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Maisteriopinnäytetyöni koostuu 2012 vuonna Kasarmikadulla Kuvataideakatemian galleriassa esillä olleista 
muutamista valokuvateoksista ja installaatioista sekä 2014 vuonna Kuvan keväässä esillä olleesta Virta-
videoteoksesta.

Teoksieni aiheet ovat sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita esille tuovia ja niitä tutkivia. Ajattomat aiheet
kuten rakkaus, pimeys, valo ja kuolema yhdistyvät enemmän aikaan sidottuihin teemoihin kuten globaalisuus
ja läsnäolon pirstaloituminen sekä luonnollisen ja teollisen välinen kontrasti. Työskentelyäni koko 
laajuudessaan miettiessäni olen huomannut sen välineestä riippumatta olevan näkyjen ja ajatusten keräilyä, 
joista myöhemmin karsimisen ja editoinnin kautta punoutuu teoskokonaisuuksia.

Välineenäni on ollut ensisijaisesti valokuva ja sen lisäksi video, runous ja installointi. Valo- ja 
videokuvatessa olennaista on kiinnostavina pitämieni paikkojen, asetelmien ja hetkien potentiaalin 
tunnistaminen. Käytän nykyaikaista tekniikkaa, kuten digitaalisia valokuva- ja videokameroita. Ne 
mahdollistavat massiivisemman materiaaliarkiston luomisen, josta sitten valikoin teoksiini sopivat osat. 
Kuvaustapani on usein lähtökohdiltaan dokumentaarinen, mutta toisinaan kuitenkin lavastan esimerkiksi 
siirtelemällä asioita ja ohjeistamalla kuvassa olevia ihmisiä olemaan jollakin tietyllä tavalla kuvaustilanteessa
tai tuomalla kuvaan rekvisiittaa. Tällöin käytän löytämiäni paikkoja ja tilanteita lavasteina alitajunnassani 
pyörineelle idealle. Installaatioissani koen toimivani samalla tavalla. Esine tai niiden yhdistelmä ei ole 
itsessään siinä mahdollisimman objektiivisesti esitettynä, vaan yleensä niitä on jollakin tavalla työstetty 
alkuperäisestä käyttötarkoituksesta etäälle. 

Kuljeskelu inspiroi minua. Kerään kamerani avulla talteen näkymiä (tai kirjoitan ylös), joita arvelen voivani 
käyttää teoksieni materiaalina. Myöhemmin tietokoneella työskennellessäni luon merkityksiä nimenomaan 
ilmiöiden ja näkyjen rinnastamisen kautta. Merkitykset syntyvät usein kuvien tai kohtauksien väliin. 
Näyttäessäni jotain, tunnen tarvetta näyttää jotakin, joka vastakohtaisuudessaan, tai samankaltaisuudessaan 
tuntuu luonnolliselta esittää seuraavaksi.

Virta-video

Kuvan keväässä esillä ollutta Virta-videota kuvatessani kyse on ollut yleensä enemmän hetken 
tunnistamisesta ja siihen tarttumisesta kuin hetken synnyttämisestä. Elämällä on oma käsikirjoituksensa josta
olen napannut osia tilaisuuden tullen. Aloitin kuvamateriaalini keräämisen 2012 talvella ollessani Berliinissä 
vaihto-opiskelemassa Universität der Künste:ssa. Minulla oli tapana kuljettaa videokameraa lähes koko ajan 
mukanani. Otin sen esiin tilanteen kuvauksellisen potentiaalin tunnistettuani. Kuvasin aluksi kaikkea 
kiinnostavaa ja luotin intuitiooni. Myöhemmin kun huomasin kuva-aiheissani toistuvan tiettyjä aiheita, aloin 
keskittyä ja rajata niihin tietoisemmin. Kiinnostukseni heräsi kohteiden esteettisten sekä sisällöllisten syiden 
takia niiden kätkeytyessä ja sekoittuessa toisiinsa siten, että niitä oli ja on mahdotonta erottaa toisistaan. 
Huomasin videoni kuvastavan liikkeellä olemista ja sen vastapainoksi hidasta omissa mietteissä olemista 
kotioloissa. Pysähtyneempää paikallaan olemista kuvaavat otokseni koostuivat videoista, joissa olin 
kuvannut kahta ystävääni oleskelemassa sisätiloissa. 
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Leikatessani materiaalista koosteita ajattelin ihmiskuvauksien olevan eräänlaisia videomuotokuvia, joissa 
kamera kulkee rauhallisesti ihmiskehoa ja sitä ympäröiviä vaatteita tutkien. Toisaalla olin kuvannut paljon 
kaduilla, liikennevälineissä, lentokentillä ja muissa yleisissä paikoissa. Etenkin sellaisissa yleisissä paikoissa,
jotka olivat ikään kuin välitiloja; paikkoja joista yleensä kuljetaan läpi, tai esimerkiksi odotetaan 
liikennevälinettä, joka kuljettaa johonkin määränpäähän.  Minua alkoi kiinnostaa yksityisen ja yleisen 
välinen vuoropuhelu, ja päätin rakentaa videoni sen vuoropuhelun ympärille. Henkilökuvista päädyin 
käyttämään lopullisessa teoksessani ainoastaan yhdestä ystävästäni kuvaamiani otoksia. Ajattelin, että mikäli
videossa esiintyisi kaksi eri henkilöä, se ei olisi tarkoituksenmukaista ja veisi kauemmaksi ajatuksesta tai 
tunnelmasta, jota halusin teoksellani välittää. Kyse on ennen kaikkea yksilön suhteesta kaikkeuteen, 
elämänvirtaan – sisään ja ulos menemisestä – sulkeutumisesta ja avautumisesta. Hain tasapainoa näiden 
vastakkaisten olemisen tapojen välillä. Näiden asioiden ja ilmiöiden kuvastaminen visuaalisesti tuntui 
onnistuvan nyt parhaiten yhden näyttelijän kautta.

Valokuva- ja installaatioteokset

Kasarmikadulla 2012 vuonna esillä olleessa Aina-yksityisnäyttelyssäni ensimmäisessä ovesta sisään 
astuttaessa avautuvassa huoneessa (tila 1) olevat valokuva- ja runoteokseni olivat kandidaatin tutkinnon 
lopputyöni teokset. Tämän huoneen läpi kuljettaessa saavuttiin käytävään, joka johdatti näyttelytilan perällä 
oleviin kahteen huoneeseen. Käytävällä olivat esillä valokuvateokseni Näkyvä, Jokapäiväinen tomaatti I ja II
sekä Kontrasti (versio II) (tila 2). Käytävällä vasemmalle käännyttyä saavuttiin kohtaan jossa suoraan 
kulkiessa pääsi gallerian perällä olevaan pimennettyyn huoneeseen (tila 4), tai oikealla olevaan pienempään 
huoneeseen (tila 3) jossa oli esillä narulla roikkuva valokuvainstallaationi Muovissa. Gallerian perällä 
olevassa pimennetyssä huoneessa minulla oli esillä installaatioteokset Monta, Kevyt sekä valokuvateos 
Heijastusta näyttämässä. Monta-teokseni koostui lattialla makaavasta peilistä sekä sen päälle laskeutuvista 
kattoon kiinnitetyistä siimanaruista. Kevyt-teos oli puolestaan juurineen seinälle nostettu jukkapalmu, jonka 
kasvualusta eli multa lojui kasana lattialla palmun alla juurien yltämättä sinne. Nämä käytävällä sekä 
kahdessa gallerian perällä olevissa huoneissa esillä olleet teokseni kuuluvat tähän maisterin tutkinnon 
lopputyöhöni.
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Olen aina tuntenut vetoa narratiiviseen taiteeseen. Osittain siitä syystä päädyin 2009 vuonna yhdistelemään 
kahta valokuvaa yhdeksi kollaasimaiseksi teokseksi. Kuvia yhdistellessäni kerronnallisuuden mahdollisuudet
kasvoivat – kuvien välille muodostui väistämättä narratiivinen yhteys. Lisäksi rinnastettujen kuvien 
vaikuttaessa toisiinsa myös liike- ja tilavaikutelmat syntyivät kuvien välisen vuoropuhelun pohjalta. 
Tällainen kuvien esitysmuoto toi mahdollisuuksia luoda moniulotteisia vaikutelmia tilasta ja ajasta. 
Kiinnostukseni tämän tapaiseen valokuvien yhdistelyyn kesti kolme vuotta. Sinä aikana tein näitä kahden 
valokuvan yhdistelmiä 14 kappaletta sekä joitakin julkaisemattomia luonnoksia. Nyt tässä maisteritutkinnon 
lopputyössäni on mukana kaksi näistä yhdistelmävalokuvista; Näkyvä ja Heijastusta näyttämässä -teokset.
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Kahden valokuvan yhdistelmissäni en ole pyrkinyt täysin ”sulauttamaan” kahta eri kuvaa yhdeksi 
panoraamakuvaksi. Tilallinen hypähdys ilmenee yleensä selkeästi havaittavana rajapintana kahden kuvan 
välillä. Toisinaan kuvien välinen raja kuitenkin liudentuu ja aika tuntuu soljuvan sulavasti kuvasta toiseen 
ilman hyppäystä. Tällaisen vaikutelman olen halunnut paikoin luoda – mutta vain paikoin.

Näkyvä-teosta tehdessäni halusin havainnollistaa sitä, miten asioiden ja ilmiöiden luonne korostuu ja tulee 
näkyväksi rinnastuessaan johonkin toiseen asiaan tai ilmiöön. Performatiivisin keinoin tein näkyväksi 
luonnollisen ja teollisen välisen konfliktin. Samalla mustan ja valkoisen rinnastumisessa voi nähdä lukuisia 
muitakin merkityksiä.

Tein siis näitä kuvayhdistelmiä 2009-2012 vuosien aikana. Myös sen jälkeen olen ollut kiinnostunut 
valokuvien sarjallisesta ja kollaasimaisesta esittämisestä. Tässä lopputyössäni mukana olevat Jokapäiväinen 
tomaatti I ja II sekä Muovissa -teokset ovat osoitus tästä. Jokapäiväinen tomaatti I ja II ovat kaksi erillistä 
kehystettyä valokuvaa. Valokuvat on otettu samassa tilanteessa samassa Tampereen Pispalassa sijaitsevassa 
keittiössä. Asuin tuolloin 2008 vuoden syksyllä kolme viikkoa Pispalassa ystäväni asunnossa, ja ostin 
ruokani läheisestä K-marketista. Jokapäiväinen tomaatti I -kuvassa istun keittiöpöydän ääressä. Pöydällä on 
läheisestä K-marketista ostettu tomaatti, ja minulla on päässäni kirkas ruokakauppojen hedelmä- ja 
vihannesosastoilta tuttu muovipussi. Vedän toisella kädelläni pussia päähäni niin, että muovipussi painautuu 
vasten kasvojani. Jokapäiväinen tomaatti II -kuvassa kuva on muuten sama, mutta hahmo on häipynyt ja 
kuvan rajaus hieman muuttunut. Lisäksi I-kuvassa olleen hahmon tilalle on ilmestynyt tällainen 
edelläkuvailtu ruokakaupan pieni kirkas muovipussi. Pussi on teoksessa fyysisenä elementtinä omana 
itsenään lytyssä kehyslasin alla valokuvaa vasten.

Valokuvan ja fyysisen todellisuuden välisen yhteyden lisäksi tällä teosparilla olen halunnut ilmentää läsnä- ja
poissaoloa, johon hahmon konkreettinen fyysinen häviäminen viittaa. Lisäksi päähän laitettu pussi ilmentää 
tukahtumisen tunnetta, jonka voi halutessaan nähdä viittauksena kuolemaan. Lisäksi sen voi nähdä viittaavan
mm. muoviseen kokemukseen, joka toisinaan herää teollisesti tuotettujen ruokatuotteidemme äärellä. 

Miellän ihmiset ensisijaisesti ihmisinä ja toissijaisesti jonkun sukupuolen edustajina. Tuohon aikaan minua 
häiritsi sukupuolten välisten erilaisuuksien korostaminen, ja se mielestäni näkyy Jokapäiväinen tomaatti I 
-kuvassa. Olin ottanut kuvaushetkellä paljon kuvia, ja vaihtoehtoja olisi ollut monenlaisia. Valitsin kuitenkin 
tämän, jossa korostuvat naiselliset tai androgyynit kasvojen piirteet.

Koen dokumentaarisen valokuvan olevan läheinen sukulainen readymade-taiteelle, sillä eikö 
dokumentaarinen valokuvaus olekin juuri jonkun näkymän valitsemista, irrottamista alkuperäisestä 
yhteydestään ja tuomista taide- tai muuhun kontekstiin. Erona on tietenkin se, että valokuva viittaa 
kohteeseensa, kun taas readymade on itsessään se kohde. Tosin voidaan ajatella, että readymade viittaa myös
alkuperäiseen yhteyteensä, siihen mistä se on irrotettu ja tuotu taiteen kontekstiin. Mutta kuten olen tässä jo 
edellä kirjoittanut, valokuvalla on erityisen hyvä kyky matkia kohdettaan todentuntuisesti. Siksi minua on 
kiehtonut tuoda muovipussi valokuvan päälle ja kehyslasin alle osaksi teosta. Ja nimenomaan siten, että 
viereisessä teoksessa on samanlainen muovipussi valokuvattuna. Tällä eleellä haluan havainnollistaa ja tutkia
valokuvan ja fyysisen todellisuuden välistä suhdetta – ja sitä kautta myös valokuvan ja readymaden välistä 
suhdetta. 
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Myös Kontrasti (versio II) -teoksessa olen yhdistänyt valokuvaan readymade-elementtejä. Teoksen 
lähtökohtana olen käyttänyt Saksassa European Exchange Academy:ssä Beelitzissä ottamaani valokuvaa. 
Valokuva oli alunperin dokumentaatiokuva viiden viikon työpajamme loppunäyttelyyn tekemästäni 
installaatiosta. Installoin entisen sairaalan tiloissa olevaan rikkinäiseen ikkunaan koivun oksia siten, että ne 
näyttivät pyrkivän ikkunan vieressä olevasta koivusta sisälle. Sitten asetin ikkunan peitoksi läpikuultavaa 
suojamuovia. Suojamuovi oli sen verran ilmavasti asetettu ikkunan sisäpuolelle, että se heilui tuulessa. 
Välillä muovi pullistui sisäänpäin huoneeseen, ja välillä se painui ikkunaa ja oksia vasten. Otin 
installaatiostani kuvan silloin, kun ilmavirta imaisi muovia sisältä ulospäin ja muovi painautui oksia vasten. 
Palattuani Suomeen tulostin kuvan ja ryttäsin sitä samoista kohdista kuin muovikin oli rytyssä. Näin 
valokuva matki kuvattua kohdetta myös kolmiulotteisessa mielessä. Sitten painoin naulalla reikiä sellaisiin 
kohtiin, joista oksat olisivat voineet tulla ohuen suojamuovin läpi. Sitten kävin keräämässä metsästä koivun 
oksia, ja upotin niitä tekemiini reikiin. Valokuvan oksat sekä keräämäni oksat tuntuivat yhdistyvän (muovi 
oli sen verran läpikuultavaa, että kuvaamani oksat näkyivät sen läpi). Syntyi vaikutelma, että oksat kasvavat 
ulos valokuvasta. Seuraavaksi kävin ostamassa kierrätyskeskuksesta valokuvakollaasiini sopivat 
ikkunanpuukehykset ja tilasin lasin, jota kehyksissä ei ollut. Valitsin teokseni kehyksiksi juuri 
ikkunanpuukehykset sen takia, että ne viittaavat kuvattuun aiheeseen eli ikkunanäkymään jonka kehykset 
rajaavat. Tällä tavalla yhdistin valokuvan ja readymaden, jotka ovat mielestäni läheisiä sukulaisia toisilleen.
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Muovissa-teos astuu valokuvainstallaationa totutuista valokuvan esitystavoista askeleen veistoksellisempaan 
suuntaan. Siinä valokuva on installoituna narun varaan. Parhaiten installaatiota kuvaa, jos sanon 
kaksipuoleisen valokuvan riippuvan narulla lakanan tapaan. Valokuvat olin kuvannut tässä samassa edellä 
mainitussa työpajassa Saksassa Beelitzissä. Kuvauspaikalla metsässä kiinnitin läpinäkyvää suojamuovia 
roikkumaan puun oksista. Sitten valokuvasin ystävääni muovin läpi. Valitsin kuvaamistani kuvista kaksi, ja 
tulostin ne samalle valokuvapaperille siten, että asettaessani valokuvan narulle roikkumaan, molemmilla 
puolilla on valokuva. Valokuvan kooksi valitsin sellaisen, että kuvassa oleva ihminen tulostui yksi yhteen 
-suhteeseen todellisen kokonsa kanssa. Laittaessani teoksen esille installoin sen sellaiseen korkeuteen, että 
katsoja kohtasi valokuvan hahmon omalla tasollaan (jos oli saman kokoinen). Katsojan kiertäessä teoksen 
ympäri, hän kohtasi sen molemmilla puolilla muovin takana olevan hahmon, joka toisessa kuvassa kurkotti 
katsojaa kohti. Valokuva oli tässäkin tapauksessa rytätty sillä tavalla, että se matki kuvatun suojamuovin 
ryttyjä. Näin syntyi teos joka taas omalla tavallaan hahmotteli ja havainnollisti fyysisen todellisuuden ja siitä 
tehdyn valokuvarepresentaation suhdetta. Tässä tapauksessa teoksen installointitapa on merkittävässä 
roolissa. Läpikuultavan muovin käyttämisessä kuvausrekvisiittana minua kiinnosti alunperin etenkin sen 
tuomat mahdollisuudet luoda maalauksellisia näkymiä. Olennaista on kuitenkin se, että katsoja voi helposti 
huomata maalauksellisen vaikutelman syntyvän muovin ansiosta, jolloin muovin olemuksen kuvaamisesta 
tulee yksi kuvan aiheista.

Pimeän, perällä olevan huoneen (tila 4) lattialla oli 2012 vuoden näyttelyssäni 150 cm x 200 cm -kokoinen 
peili. Kiinnitin peilin yläpuolelle huoneen kattoon siimoja roikkumaan siten, että ne laskeutuivat katosta 
peilin pinnalle kiemurtelemaan. Asetin niitä sen verran paljon, että peilin pinta oli lähes täynnä 
kiemurtelevaa siimaa. Pimeässä huoneessa kohdevaloilla valaistu peili kimalsi valon osuessa siimavyyhtiin. 
Kauempaa katsottuna peilin pinta näytti olevan säröillä. Tällä halusin ilmentää paljouden kokemusta. Peili on
minulle myös vastavuoroisuuden symboli. Siimat heijastuivat peilin pinnasta ja upposivat peilin sisään. 

Peili on sukulainen valokuvalle sen heijastaessa edessään olevaa ympäristöä rajatun alueen verran. Tällä 
kertaa pimeässä huoneessa kohdevalaistu peili heijasti lähes ainoastaan katosta roikkuvia siimoja. Ja onhan 
valokuvakameroissa sisällä peilejä joiden kautta lopulta negatiiville tai kennolle piirtyvä valo heijastuu ja 
siirtyy, aikaansaaden näin valokuvan. Valokuvamme ovat siis peilien kautta heijastettuja näkymiä (ellei 
kyseessä ole sitten neulanreikäkameralla kuvattu valokuva). Tämä on yksi merkittävä syy, miksi minua 
valokuvaajana kiinnostaa käyttää peilejä kuvieni rekvisiittana ja readymadeobjektina installaatiossani.
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Tila 4:n päätyseinällä oli seinälle nostettu jukkapalmu. Palmu oli asetettu seinälle riippumaan siten, että sen 
juuret olivat noin puoli metriä lattiapinnan yläpuolella. Juurien alla oli pieni multakasa, joka oli ollut palmun 
kasvualusta kukkaruukussa. Palmun varsi oli taittunut ja palmun ”pää” retkotti alaspäin. Olin valikoinut juuri
tällaisen huonovointisen jukkapalmun. Meinasin antaa teokselle nimen Juureton, mutta päädyin lopulta 
Kevyt-nimeen. Installoin palmun pimeään huoneeseen korostaakseni sitä, että palmu oli itselleen vieraassa ja 
epäsopivassa ympäristössä.
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Näyttelyni viimeisenä teoksena oli Heijastusta näyttämässä -valokuvakollaasi. Se sijaitsi myös pimeässä 
Tila 4:ssä. Se koostui Näkyvä-teoksen tapaan kahdesta valokuvasta, jotka oli tietokoneella Photoshop-
ohjelmassa tuotu yhteen kiinni toisiinsa, ja sitten tulostettu samalle valokuvapaperille. Sen jälkeen teos on 
vielä pohjustettu alumiinille. Kuvakollaasissa on paljon peilejä. Ne tekevät teoksen jo ennestään 
moniulotteisen tilavaikutelman yhä moniulotteisemmaksi. Voidaanhan ajatella, että kaksi valokuvaa 
vierekkäin ovat kuin peilejä. Kuvat kun ovat otettu samasta huoneesta lähes samaan suuntaan. Jos 
kuvitellaan, että kaksi vierekkäin saatettua valokuvaa ovat peilejä, niin silloin ne osoittaisivat hieman eri 
suuntiin, koska kuvista avautuvat näkymät ovat hieman eri suuntiin. Kuvassa oleva hahmo pitää kädessään 
peiliä, ja osoittaa sitä katsojaa kohti. Toisessa, oikeanpuoleisessa kuvassa hahmo astuu kameraa ja näin myös
katsojaa kohti. Huonetilassa, jossa hahmo on, lojuu paljon peilejä, joista osa on rikki. Kahden kuvan ja 
niiden sisältämien peilien heijastumista syntyvä kokonaisuus on hieman kubistisella tavalla moniulotteinen ja
pirstaleinen.

 
Olen siis yhdistänyt taiteen esitysmuotojen sisältämien mahdollisuuksien tutkiskelun narratiivisen kerronnan 
lomaan. Esitysmuodot ja niihin liittyvät kokeilut eivät ole taiteeni ainoa aspekti, vaan sosiaalisia ja 
yhteiskunnalllisia rakenteitamme esiintuovat narratiivit ovat olennainen osa teoksia. Esitysmuotoihin liittyvät
kokeilut ovat mukana visuaalisessa ajattelussani siitä syystä että usein koen ensisijaisen ilmaisuvälineeni 
valokuvan traditionaaliset ja paikkansa vakiinnuttaneet esitysmuodot liian yksipuolisina ja rajoittuneina. 
Siksi pyrin löytämään joitakin enemmän itseäni kiehtovia ilmenemismuotoja valokuvilleni. Mutta painotan 
kuitenkin sitä, että esitys- ynnä muut muodot tuovat varsinaiset aiheeni mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisesti esiin. Muoto on lopulta toissijaista. Teoksieni aiheita en halua teoskohtaisesti selittää 
liikaa auki – tapani nimetä teokseni avaa kuitenkin polkuja tulkinnoille. Teoksistani yleisesti puhuttaessa 
voisin sanoa, että haluan auttaa itseäni ja muita ihmisiä ymmärtämään itseään, toisiaan ja yhteiskuntaa 
laajemmin ja monipuolisemmin.

Henkilökohtaisuudesta

Minun kaikkeuteni on se, mihin elämässäni yllän. Jos kurottelen liian kauas ja liian moneen suuntaan, yhteys
omaan itseeni heikkenee ja sen rajat hämärtyvät. Jos taas pysyttelen vain omassa itsessäni (myös silloin kun 
olen muiden seurassa), ajaudun liialliseen itsekeskeisyyteen ja kompastun ennen pitkää itseeni. Tutustuessani
sisäisiin ja ulkoisiin voimiin hahmottelen itselleni luontaisia asioita. Henkilökohtaisuudella ja tunteellisesti 
rohkeilla esiintuloilla on teoksissani usein oma paikkansa, koska ajattelen niiden lisäävän ymmärrystä 
ihmisten välillä. Avoimuus ja sen myötä syntyvä ymmärrys on mielestäni ratkaisu moniin ihmisten välisiin 
ongelmiin. Välillä teoksissani on tunnustuksellisuuden sijaan kyse siitä, että toimin eräänlaisena välittäjänä 
ihmisten välillä. Teoksissani on yleensä monia hahmoja, ja minämuotoisessa kerronnassa (niin kuvallisessa 
kuin tekstuaalisessakin) minä-hahmo sisältää monia eri ihmisiä. Näin teoksissani yleinen kätkeytyy 
yksityiseen ja yksityinen yleiseen. Tärkeintä on asioiden ja ilmiöiden esiintuominen. 
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Isoin osa taiteellisesta työskentelyprosessistani on itsereflektioon perustuva mietiskely. Työskentelyssäni en 
pyri yleisellä objektiivisella tasolla osoittamaan totuuksia, vaan sen sijaan näytän sen, mikä minulle 
henkilökohtaisella tasolla on totta. Olen pyrkinyt löytämään ja tunnistamaan oman sisäisen 
johdonmukaisuuteni – sen asenneilmapiirin, josta olemiseni ja teokseni kumpuavat. Tunnistaessani sen 
alustan, jonka päällä seison, voin myös tarpeen tullen astua siltä pois, koska silloin tiedän kuinka löydän sille
takaisin.

Todellisuuden rajat

Valokuvalla ja videolla on indeksinen suhde fyysiseen ympäristöömme siinä missä silmillämmekin. Tällä 
tarkoitan valokuvan ja videon suoraa yhteyttä kohteeseensa. Valokuvaa tai videoa ei ole olemassa ilman 
kohdetta, joka heijastaa valon kameraa kohti. Samoin silmiimme kantautuvat näkymät muodostuvat eri 
pinnoista heijastuvan valon ansiosta. Silmässä valo osuu verkkokalvolle ja kameroissa se osuu negatiivin tai 
kennon valoherkälle pinnalle. Jokainen ihmissilmä on yksilöllinen, ja näyttää ympäristön kantajalleen omalla
tavallaan. Näkymät silmissä vaihtelevat myös esimerkikis sen mukaan, onko silmissä kosteutta. Samoin 
jokaisella valokuvan tai videon tekijällä on persoonallinen tapa käyttää kameraa ja jälkieditointilaitteita. 
Lopullinen esitettävä kuva tai monen kuvan muodostama kokonaisuus on aina valinnoista ja rajauksista 
koostuva. 

Video- ja valokuvan ja todellisuuden väliseen suhteeseen sisältyy mielestäni paljon mahdollisuuksia luoda 
elämyksellisiä hetkiä kuvien äärellä, jotka leikkivät näköhavaintojemme ja sitä kautta myös muistojemme 
kanssa. Visuaalisen representaation näkemisestä voi syntyä katsojalle tuttuuden tunne, vaikka ei olisi 
kyseisessä paikassa ikinä ollutkaan. Tällöin kyse on uskottavan näköisestä simulaatiosta, toisin sanoen 
realistisesta, autenttisesta vaikutelmasta. Se luo vaikutelman siitä, että katsoja pääsee todella kokemaan 
jonkun paikan ilman, että on itse paikan päällä näkemässä sitä omilla silmillään. Kuvaajan valinnat 
väistämättä sävyttävät video- tai valokuvan, mutta toisinaan kuvauskohteen on annettu olla riittävästi oma 
itsensä, josta syntyy vaikutelma autenttisuudesta.

Itse pidän autenttisuushakuisuutta kuvaamisessa lähtökohtana. Tiedostan kuitenkin sen, että minulla on valo-
ja videokuvaajana omat mieltymykseni ja tapani kuvata kohteeni omilla tavoillani. Olen huomannut, että 
usein kuvatessani haen sellaisia näkymiä, joissa todellisuus on erityisen absurdi ja moniulotteinen. Käytän 
näitä edellä määriteltyjä autenttisia vaikutelmia lähtökohtana luodakseni vaikutelmia, jotka kiipeävät yli 
näköhavaintoon perustuvan todellisuuden ja autenttisen vaikutelman, jossa ajalliset ja tilalliset vaikutelmat 
ovat moniulotteisia, mutta säilyttävät silti näköhavaintoa muistuttavan todenmukaisen vaikutelman. Samat 
näkymät voisi nähdä myös silmillä katsottuna, jos olisi paikan päällä katsomassa. Näin ollen käytän hyväksi 
kameroiden kykyä simuloida silmillä näkemistä.

Olen kuvannut paljon ikkunoiden ja muiden heijastavien pintojen läpi, jolloin heijastus tekee kuvan sekä 
tilallisesti että ajallisesti moniulotteiseksi. Lisäksi olen kuvannut usein muovin läpi sillä tavalla, että 
lopullisen kuvan katsoja voi helposti havaita kuvan otetun muovin läpi. Tällöin muovi on kuvassa fyysisenä 
havaittavana kappaleena sen sijaan että se olisi tietokoneella tehty efekti. Tämä erottaa teokseni tällä hetkellä
nykytaiteessa yleistyvistä digitaalista maalausta sisältävistä video ja valokuvista. Teoksissani muovi, 
heijastava lasi tai muu näkökokemukseen vaikuttava tekijä on tasavertaisena aiheena siinä missä sen takana 
sijaitseva näkymäkin. Tällöin kuvan autenttisuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös se, miten 
todentuntuisesti esimerkiksi muovi tai lasi esiintyy kuvassa. 

Taidesuuntauksista samaistun eniten surrealismiin. Surrealistisen taiteen viittaussuhde fyysiseen 
todellisuuteen tuntuu tutulta; 

Ei pidä unohtaa, että surrealismin nimi (ylirealismi) viittaa loppujen lopuksi todellisuuden 
esittämiseen, joskin realismin ylittävällä tavalla. Surrealismille onkin tyypillistä, että se 
pyrkii korvaamaan realistisen representaation koodit epäsuorilla ja metaforisilla 
viittauksilla sen sijaan, että se pyrkisi katkaisemaan taiteen suhteen sen ulkopuoliseen 
todellisuuteen. Valmiiksi koodattujen esittämisen tapojen mukainen todellisuudenkuvaus ja
taide taiteen vuoksi ovat kaksi eri äärimmäisyyttä, Skylla ja Kharybdis, joiden välistä 
surrealismi pyrkii purjehtimaan. (Kaitaro 2001, 126.)
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Surrealismissa olennaista tuntuu olevan myös rationaalisen järjen ja siihen perustuvan tietämisen kritiikki: 

Kun maailman rationaalisuudesta ei ole mitään takeita, edellyttää myös sen ymmärtäminen 
irrationaalisuuden hyväksymistä ja halun myötävaikutuksella tapahtuvaa merkityksenantoa. 
Tämä puolestaan edellyttää tiettyä vastaanottavuuden tilaa, antautumista sattumille ja 
oudoille yhdistelmille: siis rationaalisen metodin ylivallan hylkäämistä ja täydellisen 
kontrollin ihanteesta luopumista. Puhuttaessa surrealismista ja rationaalisesta menetelmästä 
on syytä korostaa sitä, että surrealismi ei todellakaan edellyttänyt järjen hylkäämistä vaan 
ainoastaan järjen rajojen tunnustamista. (Ibid. 131.) 

Tästä tulee mieleeni sellainen ajatus, kuinka tietäminen on (usein) uskoon perustuva. Samalla tavalla kuin 
rationaalisessa mielessä tietämätön on usein taipuvainen antamaan tilaa yliluonnolliselle ja käsittämättömälle
maailmankuvassaan, niin myös rationaalisella tavalla tietävä uskoo, että hänen tietonsa on pätevää, eikä 
välttämättä näe, että hänen tietonsa perustuu järjestelmään tai ajan henkeen, jolla on omat lainalaisuudet 
joihin täytyy uskoa. Surrealistien tapauksessa järjen kritisoimisessa oli kyseessä pyrkimys vapautua 
länsimaisen rationaalisuuden yksipuolisuudesta sekä pyrkimyksestä saattaa tietoinen minä ja tiedostamaton 
vuorovaikutukseen (Ibid. 52, 136).

Kaitaro kirjoittaa surrealismia esittelevässä kirjassaan myös arkipäivän tavanomaisuuksien merkityksien 
olevan niiden säännönmukaisuudessa ”ja – ainakin näennäisessä – rationaalisuudessa” (Ibid. 133).  Tällä 
viimeisellä ajatuksella hän viitannee todellisuutemme kuvaamiseen kuvataiteessa realistisella ja 
objektiivisuuteen pyrkivällä dokumentaarisella tavalla – ja sen esittämistavan näennäiseen rationaalisuuteen. 
Samaistun tähän Kaitaron ajatukseen. Se mukailee myös käsitystäni valokuvan ja videon suhteesta fyysiseen 
todellisuuteen – eli siihen, että video- ja valokuva on vain näennäisesti totta – enemmänkin subjektiivisten 
valintojen summa kuin objektiivinen kuva kohteestaan. Siitä syystä kameroiden avulla kuvatessani 
todellisuuden ylittäminen nousee kiinnostavammaksi kuin autenttisuuteen pyrkiminen. Mutta korostan, että 
pyrin todellisen vaikutelman ylittämiseen autenttisuuden kautta. Minun tapauksessani tämä tarkoittaa 
todellisuuden vinksauttamista todellisesti olemassa olevin keinoin. Eli fyysisesti olemassa olevien pintojen 
(ikkunat, peilit jne.) kautta kuvaamalla. Jolloin se on eri asia kuin esimerkiksi digitaalisen maalauksen 
keinoin todellisuuden ylittäminen.  

Muodon aika

Edellä mainituilla valmiiksi koodatuilla esittämisen tapojen mukaisella todellisuudenkuvauksilla tulkitsen 
Kaitaron tarkoittaneen tässä yhteydessä jo löydettyjä ja paikkansa vakiinnuttaneita 
todellisuudenkuvaustapoja. Ja taide taiteen vuoksi -ilmauksella oletan hänen tässä tarkoittaneen taidetta, joka
hakee muotoaan ja keskittyy siihen, miten asioita ja ilmiöitä esitetään uudella tavalla sen sijaan, että niitä 
esitettäisiin jo valmiiksi löydetyillä esittämisen tavoilla.

Virta-videossa olen yhdistänyt näyteltyä ja jossain määrin lavastettua kuvaa sekä dokumentaarista enemmän 
löytämiseen perustuvaa kuvaa. Tällaiseen kerrontaan yhdistyvät paikoin junnaavasti toistuvat kohtaukset 
sekä kuvaustilanteista dokumentaariseen tapaan äänitetty ääni ja myös sen paikoittainen toistuminen kuvan 
tapaan luovat yhdessä teokselle ominaisen kuvakielen ja kerrontatavan. En ajattele, että se olisi jotenkin 
täysin uusi, innovatiivinen ja ennennäkemätön videoteoksen rakenne ja muoto. Olen käyttänyt jo olemassa 
olevia videonesitystapoja näyttääkseni asiat ja ilmiöt, jotka olen halunnut näyttää. Mutta tapani yhdistää 
erilaisia videon esitystapoja sekä kuvausaiheeni ja niiden väliset suhteet muodostavat väistämättä uniikin 
kokonaisuuden, vaikka se ei teknisellä tai muodollisella innovatiivisuudella uudistakaan visuaalista 
kulttuuriamme. 

Muovissa ja Kontrasti (versio II) -teoksissa olen molemmissa kuvannut teoksessa käytetyt valokuvat muovin 
läpi. Tulostettuani ne olen päätynyt ryttäämään valokuvia samoista kohdista kuin kuvattu muovi oli 
kuvaushetkellä rytyssä. Näin valokuvistani tuli kolmiulotteisia. Myöhemmin korostin teosten kolmiulotteista 
vaikutelmaa installointi- ja kollaasitekniikoilla. Tällainen valokuvan esitystapa oli itselleni täysin uutta, 
vaikka se ei kaikille sitä välttämättä ollut. Minulle oli kuitenkin kiinnostavaa ja innostavaa, että löysin jotain 
itselleni uusia valokuvan esittämisentapoja, jotka eivät tuntuneet uudistukselta uudistuksen takia, vaan 
tukivat sisällöllisiä pyrkimyksiäni. En ole ikinä pitänyt uusien esitysmuotojen keksimistä ensisijaisena 
työskentelyssäni. Tärkeintä on aina ollut se, mitä olen teoksellani sanomassa. 
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Millaisen viestin se muodostaa? Tästä syystä esitysmuotoni esimerkiksi nyt valokuvan kohdalla ovat 
sellaisia, että haluamani vaikutelma ja viesti välittyy mahdollisimman kiinnostavalla, mielenkiintoisella ja 
osuvalla tavalla.

Itsetutkiskelun asemasta yhä globaalimmassa maailmassa

Kasvoin lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni vanhoillislestadiolaisessa perheessä Oulunsalossa 
(vanhoillislestadiolaisuus on luterilainen lestadiolaisen herätysliikkeen suurin suuntaus). Minustakin 
oletettiin tulevan lestadiolaisperheen isä, mutta toisin kuitenkin kävi. Jätin uskoni 7 vuotta sitten 24-
vuotiaana hieman sen jälkeen kun olin muuttanut Oulusta Helsinkiin. Tutustuin vapaampaan elämäntyyliin ja
sen seurauksesta pikkuhiljaa etäännyin uskostani. Olen kuitenkin edelleenkin kiinnostunut henkisyydestä ja 
hengellisyydestä, ja erityisesti New age -kulttuuriin tutustuminen on ollut kiinnostavaa. Siihen liittyen 
lainasin kirjastosta kristillisen kirkon sekä New Age -liikkeen välisiä suhteita käsittelevän kirjan. Kirjan nimi
on Uuden aikakauden monet kasvot – New Age -liikkeen tarkastelua. Kirjassa Douglas R. Groothuis 
kirjoittaa näin: 

Siirtyessämme teollisesta aikakaudesta informaation aikakauteen uusi aikakausi toivoo 
voivansa peittää maapallon suunnattomalla määrällä ”verkostoja”, jotka yhdistävät ideoita, 
ihmisiä, palveluja ja järjestöjä tarkoituksenaan muuttaa maailma. Monet tervehtivät 
tietokonevaltaa elintärkeänä kehityksen käyttövoimana. Joukkotiedotusvälineet ja 
nykyaikaiset kommunikaatiovälineet auttavat tietoisuuden ”maailmanlaajuistamisessa” ja 
yhdistämisessä. Teknologinen innovaatio kiihdyttää kehityksen vauhtia ja suo tarvittavan 
taustan uudelle tietoisuudelle. (Groothuis 1989, 27.) 

Samalla sivulla vähän myöhemmin hän lainaa William Irwin Thompsonia; ”...meidän informatiiviset 
teknologiamme ovat monin tavoin vain karkeita ruumiillistumia kulttuurin ja tietoisuuden 
hienovaraisemmista ja salaisemmista muutoksista.” (Ibid. 27.) Ja sitten myöhemmin; ”...mietiskelyn avulla 
sinä virittäydyt kosmiseen – sitten sinä olet yhtä kokonaisuuden kanssa.” (Ibid. 133.)

Tämä on se yhtälö, joka minua tässä ajassa erityisesti kiinnostaa; henkinen kasvu itsetutkiskelun kautta ja 
lisääntynyt globalisaatio. Globalisaatiota ajattelen olevan sekä fyysiseen liikkumiseen pohjautuvaa 
globalisaatiota sekä sisäistä mielen ja ajatuksen tasolla tapahtuvaa globalisaatiota. Ensin mainittua kutsun 
ulkoiseksi globalisaatioksi, ja jälkimmäistä kutsun sisäiseksi globalisaatioksi. Kulttuurimme uudistaminen 
itämaisella henkisyydellä kristinuskoisen henkisyyden lisäksi tai sijaan on yksi sisäisen globalisaation 
muodoista. Siihen liittyy mm. pyrkimys ykseyteen (maailma on yksi, kaikki ovat yhteydessä) itsetutkiskelun 
kautta. Itämaisen henkisyyden nousun länsimaissa koen olevan ihmisten tietoista tai tiedostamatonta 
vastarintaa yhä jatkuvalle teknologiselle kehitykselle. Parempi yhteys omaan kehoon ja mieleen on alkanut 
kiinnostaa ihmisiä yhä enenevissä määrin, samalla kun viestintävälineet (internet) ja muut läsnäoloa 
pirstaloittavat tekijät lisääntyvät. Ihminen tarvitsee omaa rauhaa ja aikaa järjestää, ymmärtää ja todella 
sisäistää kohtaamansa asiat. 

Itsetutkiskelun ja globalisaation välinen yhteys kiinnostaa minua ja niitä asioita pohdiskelen myös Virta-
videossa. Siinä leikkaukset kodista kadulle, kadulta lentokentälle, lentokentältä bussiin, bussista kadulle, 
kadulta kotiin jne. havainnollistavat liikettä sisäisen ja ulkoisen välillä. Video alkaa huoneesta, jossa ystäväni
istuu sohvalla aamupalan ääressä. Hän ei puhu mitään, katsoo ikkunaan päin. Kamera kääntyy myös ikkunaa 
kohti, jolloin se avautuu hitaasti. Sitten kamera kuvaa kaduilla, toreilla, liikennevälineissä sekä asemilla ja 
lentokentillä. Kaikki on kuvattu käsivaralta, ja kuvauksessa on vaikutelma ihmisen kulkemisesta.

Videon keskivaiheilla ja lopussa palataan samaan huoneeseen, mistä teos alkaa. Ystäväni on joka kerta siellä.
Hän ei tee mitään erityistä, istuu vain eri paikoissa huonetta ja välillä makaa. Joskus hän katsoo kameraan. 
Hänen liikkeensä ovat vähäeleisiä, mitä olen korostanut toisinaan toiston avulla. Videon lopussa näyttelijä 
laittaa kengät jalkaansa kuin merkiksi siitä, että seuraavaksi hän menee ulos. Mutta siihen video sitten 
loppuukin. Ja alkaa uudestaan samasta huoneesta, jossa näyttelijä istuu taas aamupala edessään. Alku ja 
loppu sulautuvat yhteen, ja näin kokonaisuudesta muodostuu toistuva ympyrä. Teosta kokonaisuutena 
mietittäessä kyse on paljolti liikkeen havainnollistamisesta. Kaitaro lainaa kirjassaan René Creveliä, joka 
kirjoittaa mielenkiintoisella tavalla liikkeen ja levon dialektiikasta: 

...liikkeessä oleva ajatus ei halua mitään niin kuin kiinnittyä johonkin muotoon, sillä 
pysähtymisestä syntyy harhakuva lopullisuudesta, jonka etsiminen on meidän ikuinen 
kidutuksemme. Niinpä astiaan kerätty merivesi kristallisoituu suolaksi. Mutta tämä suola, 
kuinka sen voisikaan samastaa itse valtamereen? (Kaitaro 2001, 145.) 
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Tästä kristallisoituneen suolan samastamisesta valtamereen syntyy mielessäni assosiaatio liikkeen ja 
globalisaation välisestä yhteydestä – ja sitä kautta myös itsetutkiskelun ja pysähtymisen sekä globalisaation 
välisestä yhteydestä. Sillä voidaanhan ajatella, että pysähtyminen, mietiskely ja itsetutkiskelu on 
ymmärtämisen kautta tapahtuvaa asioiden kristallisointia. Näin saadaan esiin elämän suola. Suolan 
samastamisella valtamereen tulkitsen Crevelin tarkoittaneen suolan liuottamista valtamereen. Eli sitten kun 
pysähtymisen ja mietiskelyn avulla on saavutettu jokin ymmärrys, se tuleekin liuottaa valtamereen. Suolan 
liikkuessa valtameressä se kulkeutuu ympäri maailmaa. Kunnes se taas joskus erotetaan alati liikkuvasta 
merivedestä pysähtyneeksi suolaksi. Tästä päästään liikkeen ja pysähtymisen ikuiseen vaihteluun, joka on 
ollut ihmiselle jo pelkästään unentarpeen ja ruoanhankinnan vuoksi välttämätön kiertokulku aikojen alusta 
saakka. Nykyihminen tosin liikkuu teknologian siivin huomattavasti laajemmin kuin edeltävät ihmislajit.  

Informatiivisten teknologioiden avulla synnytetyssä uudessa tietoisuudessa piilee mielestäni sellainen vaara, 
että teknologisen kehityksen ja rationaalisuuden liiallinen arvostaminen ja dominointi kulttuurissamme 
henkisyyden ja luontoyhteyden kustannuksella vie meitä kauemmaksi holistiseen elämäntyyliin perustuvasta 
hyvinvoinnista. Molempia puolia kun mielestäni tarvitaan. Mitä kauemmaksi itsestämme ajaudumme, sitä 
huonommin tulemme itsemme kanssa toimeen eli vieraannumme itsestämme. Sama pätee myös ihmisen 
vieraantumiseen luonnosta. En ole teknologian vastustaja. Ajattelen, että se on hyvä juttu, ja voi hyvinkin 
lisätä ihmisten itsetuntemusta sekä esimerkiksi löytämistä hyvinvointia lisäävien asioiden äärelle. Mutta olen
kohtuullisuuden ja holistisen elämäntavan kannattaja. Tasapainon synnyttämiseksi muutosvastarinnalla on 
paikkansa siinä missä edistystä ja muutosta kaipaavien innokkuudellakin.

Kokemus ja toisto

Virta-videoni valittiin Kuvan keväästä Tent Academy Awards -näyttelyyn Hollantiin Rotterdamiin. 
Juhlistaessamme avajaisiltaa rotterdamilaisessa baarissa eräs kilpailuraadin (näyttely oli tosiaan eräänlainen 
kilpailu) jäsenistä kysyi minulta, että miksi siinä on sitä junnaavaa toistoa. Vastasin, että kaikki siinä 
teoksessa liittyy lopulta minuun ja minun kokemuksiini elämästä. Yksinkertaisesti on vain näin, että kun 
”menen” liikaa – kun oleminen muuttuu suorittamiseksi – alkaa tuntua siltä kuin levy jäisi välillä 
junnaamaan. Ikään kuin kone alkaisi ”prakailemaan”. Mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen 
oppinut ymmärtämään tarvettani olla rauhassa ja yksin riittävän paljon. Silloin on tilaa itsereflektiolle, jonka 
tarve minulla tuntuu olevan sisäänrakennettu. Pidän elämästäni silloin kun siinä on minulle sopivalla tavalla 
vaihtelua yksin- ja yhdessäolemisen välillä. Jani Kaaro kirjoittaa Tiede-lehden artikkelissaan 2003 vuonna 
näin: 

Filosofi John Stuart Mill loi 1800-luvulla kauniin vision, jonka mukaan meidän on 
kunnioitettava jokaisen ihmisen vapautta ja erityislaatua, koska ihminen ei ole kone vaan 
ajatteleva ja tahtova yksilö. Nyt 2000-luvulla tuo kuva näyttää ainakin pintapuolisesti 
tulleen sekavammaksi, ei niinkään siksi, että ihminen olisi nyt konemaisempi, vaan koska 
kone on nyt ihmismäisempi. (Kaaro, 2003, ”Kun robotti ihmismäistyy” 
<http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/kun_robotti_ihmismaistyy> 1.3.2015) 

Nyt reilu kymmenen vuotta myöhemmin olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä siitä, että kone on nyt 
ihmismäisempi, sillä ihminen on auttanut teknologiaa samoin kuin teknologia on auttanut ihmistä - 
esimerkiksi koneita havaitsemaan ja kokemaan paremmin. Mutta nyt, tänä päivänä, olen Kaaron kanssa eri 
mieltä siitä, etteikö ihminen myös olisi puolestaan konemaisempi. Epäilen, että ihminen on ajautunut 
konemaisempaan tilaan teknologisten apulaitteidensa ja nopeatempoisen elämäntyylinsä takia – ainakin jos 
verrataan nykyhetkeä 1800-lukuun.

13



Lähdeluettelo:

Groothuis, Douglas R. (1989). Uuden aikakauden monet kasvot : New Age -liikkeen tarkastelua. Kirjaneliö

Kaaro, Jani (2003). Kun robotti ihmismäistyy. Haettu 1.3.2015 osoitteesta
http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/kun_robotti_ihmismaistyy

Kaitaro, Timo (2001). Runous, raivo, rakkaus. Johdatus surrealismiin. Gaudeamus.




