntyi vaikutelma kudotun kankaan 
palttinasidoksesta ja alla oleva kuva paljastui selvemmin. Raaput-
taminen oli yllättävän fyysistä työtä, ja muutaman luonnoksen jäl-
keen olin jo aivan uuvuksissa. Sattumalla oli tässäkin tekniikassa 
suuri rooli. Värit imeytyivät toisiinsa eri tavoin ja jokainen piirretty 
liidunjälki vaikutti lopputulokseen. Päällysväri jätti teokseen omia 
varjojaan, jotka muistuttivat kauhuelokuvien levottomia vaeltele-
via sieluja. Piirtämisen ja raaputtamisen jälkeen annoin kuvien 
kuivua kunnolla. Liiduiksi valitsin erityisen rasvaisia pastelleja 
(Sennelier-merkkiä) jäljitelläkseni jollain tapaa öljyvärin olemus-
ta. Viimeistelyvaiheessa piirustukset oli valokuvattava tasaisessa 
valossa. Skannaus ei ollut toimiva vaihtoehto, sillä se latisti koko 
tekniikan esiintuoman kolmiulotteisuuden. Skanneri tarkensi vain 
pintakerrokseen, päällimmäisenä olevaan raaputuspintaan, ja jätti 
alla piilevän aiheen toissijaiseen osaan. Valokuvista rakensin tieto-
koneen avulla valmiita toistuvia kuoseja. Raaputuspintojen yhdis-
täminen osoittautui haastavaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Useat 
valokuvat eivät myöskään antaneet oikeutta alkuperäiselle teok-
selle. Lopulliset kuosit valikoituivat yritysten ja erehdysten kaut-
ta. Osa kokeiluista toimi, osa ei, ja tuntui ettei lopputulosta voinut 
mitenkään täysin ennakoida. Harjoittelusta oli tässäkin hyötyä ja 
perehdyin tekniikkaan lopulta hyvin. Prosessi oli pitkä ja raskas, 
mutta samalla yllätyksellisyydessään erityisen palkitseva. Kylläs-
tyn Simon Hantaïn tavoin helposti, jolloin sattuman sisältävä tek-
niikka pitää kiinnostusta yllä. 

Raaputustekniikalla sain aikaan ihmeellisen vaikutelman kolmi-
ulotteisesta valaistuksesta, siitä miten värit hehkuivat pimeydessä, 

varjojen läpi. Raaputuspinta tuntui luovan aiheille tilan, oman 
huoneen, jossa niitä voi tarkkailla ikään kuin lasin takaa. Loppu-
tulos jaksoi viehättää. Raaputtamalla tehty kuosi oli joko hieno tai 
epäonnistunut, ei siltä väliltä. Tekniikka itsessään saneli pitkälti 
lopputuloksen, vaikka kokemusta kertyikin. 

Kuoseihin valikoitui jälleen kerran kukkia ja lintuja. Kauneim-
mat kukka-aiheet löytyivät Ranskan maaseudulta. Monenkirjavat 
kukat ryöstin kesäisillä pyöräretkillä pientä kylää ympäröiviltä 
pelloilta. Näitten kuosien toteutumisesta olen velkaa etelän kukka-
loistolle, sokaisevalle auringolle sekä viileän varjoisalle kivisalon-
gille, johon vetäydyin työskentelemään noina paahtavan kuumina 
iltapäivinä.

Tarvikkeet: Öljypastellit, luonnoskirja, neuloja, 
viimeistelyyn kamera ja tietokone

Vaikeustaso: Melko helppo

Kulutettu aika: Keskiverto

Raaputtamalla työstetyt kuosit osoittautuivat erinomaiseksi ku-
dontamateriaaliksi. Raaputuspinta oli sen verran eläväinen, että 
sidoksetkin vaihtelivat tiuhaan kankaan pinnalla. Näihin kudot-
tuihin malleihin sopivat monenlaiset lankavalinnat. Käytin jälleen 
mohaireja paksujen silkkilankojen tai pullean löyhän villasilkin 
kanssa, sekä moniväristä tussah-silkkiä yksivärisen silkkilangan 
kera. Raaputuksen muodostamat pienet kuvapinnalla kulkevat 
viivat loivat vaikutelman paikoitellen kuluneesta gobeliinista. Ku-
dottuna kangas näytti viehättävästi samaan aikaan vanhalta ja 
uudelta.
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KLE I N
4.8. New painting

4.8.1. Case : Yves Klein ja antropometrit

Ranskalainen Yves Klein (1928–1962) oli taiteilijana oman tiensä 
kulkija. Hänen monokromaattinen teoksensa reputettiin perintei-
sestä abstraktin taiteen näyttelystä 1950-luvun Pariisissa, koska 
taiteilija kieltäytyi lisäämästä siihen edes pientä esittävää taikka 
geometristä elementtiä. Hän koki itsensä osaksi aivan uudenlais-
ta taiteenkenttää. Klein perusti muiden samanhenkisten taiteili-
joiden kanssa uuden koulukunnan nimeltään ”nouveau réalisme” 
(suom. uusi realismi). Uusi realismi etsi innoituksensa teollisen sar-
jatuotannon, kasvavien kaupunkien sekä teknologian ”uudesta” 
todellisuudesta. Ranskalainen nykytaide seurasi näitä jalanjälkiä 
ja alkoi nopeaan tahtiin esineellistyä. 
(Pasanen, Kimmo, 2004, 147–148.)

Kuva 24. Yves Klein sivelemässä maalia Marlèle-nimisen mallin päälle 27.2.1960, 
taustalla antropometri.
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Kleinin taiteellinen ura oli lyhyt, 1950-luvun lopulta 60-luvun 
alkuun. Tuona aikana ihmiskuntaa leimasivat toivo tieteellistek-
nisestä edistyksestä ja materiaalisesta rikkaudesta, mutta samalla 
sotien ja erityisesti atomipommin tuoma ahdistus ja epävarmuus. 
Klein halusi luoda uuden perustan taiteelle ja suunnata katseen 
tulevaisuuteen. Kleinin tavoite oli muokata elämästään kokonais-
taideteos kyseenalaistaen siten taiteen perimmäisen olemuksen. 
Taiteilijana hän oli visionääri, joka on jättänyt perintönsä taide-
historiaan. Hän ehti työskennellä taiteilijana  8 kiihkeää vuotta. 
Tänä aikana hän heittäytyi monenlaisiin taiteellisiin kokeiluihin; 
hän teki monokromeja (sinisiä ja muita), antropometreja (vartalo-
painantaa), kosmogoneja (värijauhemaalauksia), pesusieniveistok-
sia, reliefejä, tulimaalauksia ja veistoksia. 
(Hellandsjo, Karin, 1997, 6, 8, 10.)

Muita uuden realismin taiteilijoita olivat Yves Arman, Christo 
sekä Jean Tinguely, jotka olivat aikansa puhutuimpia taiteilijoita. 
Yves Klein ei sopinut lopulta uuden realismin taiteilijoiden jouk-
koon. Hän etsi vanhanaikaiseen tapaan töihinsä henkistä sisältöä. 
Klein päätyi teknisten kokeilujensa myötä yhä kauemmas perintei-
sestä maalaustaiteesta. Hän alkoi järjestää taiteellisia akteja, jotka 
nykyisin luokiteltaisiin performansseiksi. Kuuluisin näistä oli Klei-
nin vuonna 1960 Nykytaiteen kansainvälisessä galleriassa (tekstis-
sä ”Galerie internationale d’art comtemporain”) järjestämä esitys, 
jossa hän toteutti ”antropometrisiä” maalauksia alastonmallien 
kanssa orkesterin säestyksellä. Tässä performanssinkaltaisessa ta-
pahtumassa taiteilija ohjasi alastonmallien vartalojen maalausta. 
Vartalot painettiin paperille, mihin ne muodostivat ”antropomet-
risen” kuvan kehostaan. (Pasanen, Kimmo, 2004, 148, 151–153.)

Yves Kleinin leski Rotraut Klein-Moquay kertoi haastattelussaan 
syyskuulta 1994 enemmän Kleinin harjoittamasta vartalopainan-
ta-menetelmästä. Klein alkoi työskennellä tekniikan parissa 1960. 
Teoksissa oli rikkaat värit ja muodot. Antropometrien kautta Yves 

Klein käsitteli ruumiin katoavaisuutta ja yritti löytää aineetto-
muuden jäljet aistivoimaisesta materiasta. Hän pyrki näkemään 
yliluonnollisen osana alkuperäistä luontoa. Kleinille taide oli py-
hää. Hän oli työskennellyt kauan judo-opettajana ja halusi tuoda 
kehon judomattoon jättämät painaumat näkyviksi. Antropomet-
rejä toteuttaessaan Klein koki taiteilijan sekä mallin hengen ja 
aineen toimivan aidosti yhdessä. Tekniikka palveli näin taidetta 
ja kulttuuria. Kleiniä ei kiinnostanut pelkkä alaston ihmisvarta-
lo vaan kokonainen ruumiinkieli, joka jättää jälkensä syntymästä 
kuolemaan. Hän tutki aihetta läpi taiteellisen uransa. Kuva Hi-
roshiman atomipommin jälkeen kivestä löytyneestä ihmisruumiin 
painaumasta oli jäänyt lähtemättömästi Kleinin mieleen. 
(Tüllman, Greta/Weitemeyer, Hannah, 1997, 88–90, 112, 118.) 

Rotraut Klein-Moquay kuvaili tarkemmin teoksen ANT 56 syntyä. 
Taiteilija siveli väriä mallin keholle, tämä laskeutui  ensin polvil-
leen ja sitten kevyesti vatsalleen paperille. Malli ojensi käsivartensa 
Yves Kleinille, joka tarttui niihin ja liikutti mallia tarmokkaasti 
yli paperin. Vartalon liike oli aaltomaista. Alastomien mallien ku-
villa Klein pyrki tallentamaan jäljen, joka elämästä jää sen loput-
tua. Aikalaiset halusivat nähdä nämä teokset lähinnä sensaation-
hakuisina esityksinä, eivätkä ymmärtäneet Kleinin perimmäisiä 
pyrkimyksiä. Osa yleisöstä kohteli häntä huijarina. Kleinille mallit 
olivat ”eläviä siveltimiä”, ilmaisuvoimainen yhteistyön tapa, joka 
kuvasti tulevaisuuden taidetta. Taidetta, joka oli täysin avointa ja 
läsnä. Alastonmallithan olivat osa kuvataiteen klassista perinnet-
tä. Antropometrit  edustivat energian välitöntä siirtämistä, eivät 
perinteisen maalauksen tapaan ihmisruumiin jäljittelemistä. Var-
talopainamisesta puuttui maalausten kaltainen etäisyys, ja ne oli-
vat enemmän läsnä kuin valokuvat. 
(Tüllman, Greta/Weitemeyer, Hannah, 1997, 88–90, 112, 118).

Kleinin terveys tuhoutui hänen työskennellessään useiden ennalta 
tuntemattomien materiaalien kanssa. Moninaisista taiteellisteknisistä 
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kokeiluistaan Klein maksoi kalliin hinnan, oman henkensä.  Hänen 
rohkeutensa ja ennakkoluulottomuutensa oli hänen viestinsä jälkipol-
ville. (Tüllman, Greta/Weitemeyer, Hannah, 1997, 88–90, 112, 118).

Yves Klein piti itseään myyttisenä hahmona, hänen taiteensa, 
kirjoituksensa ja henkilöitymänsä palvelivat myytin luomista. Hä-
nellä oli monia eri alter egoja, kuten Monokromi-Yves, Tyhjyyden 
valloittaja taikka Ruusuristin ritari. Kleinin teosten ja toiminnan 
keskipisteenä oli taiteilija, hän itse. Yves Klein ei kuitenkaan ha-
lunnut muodostaa uutta taiteen teoriaa, vaan oli välillä jopa tar-
koituksellisen ristiriitainen mukaillen abstraktien ekspressionistien 
esimerkkiä. Näin hän esti yleisöä saamasta häntä kiinni ja tekemäs-
tä hänen teoksistaan yksiselitteisiä. Hänen piti olla läsnä teostensa 
kanssa, sillä hänelle teos ja taiteilija olivat yksi. Klein ajatteli edus-
tavansa ”realistista mystiikkaa”. Tämän kumman väittämän voi 
ymmärtää paremmin Yves Kleinin sanoilla realismista: ”Vain se 
joka uskoo ihmeisiin, voi olla realisti”. Klein rakensi sekä harkiten 
että intuitiivisesti kokonaistaideteostaan, omaa henkilökuvaansa. 
Loppujen lopuksi hänen kirjoituksensa ja puheensa muodostivat 
kuitenkin varsin oudon palapelin, johon oli poimittu palasia mys-
tiikasta, taidehistoriasta ja filosofiasta kleinmaisen ristiriitaisesti 
sekoitettuna. Hänessä henkilöityi kuitenkin tulevien aikojen nyky-
taiteilija, intohimoinen taikuri, joka kykeni muuttamaan taiteek-
si kaiken mihin koski. Klein myös pohjusti tietä monille tuleville 
taiteenlajeille kuten performanssille, tilataiteelle, ympäristöveisto-
taiteelle, installaatioille ja eroottiselle taiteelle. Klein oli monella 
tavalla aikaansa edellä ja on surullista, että hänen taiteestaan on 
jäänyt jäljelle pelkät esineet. Kleinille henkisyys ja herkkyys olivat 
kaikki kaikessa. (Pasanen. Kimmo, 2004, 153–159.)

4.8.2. Tulkinta : Siveltimet paperilla kielletty
(Katso osioon liittyvät portfolion kuosit II-osan sivuilta 60–67.)

Opiskellessani valokuvataidetta nuorempana Turun taideakate-
miassa, minulla oli hyvin samankaltaisia unelmia kuin Kleinillä. 
Halusin tehdä elämästäni performanssin, jossa kaikki, jopa kah-
vinkeitto, olisi taidetta. Kahvin valmistukseen valikoitui tietty pos-
liininen perintökannu ja tekoprosessi oli tarkoin suunniteltu. Oli 
ehdottoman tärkeää, missä ja miten juoma nautittiin. Unelmissa-
ni minä ja elämäni muodostimme kokonaistaideteoksen. Tällöin 
kaikki koskettamani muuttuisi automaattisesti osaksi minua ja 
taidetta. Useat nuoret taiteilijat ajattelevat varmaankin edelleen 
näin. Kyseinen vaihe taitaa liittyä yhtä lailla nuoren aikuisen kuin 
nuoren taiteilijankin identiteetin kehittymiseen. Nykyään minun 
olisi liian vaikeaa astua takaisiin samaan rajoitettuun maailmaan, 
sillä nautin aivan liiaksi ympäröivän maailman kauneudesta ja 
vaikutteiden omaksumisesta. Aloittaessani luonnostelemaan tä-
män osion kuoseja päätin astua takaisin omaan pieneen, suljettuun 
maailmaani. Sinne mahtuivat vain minä, paperi ja maalit. Päätin 
luottaa luomisen voimaan. Tahrakin paperilla saattoi olla uuden 
tuotoksen alku, ja kaikki mihin koskin oli jollei nyt taidetta isolla 
T:llä niin ainakin huomion arvoista.
Yves Kleinin innoittamana hylkäsin siveltimet maalaamisestani. 
Ne korvasin käyttämällä käsiäni, tiskiharjaa ja kampaa. Tällainen 
työskentely tuntui vapauttavalta, ja pyrin abstraktiin, nopeaan ja 
suoraan ilmaisuun liikoja suunnittelematta. Vaikeinta oli päästää 
irti liiasta suunnitelmallisuudesta ja antaa vain mennä.

Valitsin väreiksi akryylimaalit, kuten aivan alussa Monet’n innoi-
tusta seuratessani. Paperiksi valitsin paksun ja kestävän pinnoite-
tun akryylipaperin, jota maalasin joko seinäpinnalla taikka latti-
alla. Syöksyin paperin kimppuun aseinani erinäiset työvälineeni. 
Pensselit oli siis kielletty! Parhaan tuloksen sain käsilläni, mutta 
sekoitin työvälineitä monessa työssä. Hakkasin paperia raivoisasti 
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käden sivuosalla, maalasin nyrkillä, rummutin sormilla aina vä-
lillä väriä käsiini lisäten. Tarkoitus oli työskennellä mahdollisim-
man nopeasti, jotta kykenisin pitämään yhteyden intuitiiviseen, 
primitiiviseen ilmaisuun. Paperille tuli mitä sinne oli tultava. 
Pitkiä taukoja oli kuitenkin pakko pitää maalikerrosten kuivu-
essa. Kerroksista tuli helposti hyvin paksuja, koska en halunnut 
jarrutella prosessia liikaa, ja maali kerääntyikin paperille kokka-
reisen kolmiulotteisena. Maalatessani, hakatessani, naputellessani 
ja roiskiessani paperille ilmaantui eläinten turkkeja muistuttavia 
kuvioita: tiikerin raitoja, helmipöllön höyhenpeitettä ja ilveksen 
pilkkuja. Mietin alkukantaisuutta ja eläimellisyyttä maalatessani, 
mutta silti lopputulos oli joka kerta yllättävä. Kuoseista tuli melko 
samanlaisia keskenään, vaikka muuntelinkin lopullista skaalaa. 
Leikittelin ajatuksella miten hauskoilta ne näyttäisivät yhdessä ja 
samassa kokoelmassa, ikään kuin variaatioina samasta teemasta, 
Kleinin sinisten teosten toistoa mukaillen.

Käsillä maalaaminen oli huikean vapauttavaa. Jätin paperille 
suoran jäljen itsestäni, muiston jälkipolville kuin kuolemanpelkoa 
uhmaten. Improvisaatiota kosiskeleva tekniikka sai aikaan mon-
ta erhettä, mutta myös onnistuneita yllätyksiä. Parhaimmillaan 
työnteko muistutti ITE-terapiaa, ja session jälkeen olo oli kevyt 
sekä vapautunut. Prosessiin ei liittynyt samanlaista ahdistusta 
kuin esimerkiksi paperileikkaukseen, jossa jokainen käden liike oli 
ratkaiseva. Samalla siitä puuttui ylitsevuotava onnistumisen tun-
ne, itsensä ylittäminen. Maalaamisen helppous loi tunteen, ettei 
hyvä lopputulos ollut omista taidoista kiinni,  vaan pikemminkin 
tunnetiloista. Ymmärrettyäni tämän hylkäsin pyrkimyksen olla 
kokonaistaideteos, sen sijaan keskityin tunteideni ja mielentilojeni 
havaitsemiseen ja hyväksymiseen. Näin sain parhaan mahdollisen 
lopputuloksen. 

Mielialani siirtyi maalatessa teokseen ja useimmiten olin iloinen 
etuoikeudesta, että sain maalata. Olen aina uskonut taiteen tehtä-

vänä olevan nimenomaan kollektiivisten tunteiden välittämisen. 
Tunteet ovat monella tapaa identifioitavissa, samankaltaisia. Yh-
den suru muistuttaa toisen surua ainakin jollain tasolla. Kangas-
kuoseihin voi välittää omia sisäisiä tuntemuksiaan. Työtä tehdessä 
oli vain keskityttävä itse työhön ja sen aitouteen. Leikittelin ajatuk-
sella, että aistimukseni välittyisivät kuosin loppukäyttäjälle, ihmi-
selle, jolla on kuosista tehty vaate yllään taikka sisustuselementtinä 
kotonaan. Jos saisin viestittyä kuosillani vähän iloa, uhmakkuutta, 
rohkeutta taikka rakkautta, olisin tyytyväinen.

Tarvikkeet: Akryylimaalia ja paksua akryyleille tarkoitettua paperia, 
kädet, kampa, tiskiharja, kamera ja tietokone

Vaikeustaso : Helppo 

Kulutettu aika: Nopea

Abstraktit kuosit soveltuivat hienosti kudonnan materiaaliksi. 
Malleja voi varioida loputtomasti eri materiaali- ja värivalintojen 
avulla. Lopullisiin kolmeen malliin valikoituikin sama kuosi kah-
della eri tavalla sidostettuna. Valkoinen ohut damasti antoi aivan 
toisen vaikutelman kuin beigellä tussah-silkillä ja neonkeltaisella 
silkkilangalla kudottu paksumpi monivärinen versio samasta ku-
viosta. Keskityin myös kokeilemaan erilaisia kankaan tuntuja ja 
materiaaleja. Kudetiheyttä muuttamalla saadaan eri tuntuisia ja 
eri tavalla käyttäytyviä kankaita. Nämä kudotut mallit toimivat 
helposti yhdessä, koska niistä puuttuu liika esittävyys. 
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v
Yhteenveto

5.1. Lopuksi

Portfolion sekä opinnäytteen tekemiseen kului puolitoista vuotta. 
Sinä aikana kuljin läpi vuodenaikojen kutoen kankaisiin ilojani ja 
surujani, intohimoisesti maalaten taikka paperileikkauksen paris-
sa kamppaillen. Ajatukset ja ideat lentelivät kaikkiin ilmansuuntiin 
ja tein parhaani saadakseni niistä kiinni. Sain kokoon valtavasti 
ideoita painokuoseja ja kudottuja kankaita varten. Suuren työn 
tein järjestäessäni ja karsiessani materiaalia. Tutkin innolla tai-
teilijoiden tarinoita, nääntymykseen saakka. Surin liikuttuneena 
varhain päättynyttä taiteilijakohtaloa taikka toista uupuneena ja 
vanhana sivellin kädessä väsähtänyttä. Opin paljon näiden kieh-
tovien taiteilijoiden luomisen pakosta, kuumeisesta työskentelystä 
ja täyteen eletyistä elämistä. Halusin ymmärtää, mikä oli saanut 
juuri tämän taiteilijan työskentelemään juuri tietyllä tavalla. Löy-
sin taiteilijoiden elämistä kiinnostavia syy-seuraus-suhteita ja ym-
märsin monen asian vaikuttaneen myös heidän taiteelliseen työs-
kentelyynsä ja valintoihinsa. Matissen terveydentila johti osaltaan 
hänen keskittymiseensä juuri paperileikkaukseen. Monet’n kaihi 
ja ikä vaikutti viimeisten vuosien intensiiviseen työrytmiin, joka 
siirtyi hänen maalauksiinsa. Natsien kieltäessä Emil Noldelta tai-
teellisen työskentelyn, tämä keskittyi  pieniin akvarelleihin ja no-
peatempoiseen märkätekniikkaan. Yves Klein ei voinut tietää ettei 
eläisi pitkään, mutta silti hänen laajasta tuotannostaan välittyy 
erityinen kiihkeys.
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Huomasin taiteilijoiden inspiroineen myös toisiaan. Tästä ovat to-
disteena esimerkiksi Simon Hantaïn ateljeen seinille teipatut lukui-
sat kuvat muiden taiteilijoiden, kuten Henri Matissen töistä (katso 
kuva seuraavalla aukeamalla). Monien taiteilijoiden töissä voi näh-
dä ilmiselviä vaikutteita toisten taiteilijoiden töistä. Emil Nolde sai 
oppia itse Paul Gaugainilta, jonka innoitus näkyy Nolden töissä. 
Se ei silti vie ansioita Emil Nolden omilta saavutuksilta. Onhan 
mahdollista, että myös Gaugain sai vaikutteita puolestaan Noldel-
ta. On kysymys taiteilijoiden ja teosten vuorovaikutuksesta, ideoi-
den ja ajatusten alkuperäistä keksijää ei usein ole olemassakaan. 
Aikalaistaiteilijat Jean Arp ja Hannah Höch olivat hyviä ystäviä. 
He jakoivat myös yhtenevän kiinnostuksen työskentelyyn kollaasi-
en ja paperin parissa. Arp ja Höch tekivät taiteilijoina yhteistyötä. 
Miten vaikutteilta pystyisi suojautumaan ja miksi pitäisikään? Vi-
suaalisessa työskentelyssä asiat yhdistyvät, inspiraatiot sekoittuvat 
ja aina syntyy jotakin uutta. 

Muilta taiteilijoilta inspiraation hakeminen on taiteellisen työsken-
telyn arkipäivää. Astuin ihailemieni taiteilijoiden suuriin saappai-
siin ja seurasin heidän viitoittamaansa tietä. Tärkeintä ei lopulta 
ollut oman portfolion onnistuminen vaan se, mitä tällä puolentois-
ta vuoden pituisella tutkimusmatkalla opin.

Mitä sitten opin? Prosessin tarkoituksena oli opettaa minulle millai-
nen tekijä minä olen? Tutkia omaa suunnitteluprosessia sekä inspi-
roitua luvan kanssa. Tyylini ja työskentelytapani olivat aiemmin va-
kiintuneet tietynlaisiksi. Opinnäytettä työstäessäni halusin haastaa 
omia mukavuusalueitani ikään kuin itselleni antamien tehtävien 
muodossa. Vaikeinta oli löytää tarpeellinen rohkeus yrittää uutta 
epäonnistumisen uhalla. Välillä onnistuin paremmin, välillä jäin 
lepäilemään vanhan tietotaitoni varaan. Kehityin oman työni arvi-
oimisessa ja opin vaatimaan itseltäni enemmän. Tartuin mahdotto-
milta tuntuviin haasteisiin ja selätin en-pysty-enkä-halua-äänet si-
sältäni. Jokaisen pienen voiton mukana rohkeus ja nälkä kasvoivat.

Opin ymmärtämään kuvataiteen merkityksen osana omaa hen-
kilökohtaista suunnitteluprosessiani. Edesmennyt ranskalainen 
taiteilija Jean Tinguely ei hyväksynyt rahan ansaitsemista taiteel-
la. Pahinta hänen mukaansa oli, jos joku maksoi taiteesta paljon. 
Teos, josta tarjottiin miljoonia, ei ollut minkään arvoinen ja kelpa-
si ainoastaan jätteeksi. Ymmärrän hänen provokatiiviset sanansa 
siten, ettei taiteen taikka luovan tekemisen lähtökohtana tai pää-
määränä voi olla pelkkä raha. Taidetta sekä kaikkea luovaa työs-
kentelyä pitää motivoida joku syvempi voima: tekemisen pakko, 
intohimoinen rakkaus kauneuteen; siihen ettei voi elää saamatta 
aikaan jotakin konkreettista omilla käsillään. Taideteollinen muo-
toilu on useimmiten luonteeltaan suunnattu kaupalliseen tarkoi-
tukseen, silti sen tekijän ei tarvitse antautua markkinavoimien vie-
täväksi, vaan antaa oman äänensä ja rakkauden työhön johdattaa 
tekemistään.

Puolitoista vuotta olen elänyt omassa pienessä kuplassani eristyk-
sissä ulkomaailmasta. Opinnäytteen tekoprosessin luoma visuaa-
linen maailma osoittautui niin laajaksi ettei paljon enempää kuvia 
taikka kokemuksia minuun olisi mahtunutkaan. Inspiraation vir-
ta oli ehtymätön. Nyt herään ja katson ympärilleni miettien mitä 
tämän jälkeen, mitä nyt tekisin, mistä seuraavaksi inspiroituisin? 
Ensin matkaan kuitenkin Pariisin Marmottan Monet -museoon 
ihailemaan mestarin töitä vielä kerran, tuskin viimeisen.



Kuva 25. Hantaïn ateljeen seinä Meun:ssa vuonna 1975, kuvassa mm. jäljennöksiä 
seuraavista teoksista: Jackson Pollock 1-A. 1948 ; Paul Cézanne, Omakuva, 1894, 
Le Garcon au gilet rouge, 1894-95, Madame Cézanne aux cheveux dénoués, 1883-87 ; Henri 
Matisse, Les poissons rouges, 1911
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Tunteellinen valo

Case: Claude Monet ja lumpeet

Tulkinta: Isolla siveltimellä isoon kokoon

Välillä maalasin onnen 
huumassa hurjalla vauhdilla,  

tilassa, joka saattoi hetkenä minä hyvänsä 
muuttua ahdistukseksi. 

 
Silloin maalaukseen 

ei uskaltanut enää koskea, 
tuskin hipaistakaan.  
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Maalausten värikkyys rauhoittui jacquard-malleissa, 
joiden halusin muistuttavan melkeinpä 

yksivärisiä kankaita. 

Kudottuja tekstiilejä suunnitellessani 
pyrin harmonisuuteen. 

Maalausten leveät siveltimenvedot siirtyivät 
kudottuihin tekstiileihin kauniisti.  

 Linjoista tuli pyöreitä ja orgaanisia, 
ja sidokset sulautuivat näihin 

muotoihin onnistuneesti.
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Veden viemää

Case : Emil Nolde ja märkätekniikka

Tulkinta : Kirjaimellinen

Märkätekniikkaan voi suhtautua 
melkeinpä tieteellisellä tarkkuudella, 

suunnitella ja arvioida, mutta varsinaista lopputulosta 
ei koskaan voi täysin hallita. 

Itse työskentely oli usein ohi muutamissa 
minuuteissa. Sitten paperin täydellistä kuivumista 
piti odottaa seuraavaan päivään, ennen kuin työtä 

saattoi jatkaa. 

Märkätekniikka oli odotuksen ja 
kuumeisen työskentelyn vuoroleikkiä.
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Valuvan veden aiheuttamat pehmeät värirajat 
vaihtuivat kudotussa tekstiilissä värien lisäksi 

erilaisiin sidoksiin, jotka liukuivat 
kauniisti vaihdellen alueista toisiin. 

Materiaaleista mohair onnistui auki harjattuna 
jäljittelemään hauskasti märkätekniikan 

epäselvinä häilyviä rajoja.
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Leikkaa ja liimaa 

Case : Henri Matisse  ja säästeliäs paperileikkaus

Tulkinta : Matissea mukaillen

Matissen innoittamana päätin 
kokeilla paperileikkauksen tyyliä, 

jossa käytettiin hyväksi myös leikkauksessa 
jääneitä ylijäämäpaloja eli leikkausjätettä. 

Leikkausmalleiksi valikoitui kukkia ja erimuotoisia 
lehtiä: apilan-, voikukan- ja puidenlehtiä. 
Paperileikattu lehti muistutti muodoltaan 

omaa varjokuvaansa. 
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Jacquardien toteuttaminen 
valmiiksi värierotelluista kuoseista tuntui 

maalauksellisten kuosien jälkeen lastenleikiltä. 

Päätin leikitellä jälleen mohairilla, 
jolloin kuosien tarkkaan määritellyt värialueet 

häilyivät ja rajat pehmenivät. 
Testasin myös ohuita sekoitelankoja sekä 

eripaksuisia silkkejä.
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Sattuman lait

Case: Jean Arp ja sattuman lait

Tulkinta: Yhden naisen cadavre exquis

Taittelin neliömäisen paperin keskeltä poikki, 
avasin ja taittelin taas toiseen suuntaan, 
sitten kulmat sisään ja niin eteenpäin. 

Taitokset väritin. 

Taitosten ja värien paikkaa vaihtelemalla rytmi 
muuttui. Toisissa kuoseissa käytin useita värejä, 

joissakin vain yhtä, jotta itse taitoksien 
luoma geometrinen rytmi 

näyttäytyisi pääosassa.
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Taitellut painokuosit oli jo valmiiksi värieroteltu, 
joten niiden muuntaminen kudotuiksi kankaiksi 

oli suhteellisen nopeaa. 

Geometriset mallit näyttivät hauskoilta kudottuina, 
sillä ne sopivat hyvin maalauksellisten kuosien ja 
kankaiden rinnalle jäsentämään kokonaisuutta.
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Lehdistä lainattu

Case : Hannah Höch  ja fotomontaasi

Tulkinta : Kotiliedestä leikattu

Työvaiheet vaativat kurinalaisuutta 
ja tarkkaa toimintasuunnitelmaa. 

Päätin toteuttaa kuosit käsin 
leikkaamalla tietokoneen sijasta, 

sillä halusin kädenjäljen näkyvän näissä 
muutoin teknisen oloisissa kuoseissa, 

joissa kuvatkin olivat ”lainattuja”. 
Näin tunsin tekeväni kuoseista 

enemmän omiani.
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Lehtikuvien tarkkuus ja 
esittävyys ei välittynyt kudotulle kankaalle. 

Monien kokeilujen jälkeen olin 
tyytyväinen vain muutamaan malliin.

 Tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousivat värivalinnat ja 
kankaiden tuntu. Kudoin ohuilla ja paksuilla silkeillä 

sekoittaen mukaan mohairia, 
sekä käytin ohutta laadukasta puuvillalankaa 

kokonaan vaaleanpunaisessa mallissa.
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Kone kuvantekijänä

Case : Man Ray ja rayogrammi

Tulkinta : Kangaskukat skannerissa

Skannaaminen tuntui nykyaikaiselta 
vaihtoehdolta korvaamaan rayogrammi-tekniikassa 

käytetty valoherkän paperin valotusoperaatio. 

Vanhat esineet olivat aina viehättäneet minua. 
Kahden vuosikymmenen ajan olin keräillyt vanhoja, 

nuutuneita kangaskukkia. Tuntui luonnolliselta 
kun ne viimein päätyivät parrasvalojen alle.
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Kudoin skannatuista kukkakuoseista 
jacquard-kankaita. Niistä tuli todella erinäköisiä 

kuin alkuperäisistä painokuosiversioista. 

Parhaiten tekniikka toimi kuoseissa, 
joissa kuviot täyttivät koko kuva-alan 

ja olivat reilun kokoisia, 
ilman liian pieniä ja tarkkoja yksityiskohtia.
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Negatiivinen maalaus

Case: Simon Hantaï ja grattage

Tulkinta : Pastelleilla raaputtaminen

Moni pieni koululainen on ala-asteella
kokeillut väriliiduilla raaputtamista.

Tekniikan perusperiaate on sellainen, 
että ensin paperille väritetään kirkkailla väreillä, 

jonka jälkeen väripinta peitetään mustalla 
väriliitukerroksella. 

Lopulta pintaa raavitaan, jolloin alla 
oleva väripinta paljastuu raappeiden kohdalta.
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Raaputtamalla työstetyt kuosit osoittautuivat 
erinomaiseksi kudontamateriaaliksi. 

Raaputuspinta oli sen verran eläväinen, että 
sidoksetkin vaihtelivat tiuhaan kankaan pinnalla.     
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New painting

Case : Yves Klein ja antropometrit

Tulkinta : Siveltimet paperilla kielletty

Yves Kleinin innoittamana hylkäsin siveltimet 
maalaamisestani. Ne korvasin käyttämällä 

käsiäni, tiskiharjaa ja kampaa. 

Käsillä maalaaminen oli huikean vapauttavaa. 

Jätin paperille suoran jäljen itsestäni, 
muiston jälkipolville 

kuin kuolemanpelkoa uhmaten.
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Abstraktit kuosit soveltuivat hienosti kudonnan 
materiaaliksi. Malleja voi varioida loputtomasti eri 

materiaali- ja värivalintojen avulla. 

Lopullisiin kolmeen malliin valikoituikin 
sama kuosin kahdella eri tavalla sidostettuna. 

Valkoinen ohut damasti antoi aivan toisen vaikutelman 
kuin beigellä tussah-silkillä ja neonkeltaisella 

silkkilangalla kudottu paksumpi monivärinen versio 
samasta kuviosta. 



1. Chinese peony 2. Lupino 3. Pink roses  
and Delphinium

4. Orange roses  
and lilies

5. Flowing poppy

6. Orange roses and lilies Jacquard
7. Flowing poppy Jacquard

8.  Pink roses and Delphinium Jacquard

9. Fur 10.  Noir 11. Love me flowers

12. Roses 13. Sumi-e II

14. Roses Jacquard
15. Fur Jacquard

16. Sumi-e II Jacquard

17. Pax 18. Lupines 19. Lupin

20. Corals – Leaves  
– Clovers

21. Petite soeur

22. Petite soeur Jacquard
23. Lupines Jacquard

24. Corals – Leaves – Clovers Jacquard

25. ARP I 26. ARP II 27. ARP III

28. ARP IV 29. ARP V

30. ARP III Jacquard
31. ARP V Jacquard
32. ARP I Jacquard



33. Garden 34. Eye 35. Cat

36. Rush 37. Lovely

38. Lovely Jacquard
39. Cat Jacquard

40. Rush Jacquard

41. Daisy 42.  Aurora 43. Midsummer

44. Blue poppy 45. Cherry

46. Cherry Jacquard
47. Daisy Jacquard

48.  Dahlia Jacquard

49. Russia

60. Owl

50. Hope - Faith - Love

61. Squirrel

58. Cockatoo

51. Sweet

62. Weasel Jacquard
63. Gorilla Damask Jacquard

64. Gorilla Jacquard

59. Gorilla

52. Atlantica 53. Swan lake

54. Swan lake Jacquard
55. Dark flowers Jacquard

56. Medaillon Jacquard

57. Weasel
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 This thesis describes the importance of inspiration as part of the creative process and it is divided 
into two parts: a written theoretical part and an experimental production part. The latter part con-
sists of a freelance pattern designer’s portfolio, which was inspired by several artists’ working 
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Tiivistelmä 
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sattuman suhde toisiinsa? Missä kulkee inspiraation ja kopioinnin raja? Mistä innoitus ja halu 
työskentelyyn syntyvät? Miten uusia työskentelytapoja voi hyödyntää kuosisuunnittelijan työnäy-
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Kirjallinen osio esittelee myös minua inspiroineiden taiteilijoiden taustaa, aikakautta ja heidän 
edustamiaan tyylisuuntia. Näin selviää millaisia edellytyksiä ja rajoituksia kyseisillä taiteilijoilla oli 
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tamien kuosisuunnittelu tehtävien muodossa.                                                                                                                                 

Opinnäytteeni on tarkoitettu luettavaksi erityisesti muotoilun ja taiteen kentän opiskelijoille tai 
ammattilaisille. Kuosisuunnittelijan käytännön työstä löytyy melko vähän kirjallista tietoa. Opin-
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näytteen tarkoitus on tuoda uusia ideoita kuosisuunnitteluun ja innostaa lukijoita omiin henkilö-
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jautumaan ja miksi pitäisikään? Visuaalisessa työskentelyssä asiat yhdistyvät, inspiraatiot sekoit-
tuvat ja aina syntyy jotakin uutta. Taidetta sekä kaikkea luovaa työskentelyä pitää motivoida joku 
syvempi voima: tekemisen pakko, intohimoinen rakkaus kauneuteen; siihen ettei voi elää saamat-
ta aikaan jotakin konkreettista omilla käsillään.                                                                                            

Opinnäytteen aikana valmistui painokuosien ja kudottujen kankaiden portfolio. Lopullinen vi-
suaalinen vastaus tutkintokysymyksiin ilmenee työnäytesalkun muodossa. Siinä hyödynnän kirjal-
lista osuutta varten lukemaani materiaalia ja siirrän sen oman ilmaisuni kautta suodatettuna nä-
kyvään muotoon. 
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