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Johdanto

Näin amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Billy Joel aloittaa
oman kappaleensa “The Stranger” (suomeksi tuntematon), jonka
perinpohjaisena tarkoituksena on pohtia jokaisen ihmisen
ilmaisemaa tuntematonta kasvoa, jota jokainen
kohtaamistilanteessa pistää päälleen. Billy Joel  ei kuitenkaan
väitä että tuntemattomat kasvot olisivat pelkästään huonoja vaan
nimenomaan pohtii ilmiötä. 

Well we all have a face

That we hide away forever

And we take them out and show ourselves

When everyone has gone

 

Some are satin some are steel

 

Some are silk and some are leather

 

They're the faces of the stranger

 

But we love to try them on
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Installaatiollani Fabricoated olen halunnut ilmaista samankaltaista pohdintaa
sekä saada muita ihmisiä pohtimaan miten toinen kohtaa toista, mikä rooli
vaatteella on kohtaamisessa sekä yrittääkö ihminen peittää vai ilmaista itseään
vaatteillaan ja onko peittäminen aina vain pahaa? 

Fabricoated-installaatio on tilataideteos, joka koostuu 1,5m x 1,5m x 2m
kangashuoneesta, kankailla peitetystä tuolista ja pöydästä sekä kangaskirjasta
jonka sisältö koostuu Billy Joelin “The Stranger” -kappaleen sanoista.  

Kangasstruktuuri muodostaa ilmavan ja värimaailmaltaan pastellivärisen
huoneen, jonka sisällä olevat huonekalut kutsuvat katsojaa tarkastelemaan
pöydällä olevaa kirjaa. Kirjan lyriikoiden sekä katsojan ympärillä olevan
ympäristön on tarkoitus tukea toisiaan ja edesauttaa katsojaa pohtimaan omaa
suhdetta vaatteisiin ja muihin ihmisiin.

Tutkimuksien mukaan kohtaamistilanteessa ihmiselle riittää 7 sekuntia
muodostaakseen vahvan ensivaikutelman toisesta ja kymmenessä sekunnissa
ihminen pystyy jo päättelemään onko toinen luotettava. Hertfordshiren yliopiston
psykologian tutkijat ovat todenneet, että ensivaikutelmaan vaikuttaa myös vahvasti
toisen pukeutuminen. Eräänlaiset asusteet, kuten korvakorut, voivat vaikuttaa
hyvinkin paljon toisen ihmisen luotettavuuden määrittämiseen. 

On kuitenkin kiinnostavaa pohtia myös vaatteen käyttäjän psykologiaa. Nykyään
muodissa yhtenä suurimmista trendeistä on itsensä ilmaiseminen ja oikean itsensä
näyttäminen. Samalla ihmiset arvostavat enemmän ja enemmän omaa tilaa ja
mukavuutta. Yhteyden muodostaminen toiseen on entistä vaikeampaa. 

On siis kiinnostavaa pohtia miten ainutlaatuisuus ja itseilmaisu todellisesti
välittyy muille. Työn nimi viittaa siihen, että vaate on usein ihmisille peittävä
elementti, jolla joko peitetään jotain tai yritetään kertoa haluamaansa tarinaa. On
siis mahdollista, että jotkut kokevat mukavaksi itsensä peittämisen, kun taas jotkut
kokevat sen rajoittavaksi. Molemmissa tapauksissa voidaan kuitenkin myös pohtia
onko se loppujen lopuksi väärennettyä todellisuutta, eli englanniksi fabricated. 

 



Vita Davydova
19v, 27.02.2002

 
Aloitin kuvataidekoulun työpajaopinnoissa heti muutettuani
Suomeen. Aloitin videotyöpajassa vuonna 2013 ja lopetin sen
vuonna 2018. Videotyöpaja alkoi opintojen loppupuolella
tuntumaan jo hyvin raskaalta, jolloin päätin vaihtaa pajaa.
Henkilökohtaisten kiireiden vuoksi pidin kuitenkin 2 välivuotta ja
palasin kuvataidekouluun vasta vuonna 2020 muotityöpajaan.

Molemmat työpajat antoivat ideoita sekä tärkeää kokemusta
installaation luomiseksi. Videotyöpajassa minua kiinnosti eniten

lavastus ja muotityöpaja antoi idean materiaalille sekä
toteutukselle.

 
 



Idea työn keskeisen teemaan syntyi, kun luin vuoden 2019-2020 lukion
kuvataidediplomiteemoja, joista yksi oli “kulttuurien kohtaaminen”. Vuosien saatossa
unohdin kuitenkin “kulttuurien”- sanan yllä mainitusta teemasta ja keskityin
pelkästään “kohtaamiseen”. En kuitenkaan pitkään tiennyt miten yhdistäisin
tilataideteoksen piirteitä interaktiivisuuteen ja kohtaamiseen omassa teoksessani,
kunnes näin unta, jossa tapaan uuden henkilön. Unessa kaverisuhde kehittyi
huoneissa, joista ensimmäisen päätinkin loppujen lopuksi ilmaista omassa työssäni.
Huoneita oli yhteensä kolme, ja ensimmäiseen huoneeseen päädyin juuri
kohtaamistilanteessa. Unissani ensimmäinen huone koostui vaatteista ja oli
tunnelmaltaan pinnallinen. Halusin kehittää tätä ideaa ja pohtia mikä suhde vaatteilla
on niiden käyttäjän kanssa, sekä miten vaatteet vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin
kohtaamistilanteessa.
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Tiesin melkein heti tultuani
kuvataidekouluun, että haluan suorittaa
opintojen lopussa myös lopputyön.
Minulla oli huimasti aikaa miettiä mitä
haluan loppujen lopuksi toteuttaa ja
ennen kuin lopullinen idea syntyi, minulla
oli jo tiedossa monenlaisia kriteereitä
siitä, mitä halusin työni sisältävän. Tiesin
siis jo etukäteen työn aiheen, sen, että
työssä käytettävien materiaalien on oltava
kierrätettyjä sekä sen, että työn on oltava
interaktiivinen.

Vuonna 2015 kävin kavereideni kanssa Kiasmassa ja näin ensimmäistä kertaa
tilataidetta, joka on vaikuttanut minuun hyvin paljon jatkossakin. Carolina Sandellin
teos käsittelee kotiympäristön sidoksia paikkaan ja aikaan, mutta tärkeintä minulle oli
se, kuinka interaktiivinen ja tunteita herättävä teos oli. Siitä lähtien tiesin, että haluan
tehdä teoksen, joka olisi yhtä kiinnostava ja mukaansatempaava kuin kyseinen
taideteos sekä kaikki muut tilataideteokset ja -installaatiot mitä olen sen jälkeen
nähnyt.

ennen kuin lopullinen idea syntyi, minulla

Carolina Sundell, Ajan ja paikan kollaasi, 2014-2015
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Kohtaaminen valikoitui työni tärkeimmäksi aiheeksi muutaman syyn takia. Ensinnäkin
minua kiinnosti vahvasti miten ihmisten välillä syntyy se hetki, jonka perusteella
päätämme, että juuri tämän ihmisen kanssa haluamme kehittää suhteitamme. Nopea
ensivaikutelma voi muuttaa koko vuorovaikutuksen kulun, ja sitä kautta vaikuttaa
suhteiden muodostamiseen ja elämään. 

Halusin, että teos synnyttää yhtä paljon
tunteita, kuin toinen ihminen
kohtaamistilanteessa. Halusin myös, että
teoksesta välittyisi heti jonkinlainen
ensivaikutelma ja että sen tulkinta olisi laaja.
Teoksen edessä jokainen ihmettelijä voisi
pohtia, miltä teoksen äärellä oleminen tuntuu
ja mitä se tuo mieleen. Jokaisen näkemys ja
ensivaikutelma on loppujen lopuksi
todennäköisesti aivan omalaatuinen.

Toiseksi halusin, että taideteos on vuorovaikutteinen ja interaktiivinen. Halusin siis,
että teoksen sisällä taiteen ja katsojan välillä tapahtuu eräänlainen kohtaaminen.
Halusin, että teokseen pystyi astumaan ja olemaan osana sitä. Halusin, että siitä pystyisi
tekemään kuvia, ja että jokainen istahtaessaan kankailla peitetylle tuolille ajattelisi,
mitä mieltä on teoksesta ja kyseisestä aiheesta. 

Todennäköisesti kohdatessaan teoksen monet ajattelisivat, että se on hassu, toiset ehkä
ajattelevat, että se on suorastaan ruma tai aivan turha ja joidenkin mielestä se saattaa
olla loistava.



Kun pohdin minkä näköistä lopputyötä halusin tehdä, niin tiesin heti, että
haluan työni olevan ympäristöystävällinen. Alkuun pohdiskelin, että voisin
tehdä työtä osin digitaalisesti, mutta vuonna 2019 kävin Otaniemen lukion
kurssilla, jonka osana käytiin kierroksella Kierrätyskeskuksessa ja sen
varastotiloissa. 

Varastotilat olivat täynnä tavaraa, enkä ole aiemmin ikinä nähnyt mitään
yhtä järkyttävää ja ahdistavaa. Kierrätyskeskukseen saapuu päivittäin
suuria määriä kierrätettäviä tavaroita, joista moni päätyy toki
uudelleenkäyttöön. On kuitenkin ilmiselvää, ettei kaikki tavara jatka
elämän kiertoa ja jossain vaiheessa siirtyy jätteeksi. 

Nähtyäni tämän kaiken päätin, etten halua ainakaan tuhlata
luonnonvaroja ja pilata luontoa enempää työlläni. Tämä päätös johti minut
kierrätyskeskuksen ilmaistavarapisteeseen, josta otin kaikki työssä
käytettävät materiaalit. 



Kierrätettyjen materiaalien merkitys työssä ei kuitenkaan jää pelkästään
ympäristöystävälliseksi ratkaisuksi, vaan pidin myös siitä, että kaikki
työssä käytetyt vaatteet olivat joskus jonkun omistuksessa ja kenties
jopa lempivaatteita. Ihmiset muuttuvat ja heidän mukanaan
elämäntilanteet, ympäristö ja tyyli muuttuvat myös, minkä vuoksi jotkut
vaatteet menettivät alkuperäisen merkityksensä käyttäjän silmissä ja
päätyivät ilmaistavaroihin. 

On jännää pohtia, miten kulutus vaikuttaa myös kohtaamisiin ja
ihmisten välisiin suhteisiin sekä miksi ja missä vaiheessa yhdestä
esineestä tulee jonkun mielestä käyttökelvoton. Jokaisella vaatteella on
takana jonkinlainen tarina, ja todennäköisesti kukaan näiden vaatteiden
omistajista ei tuntenut toisiaan. On siis kummallista ja kiinnostavaa,
miten vaatteet ja eräässä mielessä jonkun toisen muistot ovat päätyneet
samaan paikkaan ja kohdanneet toisiaan työssäni. 



 Ideointivaiheen jälkeen aloin
tehdä lukuisia luonnoksia työstä
ja sen sisällöstä. Päädyin
tekemään ensin eräänlaista
mallinnusta Sims 4 -pelillä, ja sen
jälkeen kuvaa Canva-
sovelluksella. 

1.
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Työvaihheet

2. Suunnitteluprosessi ei
kuitenkaan kestänyt hirveän
kauan, vaan päätin ryhtyä
valmistukseen nopeasti ja
tehokkaasti. Ensimmäisenä
vaiheena kävin hakemassa
kierrätyskeskuksesta
materiaaleja työn toteuttamiseen
ja sen jälkeen kokeilin saaduista
vaatteista erilaisia asetelmia. 

3. Kun väriasetelma oli valmis, ryhdyin
ompelemaan kaikkia paitoja yhteen
muodostaakseni seiniä. Tämä vaihe oli kaikista
työläin. Ommeltuani ensimmäisen seinän, aloin
ommella muita katsomalla edellisten seinien
muotoa ja leveyttä.



6. Palasin kirjan tekoon ja päädyin kysymään Reddit-
keskustelupalstalla erilaisista kappaleista, jotka
muistuttavat ihmisiä käsittelemistä aiheista. Eräs
vastaaja tutustutti minut amerikkalaisen laulajan
Billy Joelin kappaleeseen “the Stranger”, joka kävikin
kaikin puolin mainiosti työhöni. Kun päätin mitä
lyriikoita kirjaan tulee, muutin ne sellaiseen
järjestykseen, että ne sopisivat työhöni. Päätin
painottaa mielestäni tärkeitä pointteja, joita laulun
sanoissa esitetään punaisella värillä.

4. Tässä välissä aloin tehdä viimeistä installaation osaa
eli kirjaa.  Ensimmäisenä työvaiheena minun oli
keksittävä mitä laulun sanoja kirjassa lukisi. Alkuun
ajattelin, että brittiläisen Radiohead-yhtyren kappale
Fake Plastic Trees olisi soveltuva tähän työhön. Totesin
kuitenkin myöhemmin analysoituani kappaletta
tarkemmin, että se esittää liian vahvan mielipiteen eikä
sovi teokseen.

 
 

5. Ommeltuani seinät ja
katon valmiiksi, ryhdyin
peittämään kankailla
kalusteita. Kalusteisiin
käytin joihinkin kohtiin
myös kuumaliimaa.



7.  Sen jälkeen taitoin kirjan Canva-
sovelluksella

8. Tulostin kirjan ensin perinteiselle
paperille ja sitten siirtokuvapaperille.
Tulostamisessa tuli monenlaisia ongelmia
eikä se ollut yhtä helppoa, kuin miltä se
kuulostaa. Tulostettaessa
siirtokuvapaperille piti huomioida mm.
miten päin teksti on kirjoitettu, kuinka
pitkään se on kuivunut ja muita pieniä
juttuja, jotka eivät heti tullut edes mieleen.

9. Tämän jälkeen siirsin siirtokuvapaperilta
tekstejä silittämällä kirjan sivuihin.
Valitettavasti siirtokuvapaperi tarttui
kankaaseen liian vahvasti kiinni.



12. Kun työ oli suhteellisen valmis, liitin kaikkiin
kangasseiniin tarranauhoja, joilla kiinnitin ne
lopuksi puisiin rimoihin, joita sain Espoon
kuvataidekoululta. Halusin, että työssä katto olisi
irrotettava, joten päädyin siihen, että kankaat
ovat kiinnitettynä tarroilla. Installaation
pystyttämiseen meni yhteensä noin 2 tuntia ja
sekin oli paljon haastavampaa, kuin mitä olin
aluksi luullut.

11. Koska painetun kankaan
päällä oli vielä kerros

siirtokuvapaperia, kastelin
ja pesin kirjan lavuaarissa,
jotta saisin paperinpalasia

irti kankaasta. Raaputin
vielä pitkään

paperinpalasia kankaasta
enkä vieläkään ole saanut

kaikki irti. 

10. Ompelin sivut kiinni toisiinsa, viimeistelin
sivuja siten, että ne olisivat suunnilleen
samankokoisia.
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Itsearviointi
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Tämä lopputyöprojekti on ollut hyvin opettavainen kokemus ja
paljastanut minussa monia uusia aspekteja, joista en aiemmin
tiennytkään. Monesti on ollut haastavaa saada itseään tekemisen
fiilikseen ja jossain vaiheessa halusinkin jo luovuttaa. Projektin
aikana tajusin mistä taiteesta todella pidän sekä opin hiomaan ja
muovaamaan ideoita yhtenäisiin kokonaisuuksiin. Opin myös
tekemään monia uusia juttuja käsin, kuten esimerkiksi
ompelemaan. 

Suurin haaste työtä tehdessä oli tunne siitä, että en ole taiteilija
enkä voi tai ansaitse tehdä taidetta. Tämä tunne oli hyvin vahva ja
oli muutama kerta, kun olin jo melkein luovuttamassa. Kun sain
työn kuitenkin valmiiksi, tämä tunne hävisi täysin. Näin, että
kaikki joille olen paljastanut tekeväni tätä työtä eivät olleet täysin
tunteettomia, vaan jokaisessa työ synnytti erilaisia kysymyksiä,
mielipiteitä ja tunteita. Tämä vakuutti minulle, että taidetta voi
tehdä aina ja kuka tahansa. Tämän projektin vieminen loppuun
tuntui erittäin helpottavalta ja tuotti paljon iloa. 

Vaikka olen työhöni tyytyväinen, tiedän, että työssä on monia
juttuja, joita voisin jatkossa tehdä paremmin. Jos tekisin työtä
uudelleen, viettäisin entistä enemmän aikaa tekemässä
taustatutkimusta sekä valitsisin tarkemmin materiaaleja, jotta
esimerkiksi kirjan teossa tulleita ongelmia ei tulisi. Käyttäisin
myös aikaa enemmän virheiden korjaamiseen ja suunnitteluun,
jotta lopputuote olisi mahdollisimman hyvälaatuinen.



Muotityöpajan opelle Alisalle,  joka kesti minun
päättömättömyyttä sekä kannusti minua loppuun asti.

 
Kuvauksiin osallistuneille kavereille Taralle ja Koshille.

 
Koulumme vahtimestarille Jaakolle kärsivällisyydestä ja avusta.

 
Tuomakselle siitä, että hän uskoi minuun loppuun asti.

 
Kaikille muille ystäville, tutuille ja tuntemattomille, joiden
mielestä työ oli kiinnostava, inspiroiva ja jotka pitivät sitä

taiteena.



Lähteet
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https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/136120213
11305128/full/html 

 
https://www.forbes.com/sites/serenitygibbons/2018/06/19/you-

have-7-seconds-to-make-a-first-impression-heres-how-to-
succeed/#:~:text=Within%20the%20first%20seven%20seconds,star

t%20determining%20traits%20like%20trustworthiness. 
 

https://www.psychologicalscience.org/observer/how-many-
seconds-to-a-first-impression 

 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kuvataiteen-

lukiodiplomin-tehtavat-1999-2019.pdf
 

https://kiasma.fi/nykytaiteen-sanasto/ 
 

https://core.ac.uk/download/pdf/78566969.pdf
 

http://carolinasandell.com/index.php/works/pintingsdrawingsgrap
hics/
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kuvataiteen-lukiodiplomin-tehtavat-1999-2019.pdf
https://kiasma.fi/nykytaiteen-sanasto/







