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Esittely
Päättötyöni koostuu kahdesta öljymaalauksesta, joiden aihe liittää ne toisiinsa. Työt ovat 140
x 140 senttimetriä ja toimivat toistensa vastakohtina. Aloitin töiden suunnittelun ja
edistämisen vaikeassa elämäntilanteessa, joten sen hetkiset ajatukset ja haasteet
heijastuvat töihin suuresti. Koen, että töideni merkitys on ajankohtainen ja vaikuttaa lukuisiin
nuoriin.
Molemmissa töissä on kasvot, jotka
eroavat toisistaan ilmeellä ja
värityksellä. Töiden ei ole tarkoitus
esittää samaa henkilöä, vaan
voimakkaita tunteita. Ensimmäinen työ
on värikäs ja naisen ilme on päältäpäin
iloinen ja energinen. Toinen maalaus on
vuorostaan tummansävyinen ja ilme on
uupunut ja surullinen. Työt kuvaavat
nyky-yhteiskunnan vaikutusta
nuorisoon. Oletetaan, että nuorten on
oltava aina hyvävointisia ja iloisia.
Pienimmätkin kommellukset katsotaan
pahalla ja nuoriin kohdistuva paine
kasvaa. Ensimmäisen työn energisyys
viittaa yhteiskunnan odotuksiin ja
stereotypioihin. Toisen työn väsynyt
olemus näyttää todellisuuden, mikä
monesti löytyy kuoren alta. Hahmon
oma liekki on sammunut vähitellen ja on
häviämässä.
Itse koen töiden aiheen vaikuttavan
elämääni suuresti, joten töiden
tekeminen tuo tietynlaista rauhaa ja
tunteiden purkamista. En edes töiden
valmistuessa ollut varma, näkisikö
kukaan muu tunteitani työssäni. Uskon,
että se on jokaisen katsojan silmissä,
enkä pysty näyttämään ajatuksiani
kaikille.
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Tunteista kanvaalle
Ei tehtävänantoa. Ei aihetta. Ei rajoituksia. Pelkästään taivas rajana.
“Mitäs sitä lähtis tekemään? Reilu puoli vuotta aikaa tiivistää kymmenen vuoden kuvataiteen
opinnot yhteen työhön. Hullua, eikö? No eipä taida olla muuta vaihtoehtoa, kuin alkaa
pohtimaan.” - 28.8.2019
Työn suunnittelu on mielestäni jo puolet koko prosessista. Kaikki se ajatteleminen, ajatusten
pyörittely ja vertailu sekä karsiminen. Ja työssä pitäisi varmaan myös näkyä oma kädenjälki.
Ainiin ja nimi! Miljoona asiaa pyörii päässä, mutta en osaa päättää. Pitäisikö työn olla
mahtipontinen ja täysin muista erottuva vai täysin vastakohta. Jospa työ on rauhallinen,
mutta sisältää suuren merkityksen. Voisiko ne yhdistää? Valintoja, valintoja, valintoja...
Lähdin pohtimaan omaa itseäni. Tärkeä puoli työssä on, että siinä näkyy oma kädenjälkeni.
Se on niin sanottu perusta, jonka päälle lähden rakentamaan työtäni pala palalta. Oman
kuvani muokkaantuessa vuosien varrella myös kasvot päässäni ovat syntyneet. Ne eivät ole
omat kasvoni, vaan persoonani kasvot. Ne kuvaavat intohimojani, pelkojani, voittojani,
ihanteitani sekä arvojani. Kasvot tuntuvat luontevilta ja rauhallisilta. Ne voivat näyttää miltä
vaan, mutta kuvaavat aina jonkin tunteen. Se voi olla iloa, surua, pelkoa tai jännitystä.

"Kasvot voivat näyttää miltä vaan, mutta kuvaavat aina jonkin tunteen"
Toteutustapa on aina hankala, mutta kai sitäkin pitää pohtia. Ei keramiikkaa. Ei mitään 3D.
Ei kyniä... Jäljelle ei jääkään hirmuisesti vaihtoehtoja. Sanotaanko että tällaisen projektin
aikana pensseli voi muuttua ystävästä viholliseksi. Pohdin pitkään valintaa akryyli- ja
öljymaalien välillä tasapainotellen niiden hyviä ja huonoja puolia. Jo alun pienehköt valinnat
toivat perhosia vatsaan. Mitä jos valitsen väärin? Entä jos en osaakaan? Pienen aikapaineen
alla päädyin öljymaaliin, koska halusin kehittyä niissä.

“Nyt on oiva tilaisuus kokeilla jotain täysin uutta, joten nappaan siitä
kiinni”
Nyt tiedossa on jotakuinkin työn aihe ja materiaali. Kasvot ja öljyt. Mitä vielä? Lähdin
pohtimaan tulevan työni kokoa, mutta kerrankin valinta syntyi kuin tyhjästä. Valtava oli
ensimmäinen ajatukseni. Eikä siksi, että kaikki näkisivät sen, vaan koska se sopii tyyliini. En
halua keskittyä liian tarkkaan pieniin yksityiskohtiin, vaan haluan nähdä kokonaisuuden.
Konsultoin ryhmän ohjaajani kanssa ja päädyimme heti 140x140 cm kokoiseen kanvaaseen.
Samassa hymy syntyi kasvoilleni.
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Olin selvittänyt työni aiheen, materiaalin ja koon, mutta täytyyhän työllä jokin merkitys olla.
Sen keksiminen oli koko projektin vaikein osuus. Pohdin omia arvojani, nyky-yhteiskuntaa,
taiteen merkitystä ja miltei jokaista ajatusta, mikä päähäni pongahti. Minua alkoi jo vähitellen
stressaamaan, koska ilman teemaa on vaikea aloittaa työtä. Teema tuo työhön merkitystä ja
näkökulman. Yksi sateinen ilta sohvalla istuessani sain ajatuksen poikasen. Oma vointini ei
ollut henkisesti hyvä työn teeman syntyessä. Johdin teeman omasta elämästäni ja
kokemuksistani. Päätin teemaksi nyky-yhteiskunnan vaikutukset nuorisoon. Kasvot
esittäisivät nuorisoa ja työn värit sitä, miltä meidän odotetaan näyttävän. Kaikkien pitäisi olla
iloisia, kiitollisia ja kaikin puolin täydellisiä yhteiskunnan jäseniä. Ulospäin ei saisi näyttää
todellisia tunteitaan, vaan kaikkeen pitäisi laittaa sokerikuorrutus päälle. Kasvot ovat
luokussa oletus maailmassa, eikä kuoren taakse näe.
Tiesin jo valmiiksi, ettei minulla tule kiire työn kanssa. Yhden tunnin aikana ehtii tekemään
yllättävän paljon, jos vain keskittyy.

“Musat korville ja pensseli käteen, ei siinä muuta tarvita”

Hahmottelua ja suunnittelua.
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Edistyminen ja haasteet
Koko työn toteutus alkoi oikean kanvaan tilaamisella sekä
päällystämisellä. Kokosin kanvaan käsin ja päällystin
tutulla kankaalla. Pari kerrosta gessoa ja olin valmis
maalaamaan. Maalausprosessi alkoi työn pohjavärillä,
jonka kaikesta huolimatta täytyi olla akryylia. Akryyli oli
paljon peittävämpää ja riittoisampaa.

Pohja tuntui kuivalta ja jännitys lähti nousuun. Katsoin
keskeneräistä työtäni silmät suurina ja kuvittelin mitä
ihmettä maan ja taivaan välistä siihen maalaisin. Kaikki
vaihtoehdot olivat täysin auki, eikä edessä ollut mitään
rajoitteita. Sitä tunnetta olin hakenut jo kauan.

Kuvassa maalattu pohja.

Työn kriteereitä olivat väritys, kasvot ja ilme. Ope suositteli suunnitelman piirtämistä aluksi
suurelle paperille, mihin suostuin. Tiesin jo valmiiksi, että olin valmis ottamaan pensselin
käteen ja lähtemään maalaamaan.

Kuvissa alku hahmotelmia ja fiilistelyä.
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Aluksi lähdin hahmottelemaan kasvoja
vastaväreillä, sinisellä ja oranssilla.
Annoin pensselin viuhua ja yhtäkkiä
hahmotin kanvaalla kasvot. Maalatessa
pohdin vielä kasvojen ilmettä ja viestiä
katsojalle. En ollut varma kasvojen
ilmeestä. Päätin kuitenkin, että kirkkaan
värityksen takia viestin aihettani kasvojen
ilmeillä. Ilme on kivuliaasti tyytyväinen.
Se kuvastaa nuoren henkistä väsymistä
lukuisiin oletuksiin ja stereotypioihin.

Ensimmäinen hahmotelma maalilla.
Työ edistyi hyvää tahtia. Olin innostunut työn jatkamisesta joka tunti ja koin, että tämähän
sujuu erinomaisesti. Lisäilin työhön lukuisia eri värejä ja sävyjä. Leikin valojen ja varjojen
kanssa. Työ oli melkein valmis.

Koen, että työ edistyi todella nopeasti, eikä haasteita
juuri tullut. Tietysti oma henkinen tilani heijastui
osittain töihin ja niiden valmistumiseen. Harvoin koen
olevani ylpeä omista töistäni, enkä pysty rehellisesti
sanomaan olevani ylpeä töistä. Olen ylpeä
aikaansaannoksistani ja päättäväisyydestä, mikä
niihin upposi. Näen niissä itseni ylittämistä ja voiton
tunnetta, enkä enempää tarvitse.
Olen oppinut vuosien varrella, että tyytyväisyys omaan
työhön ei aina johdu itse työstä, vaan ajatuksesta sen
taustalla. Lopputyö kuulosti aluksi niin haastavalta ja
suurelta urakalta, enkä uskonut pystyväni
toteuttamaan sitä. Jälkeenpäin ajateltuna, olen
sisällyttänyt työhön kaiken mitä halusinkin;
persoonallisuutta, omaa kädenjälkeä ja tunnetta.

Maalia ja sotkua.
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Nautin värien sekoittamisesta ja
huitomisesta ympäriinsä. Jopa virheiden
tekeminen tuntui hyvältä, koska opin aina
jotain uutta. Käytin paljon maalia ja tärpättiä,
minkä avulla sain täyteläisen tunnelman.
Myös kavereille tuli lähetettyä paljon kuvia
varsinkin sotkuisista astioista ja
pensseleistä.

Kuvia edistymisestä.
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Uusia tuulia
Työn edetessä loppua, alkoi yhtäkkinen itseni epäily ja työn kritisointi jylläämään. Minua
alkoi ahdistamaan suuren työn tuijottaminen, enkä saanut työtä edistymään. Olin koko ajan
valmiudessa laskea pensselin alas ja sanoa aherrukselle heipat, mutta tuntui, että jotain
puuttui. Pohdin ja pohdin ja pohdin, mutta en osannut löytää vikaa.
Vuoden vaihteessa openi kehotti, että harkitsisin toisen työn tekemistä. Pohdin asiaa alle
päivän verran ja lähdin tilaamaan uutta kanvasta. Toisen työn tekeminen tuntui oikealta
päätökseltä sillä hetkellä, enkä kadu sitä yhtään.
Uusi työ lähti vauhdilla etenemään ja suunnittelin uusien kasvojen tarinaa ja värimaailmaa.
Työt ovat toistensa vastakohtia. Toinen on värikäs ja energinen, mutta toinen tumma ja
surullinen.

Suunnitelmia tulevasta työstä.
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Kuvia toisen työn edistämisestä

Maailman tilanteen vuoksi jouduin siirtämään toisen työni koululta kotiin. Sain tarvittavat
välineet ja homma jatkui. Ehdin työstää kasvoja parin päivän ajan, mutta yllätyksekseni
jouduin lähtemään pois kotoa suuren remontin takia. Poissaoloni aikana en pystynyt
työstämään muuta kuin portfoliotani. Kun vihdoin pääsin kotiin, oli työn palautusaikaa jäljellä
enää kaksi päivää, eikä mitään mahdollisuutta jatkaa työtä remontti kaaoksen keskellä.
Katsoin työtä silmiin ja päätin lopettaa. “Työ on valmis”, sanoin ääneen. Ja niin se olikin.



Valmiit työt.
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Työni merkitys
Aloitin töideni työstämisen elämäni vaikeimpana ajankohtana. Ajatukset eivät toimineet
normaalisti ja olin syvän masennuksen kourissa. Jälkeenpäin ajateltuna olen yllättynyt siitä,
kuinka paljon pystyin saamaan aikaan moisena aikana. Työ merkitsee minulle paljon, koska
pystyin ilmaisemaan tunteeni kädenjälkeni kautta. Katsoessani töitä jälkeenpäin pystyn
näkemään taisteluni itseni kanssa ja kuinka en pystynyt hyväksymään omaa tilannettani.
Maalasin kirkkailla väreillä tyytyväisiä kasvoja, kun todellisuudessa
olisin halunnut heittää pensselit seinään ja maalit lattialle. Toisten
kasvojen työstämisen aikana olin jo löytänyt rauhaa sisältäni ja
pystyin ilmaisemaan oikeita tunteitani. Vaikka olin jo iloisempi,
halusin silti päästää ulos kaiken negatiivisen, mitä olin joutunut
kokemaan. Tämän takia työ on alakuloinen ja realistinen.
En osaa täysin sanoa, miten toiset reagoisivat työhöni. Aluksi joku
voisi vain nähdä kahdet kasvot ilman tarinaa taustalla. Tiedän, että
töiden yhteys on katsojan silmissä, enkä voi siihen vaikuttaa. Toivon
silti, että taustani kuullessaan katsoja pystyisi näkemään töiden
merkitystä toisin.
Monesti katsoessani töitäni tunnen pettymystä ja
alisuoriutumisen tunnetta. Se on kuulemma normaalia, mutta
yllättävän ärsyttävää. Katsot omaa työtäsi ja alat epäilemään
itseäsi, koska se ei ole “täydellinen”. Aika tyhmää. No kaikesta
huolimatta työni ovat valmiita ja olen ylpeä suorituksestani. En
todellakaan tiennyt mitä odottaa, mutta en koskaan luovuttanut.
Jo prosessin alussa aloin pohtimaan mahdollista nimeä työlleni.
En ollut siitä yhtään varma ja epätoivoisesti heittelin sanoja
yhteen. Kokiessani, että nimen keksiminen ei onnistu, päätin
jättää sen sikseen. Vasta viime metreillä aloin lukemaan
runoteosta, joka käsitteli elämää ja sen arvoa. Siitä
inspiroituneena ja jopa koskettuneena nimi pongahti suoraan
silmieni eteen. “Liekki, älä sammu” viittaa nuorten sisukkuuteen
ja luovuttamattomuuteen. Se on myös muistutus itselleni, että
jatkan eteenpäin, enkä koskaan luovuta.
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