
Anni Hakonen
Valoa Valoa
Digitaalinen taide / WeeGee
Ohjaaja: Nina Sarkima

PORTFOLIO
Valoa Valoa

Anni Hakonen



Sisällysluettelo:

1. Kuka olen?

2. Idea ja tavoitteet

3. Työskentely

4. Jälkiviisaus



Kuka olen?

Nimeni on Anni Hakonen ja olen 19-vuotias opiskelija. Olen käynyt Espoon
kuvataidekoulussa vuodesta 2008 asti eli nyt noin 13 vuotta. Olen pienestä asti
taipunut taiteen puoleen ja piirtänyt paljon. Olen ollut digitaalisen taiteen
työpajaryhmässä 4 vuotta.



Alkuperäinen idea ja tavoitteet

Ideani lopputyön aiheeseen tuntui luonnolliselta jatkeelta normaaliin
työskentelyyni ja töihini. Olen pitkään huomannut töissäni olevan punaisena
lankana voimakas valo ja varjo, ja kiinnostavat valoilmiöt. Tykkään leikkiä
erivärisillä valoilla paljon ja tykkään ottaa arjessani kuvia mielestäni kauniista
valojen heijastuksista.
Halusin töilläni näyttää muille hieman maailmaa silmieni läpi ja saada ihmiset
katsomaan ympäristöään hieman tarkemmin ja toivottavasti näkemään enemmän
kauneutta tavallisessa elämässään.



Työskentely

Jokaisen maalauksen pohjalla oli valokuva. Olen vuosia ottanut valokuvia aina kun
olen nähnyt mielestäni kauniita valoilmiöitä, joten muutaman kuvan olin ottanut
jo ennen lopputyön aloittamista. Otin kuvat älypuhelimella.



Itse työskentely oli aikalailla samanlaista kaikkien kuvien kanssa. Aluksi valitsin
kuvan, jonka pohjalta lähtisin maalaamaan kuvaa potoshopissa ja oli kuin käteni
liikkuisivat itsestään. Aloitin aluksi pohjavärien laittamisesta tumman taustan
päälle ja lähdin vain intuitiivisesti maalaamaan yksityiskohtia ja hitaasti
tarkentamaan kuvaa. Riippuen työstä, usein työskentelin yhden alueen kanssa
kerrallaan jonka jälkeen siirtyisin seuraavalle alueelle. Ensimmäisen alueen
maalaaminen on aina vaikeinta, sillä joudun silmävaraisesti valitsemaan oikean
näköiset värit oikeaan kohtaan. Kun olin saanut ensimmäisen alueen värit
kohdalleen, pystyin käyttämään samoja värejä muualla koko kuvassa.  Katsoin
mallikuvaa kännykältäni enkä halunnut valita värejä suoraan kuvasta. Käytin lähes
aina yhtä samaa blend-pensseliä. Olen huomannut, että rajoittamalla itseäni
tiettyyn tekniikkaan ja materiaaleihin, saan itseni käyttämään niitä materiaaleja
tehokkaimmin. Suuri valikoima erilaisia työkaluja saa minut helposti
hämmentymään, joten rajaus oli tarpeen ja tapahtui huomaamattani.
Työn teko tuntui tavallaan hypnoottiselta, sillä pystyin kuuntelemaan musiikkia ja
maalaamaan ajattelematta liikaa. Tämä on yksi syistä, miksi pidän maalaamisesta
mallista, sillä se tuntuu hyvin intuitiiviselta. Vilkaisen kuvaa ja maalaan mitä näen,
mikä poistaa monenlaisen päätöksenteon prosessista ja antaa minun keskittyä
enemmän tekniikkaan ja kiinnostavien värien poimintaan kuvista.



Kuvat tein seuraavassa järjestyksessä:

1. Käsi auringonlaskun valossa
2. Käsi sälekaihdinten varjossa
3. Hedelmä- ja vihanneskori valossa
4. Kasvot auringonlaskun varjossa
5. Tuolinjalat

Kuvien tekoon kului eri määriä aikaa. Tuolinjalkoja ja kasvokuvaa työstin eniten ja
käteen auringonlaskun valossa kului vähiten aikaa. Töihin kului 3-6 tuntia
vaihdellen ja yleensä sain yhden työn valmiiksi 2-3 taidekoulukerrassa. Loppua
kohden töihin rupesi kulumaan myös enemmän aikaa kun inspiraatio rupesi
hupenemaan ja kiinnostuin muiden töiden tekemisestä, joten työskentelyn välissä
työstin muita töitäni.



Haastetta lopputyön tekoon toivat elämän haasteet taidekoulun ulkopuolella ja
korona-pandemian aiheuttamat muutokset taidekouluopetukseen. Viikkoina
jolloin oli etäopeusta, en kunnolla voinut työstää maalauksia, sillä omistamani
ohjelmisto kotona tuottaa erilaista jälkeä kuin halusin työhöni. Myöhemmin sain
koulun puolesta Photoshopin kotiin, mutta välissä oli kuitenkin viikkoja, jolloin
tein muita töitä taidekoulun aikana.  Yksityiselämäni haasteet saivat minut välillä
väsyneeksi sekä vaikuttivat keskittymiseeni ja motivaatiooni jatkaa töitä silloin,
kun siihen oli mahdollisuus. Sain haasteista huolimatta työt valmiiksi, ja oman
lopputyöni luonne mahdollisti rennon työskentelyn. Työt olivat lyhyitä ja pystyin
keskittymään tekemään vain niin monta maalausta kuin realistisesti ehdin
tekemään.





Jälkiviisaus

Työssä ei ole kovinkaan monia asioita, joita olisin tehnyt toisin näin jälkikäteen
ajateltuna. Suurin vahinko, mikä töiden teossa tapahtui oli, että kuvien koko oli
liian pieni ja monet eivät ole kovinkaan tarkkoja. Unohdin ottaa kuvakoon
huomioon ja tein vahingossa kuvat jokseenkin huonolaatuisiksi. Toisaalta kuvissa
ei ole tarkoitus kiinnittää huomiota yksityiskohtiin vaan kokonaiseen
vaikutelmaan. Olisin myös mielestäni voinut valita enemmän kuvia esineistä kuin
ruumiinosista, mutta tässä tapauksessa valmiiksi ottamani kuvat ja inspiraatio
saivat valitsemaan enemmän kuvia käsistäni ja kasvoistani.

Valmiit työt vastaavat sitä, mitä halusin alussa lähteä tekemään ja olen itse
tyytyväinen tulokseen. Kaikista töistä eniten pidän kädestä sälekaihdinten
varjossa, mikä onnistui mielestäni parhaiten ja jonka maalausjäljestä pidän paljon.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun olen tehnyt yhtä projektia pidempään. Viime
vuonna tein lukiossa kuvisdiplomin, jonka eteen työskentely tuntui erittäin
samanlaiselta. Pystyin soveltamaan silloin oppimiani taitoja tässäkin projektissa.
Portfolion koostamisessa lankesin kuitenkin samaan ansaan kuin viimeksikin ja
kirjoitan tätä portfoliota palautusta edeltävänä päivänä. Hups!

Jos teen toisen lopputyön, valitsen todennäkösesti erilaisen tekotavan ja piirrän
suoraan mielikuvituksestani, mutta varmaankin tekisin senkin digitaalisesti.
Digitaalinen taide on ainoa taiteenmuoto, jota koen tekeväni vielä pitkälti
hallitsemattomasti ja jossa koen olevani kokematon. Kun aloitan työn, en
ollenkaan tiedä, miltä se tulee lopulta näyttämään, ja digitaalisen taiteen
mahdollisuudet ja haasteet viehättävät minua. En ole siis löytänyt vielä tyyliäni
digitaalisen taiteen suhteen, mikä tekee siitä kiinnostavaa.

Lopputyön tekeminen oli mukava kokemus ja olen ihan tyytyväinen itseeni tässä
vaiheessa lopputyötä.




