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1.ALKUSANAT
Tässä työkirjassa esittelen lopputyöni syntyä ja kissoihin vaikuttaneita tekijöitä. Lopputyön tekeminen oli
haastava projekti, mutta minulla on aina ollut hyvä fiilis työtä tehdessä. Aloitusvaiheessa projekti eteni
nopeasti, koska ymmärsin keramiikan tekniikoita, joita olen käyttänyt edellisissä töissäni. Lopputyön
viimeisissä vaiheissa työ oli raskas, mutta jatkoin uuteen ja parempaan suuntaan. Teoksen nimi Schwarze
Katzen on saksaa ja tarkoittaa suomeksi ”mustat kissat”. Olen puoliksi saksalainen ja nimi kuulosti kivalta,
joten päätin käyttää sitä lopputyössäni.

Pyrin teoksellani kuvaamaan egyptiläisen näköistä kissaeläintä. Egyptissä kissoja on kunnioitettu pitkään ja
maanviljelysyhdyskunnissa niitä oli tapana palvoa kuin jumalattaria. Tutkijoiden mielestä suurten
kissaeläinten voima voi taata hedelmällisyyttä. Kissajumalattaria on esiintynyt niitä esittävissä patsaissa,
korkokuvissa ja maalauksissa Kiinassa, Keski-Euroopassa ja Intiassa, mutta kissojen runsas patsaiden ja
kuvien esiintyminen on ollut Egyptissä.

Selitys miksi kissasta on tullut suosittu ja miksi egyptiläiset ovat niin mieltyneitä kissoihin, on kissan
puhtaus ja luonne. Olento käyttää suuren osan ajastaan itseään pesemällä ja on luonteeltaan salaperäinen.
Kissa on myös esteettisesti hyvin kaunis eläin ja ulkonäön perusteella viehättää ihmisiä näinäkin päivinä.
Kissa on omaehtoinen, uskollinen, ystävä ja seuralainen, jota ihminen arvostaa. Muinaisen Egyptin jäljiltä
on löydetty lukuisia kissapatsaita, jotka kertovat edellä mainittuja piirteitä.
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2.LUONNOKSIA JA TYÖNVAIHEITA
MITEN LOPPUTYÖN IDEA SYNTYI, MITEN TYÖ KEHITTYI
Valitsin lopputyöaiheeksi ”kissat”. Olen aina pitänyt kissoista ja usein piirtänyt niitä paperille. Aiheen
päättäminen oli pienen pohdiskelun jälkeen helppoa, koska olen kiinnostunut ja valmistautunut tekemään
suuria näyttävän näköisiä keramiikkakissoja. Kissa-aiheen avulla kykenen tekemään työn ja
kommentoimaan sitä.

Vuoden 2019 lopussa valittuani aiheen aloin heti suunnittelemaan ideaa. Kissat olivat ensimmäinen
mieleeni juolahtanut aihe. Sain miellekuvia, josta kehittelin teoksen ideaa, vaikka olin vasta etsinyt pari
kuvalähdettä. Kirjoitin jotain muistiinpanoja kissasta ja piirsin lyijykynällä paperille yhden teosmallin. Olisin
halunnut näyttää myös piirroksen, mutta en löytänyt sitä.

Olin alun perin suunnitellut tekeväni työhön 2-5 kissaa, mutta aika ei riittänyt ja keramiikkauuniin mahtui
maksimissaan 3 kissaa yhdellä polttokerralla. Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, että sain luotua jopa
kolme kissaa. Viimeisen kissan, joka näkyy kuvissa alapuolella, tein eräänä sunnuntaina Weegeen
työpajassa juuri ennen korona-aikaa.
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MITEN TYÖSKENTELY SUJUI?
Tein kissoja yksitellen, jotta savi ei ehtisi kuivumaan liikaa. Aluksi tein lopputyötä keramiikanpajassa joka
keskiviikko vuoden 2019 lopusta 2020 alkuun asti. Jätin keskeneräisen työn tunnin jälkeen koululle ja laitoin
saven päälle kosteita käsipapereita, jotta voisin jatkaa sitä seuraavalla tunnilla. Aloitin jokaisen kissan
valmistamisen painamalla savea kipsimuotteihin, jonka jälkeen yhdistin kummatkin puolet raapimalla työn
liitoskohdista savea haarukalla ja lisäämällä vettä raavitun kohdan päälle. Kun kissan vartalo oli yhdistetty,
aloitin tekemään sille pään savesta ilman muottia, jonka jälkeen yhdistin sen samalla tekniikalla kuin
vartalon liitoksessa. Kipsimuotin valmistuksessa piti käyttää hieman voimaa. Kumivasaralla erotin muotin
kummatkin puolet toisistaan kopsuttelemalla.
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3.VAIKUTTEET
SAVI, KERAMIIKKA, LASITUS
Mitä savi ja keramiikka on? Savi on jauhautuneista kivilajeista luonnossa esiintyvä materiaali, jota syntyy
rapautumalla erilaisista kivilajista erittäin pitkien ajanjaksojen kuluessa. Savessa esiintyvät hienontuneet
kivilajit ovat esimerkiksi graniittia, kalkkikiveä, ryoliittia, pegmatiittia ja gneissia. On olemassa erilaisia savia.
Saven muokkaamiseen, ulkonäköön ja teollisesti muokattavaan saveen vaikuttaa sen koostumus ja
louhintapaikan geologinen menneisyys. Saven työstettävyys vaikuttaa muun muassa työn ulkonäköön ja
karkeus sen kestävyyteen. Savea käytetään esineiden ja rakennusten valmistamiseen. Lopputyöni on tehty
vaaleasta savesta, jonka päälle on laitettu polton jälkeen lasitetta ja väriä. Rakennuksissa käytetään paljon
punatiiltä, jonka väri johtuu maaperässä olevasta raudasta.

Käytin työssä mustaa kiiltävää lasitetta, jota laitoin sienellä pinnalle. Keramiikantekijät ovat käyttäneet
lasitteita tuhansia vuosia. Lasite on ohut kerros esineen pinnalla ja sen vahvuus on noin 0,1-0,5 millimetriä.
Lasitetta käytetään, koska se tasoittaa ja peittää virheitä, vedenpitävä, parantaa kulutuskestävyyttä, suojaa
koristeen ja parantaa ulkonäköä. Lasitteita on kiiltävä, matta, kiteinen, säröilevä, tasainen, värillinen ja
väritön. Lasitteet reagoivat eri lämpötiloissa eri tavalla ja niitä voi yhdistellä. Lasitteet ovat myrkyllisiä ja on
suositeltavaa lasittaessa käyttää kumihanskoja. Lasitetta ei saa kaataa viemäriin ja lasitejauheiden pölyä ei
saa hengittää. Ennen lasittamisvaihetta pölyt pitää pyyhkiä pois pinnalta. Lasittaminen tapahtuu kastamalla
esine lasitteeseen noin kolmeksi sekunniksi, levittämällä siveltimellä tai painamalla sienellä.
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4.TEOKSEN VAIHEET
VAIHE 1
Kissan luonnostelemisen vaihe. Aloitin etsimällä kuvia keramiikka kissoista, jotka miellyttivät omaa
ajatustapaa kissojen toteuttamisesta. Luonnostamisen jälkeen rakennan savesta kissan, jossa on savea
vartalon sisällä ja on malli kipsimuotille.

VAIHE 2
Seuraavaksi rakennan kipsimuotin valamalla kipsimassaa eristettyyn laatikkoon. Prässään savea
valmiiseen muottiin prässäystekniikalla. Tekniikassa painan savipaloja muottiin, josta muodostuu paksu
seinämä. Valmiin vartalon päälle muotoilen savesta pään ja viimeistelen kissan. Seuraavaksi saven täytyy
kuivua noin viikko, jonka jälkeen teos voidaan laittaa raakapolttoon.

VAIHE 3
Raakapolton jälkeen laitan kissoihin lasitetta painamalla sienellä ja siveltämällä pienimpiin kohtiin. Kun
ulkopinta on lasitettu kokonaan niin, että ei näy lasittamatonta kohtaa, teos laitetaan lasituspolttoon. Käytin
itse vaaleata savea ja mustaa lasitetta, joten erotin helposti, onko pinnalla lasitetta vai onko se vielä
lasittamatta. Polton jälkeen kiinnitin ilmakuivattua vaaleata savea kissojen silmäkoloihin ja maalasin pinnan
valkoiseksi. Lopuksi otan kuvia työstä ja editoin kuvat puhelimellani. Nykyään puhelimissa on tosi tarkkoja
kameroita ja paljon ohjelmia, joilla voi muokata kuvia. Omalla puhelimellani sain otettua [4:3] resoluution
kuvia 24 megapikselin tarkkuudella. Editoin valokuvat ”Snapseed” sovelluksella, joka toimi todella
onnistuneesti.
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5.ITSEARVIOINTIA
Olen iloinen tekemistäni kissoista, jotka olivat sopivan haastavia lopputyökseni. Suunnittelin
tekeväni monia isonkokoisia, mutta hoikkia kissoja ja tehdä niitä niin monta kuin mahdollista.
Onnistuin tekemään kolme mahtavaa kissaa, joihin olen todella tyytyväinen. Ajattelin lisätä
kissoihin jotain kuviointia tai erilaisia silmiä, mutta siinä saattoi olla aavistuksen liikaa sisältöä.
Kissojen lasituksen jälkeen en olisi ehtinyt tehdä kissoihin kuviointia ja erilaiset silmät olisivat
näyttäneet kummallisimmilta kuin tällä hetkellä.

Työnteon aikana opin paljon uutta ja koin onnistuneeni visuaalisesti. Tein kissoista esittelyvideon
YouTubeen, jonka voi käydä katsomassa lähdeluettelon linkin kautta. Aiheeni egyptiläisistä
kissoista oli minulle selkeä alusta asti ja oikean tekniikan avulla pystyin toteuttamaan
keramiikkakissat. Onnistuin myös ajankohtaisen ja nykyaikaisen teknologian avulla kokoamaan
tämän työkirjan, jossa kerron työstäni. Opin paljon uutta tehdessäni esittelyvideon YouTubeen,
jossa näkee lopputyön virtuaalisesti.
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6.LÄHDELUETTELO
APUKUVAT
https://artandtheearth.com/2015/09/25/cats-in-art-ceramics/

ESITTELYVIDEO
https://youtu.be/X1_afBpaqMc

TEKSTILÄHTEET
https://www.kerafiikka.com/post/2019/09/27/mit%C3%A4-savi-on
https://www.kerafiikka.com/blogi
http://norleon.net/kissa-egyptin-jumalattarena/

TYÖKIRJAN KUVALÄHTEET
s.1 kansi, Adobe Spark
s.1,3,4,5,6,7,8 itse ottama kuva
s.7

https://artandtheearth.com/2015/09/25/cats-in-art-ceramics/
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7.LIITE:TYÖSUUNNITELMA
Opiskelijan nimi: Tino Kuortti
Koulu: Keramiikka / Espoon kuvataidekoulu
Lopputyön nimi: Schwarze Katzen ”mustat kissat”

MIKSI VALITSIN KISSAT
Olen kiinnostunut kissoista ja niiden rakenteesta.

MITKÄ OVAT TYÖSKENTELYNI TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT
Tärkeintä työssäni on tekemisen ilo ja työn kokonaisuus. Erityisesti pidän saven käsittelemisestä

MITÄ HALUAN KERTOA JA MITÄ TUTKIA
Teos on tehty valitsemillani tavoilla ja tekniikoilla, jotka miellyttävät minua.

MILLAISIA ILMAISUMUOTOJA JA TEKNIIKOITA KÄYTÄN
Lopputyön valmistaminen savesta. Työkirjan tekeminen Word ohjelmalla. Esittelyvideo tekeminen
YouTuben avulla.
Keramiikka, luonnostelu

