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Tekijästä
 Olen 19-vuotias espoolainen. Olen pitänyt 
piirtämisestä jo pienestä asti ja kuvataiteesta 
innostuin kunnolla vuonna 2014, jolloin aloitin 
myös Espoon Kuvataidekoulussa.

Eläinten piirtäminen ja maalaaminen on aina 
ollut iso osa taidettani ja se tulee tässäkin 
työssä esille.



Töiden suunnittelu
 Ajatus lopputyöstä oli mielessäni jo paljon ennen kuin sitä 
aloin työstämään, joten aikaa idean pohtimiseen on mennyt 
kauan. Tiesin alusta alkaen, että halusin tehdä jotain itselleni 
merkityksellistä. Lopulta valitsin työni aiheeksi kissani. 
Halusin vielä tuoda kissojen muotokuviin jotain oman tyylistä, 
josta seurasi kissoihin sopivien elementtien lisääminen.

Päätin myös melko nopeasti, että halusin maalata työni 
akryylimaaleilla.

Tein vielä lyijykynällä vihkooni suunnitelmista kunnolliset 
luonnokset, sillä ideoista oli vain mielessäni kuvat.



Työskentely
Vaikka akryylimaalit olivat minulle täysin 
tuttu työväline, tuli minun kokeiltua erilaisia 
työskentelytapoja, joita en ollut ennen 
kokeillut.

Koetin käyttää jokaiseen maalaukseen 
suunnilleen saman verran aikaa, joten 
vaihtelin viikoittain kissaa, jota maalasin.





Työn kissoista
 Jokainen työn maalauksissa esiintyvistä kissoista ovat 
edesmenneitä lemmikkejäni. Vaikka kissat ovatkin jo poistuneet 
keskuudestamme, en kuitenkaan halua velloa surussa niiden 
poismenosta vaan arvostaa niiden muistoja ja hetkiä, jotka sain 
viettää niiden kanssa.

Haluan vielä kertoa jokaisesta maalauksiin lisäämistäni 
elementeistä ja miten ne liittyvät jokaiseen kissaan.



Liekki
(2002-2019)

Kille
(2004-2021)

Tässä maalauksessa elementin merkityksen 
voi arvata jo kissan nimestä. Sen lisäksi, 
että kissan nimi on Liekki, myös sen 
otsassa oli liekkiä muistuttava kuvio, joten 
maalasin kuvion liekehtimään.

Killen nimestä ei minulle tullut ideoita. Tästä 
syystä lähdin ideoimaan elementtiä kissan 
luonteen kautta. Sädekehä idea tulee siitä, että 
Kille oli hyvin ystävällinen kissa. Kultaiset 
kyyneleet ovat vain lisäys, jonka koin työn 
kaipaavan.



Sissi
(2010-2017)

Luna
(2015-2017)

 Kruunu tulee Sissin nimen 
inspiraation lähteestä, mutta koin 
sen myös sopivan itse kissaan 
hyvin.

 Lunan elementti tulee myös sen 
nimestä, joka tarkoittaa kuuta 
Asetin kuunsirpin harmaalle kasvon 
puoliskolle antamaan kontrastia 
vaalealle kasvon puoliskolle.



Kassu ja Veera (joita 
en ehtinyt 

maalaamaan)

Elsa (koira)

Elsa



Ajatuksia
 Sanoisin, että tämä on ollut isoin tai ainakin pisin taideprojekti, 
jonka olen tähän mennessä tehnyt. Olen kuitenkin iloinen siitä, että 
voin sanoa olevani ihan tyytyväinen työn lopputuloksesta.

Tämän työn työskentelyn aikana olen kokeillut ja oppinut uusia 
tekniikoita. Koen, että kissojen maalaamisessa on tullut myös 
kehitystä.



Linnea Pirkkanen
linnea.pirkkanen@gmail.com
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