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Onko olemassa harmaata aluetta taiteen ja 

kitschin välillä, ja kannattaako siihen tähdätä? 

Lopputyöni teospari Värisuihkulähde -veistos 

ja Nainen huoltoaseman pihalla –video ovat 

aivoituksieni surrealistisemmasta päästä. 

Tuntuu falskilta yrittää avata teosta. Siinä on 

kyse väreistä. Väreillä puhun elämänvirrasta 

ja seksuaalisuudesta. Valuvat nesteet, kiihot-

tuminen, groteskius, suoruus. Värit valuvat 

pakosta, eikä niitä voi estää tai pysäyttää. 

Virtaamisen pakko taas viittaa pulppuilevaan 

elämänhaluun. Niin kiivaaseen ja kivuliaaseen, 

ettei janoa voi sammuttaa vaikka usein tekisi 

mieli. 

Video vaikuttaa selkeästi postmodernilta nyky-

taiteelta. Teoksen taiteellista onnistumista 

1. JOhdantO: matka harmaalle 
alueelle

∫

Esittelen teokseni ja avaan työskentelyprosessiani. Lopulta päädyn 
epäilemään teinkö taiteen sijasta vahingossa kitschiä.

voi toki arvioida, mutta Nainen huoltoase-

man pihalla tuntuu äkkiseltään perustelevan 

yksinkertaisuudessaan itse itsensä. Staattinen 

lohduton tunnelma ja keskellä sijaitseva fokus 

ovat jo vakiintuneita videotaiteen elementtejä, 

ja ne luetaan automaattisesti taiteeksi. Värisui-

hkulähde taas luisuu tarkoituksella selkeästi 

kitschimpään suuntaan. Siksi haluan keskittyä 

analysoimaan nimenomaan Värisuihkuläh-

teen sijoittumista taiteen, kitschin ja campin 

muodostamalle harmaalle alueelle, sekä päästä 

selvyyteen mikä tuolla määrittelyjä pakeneval-

la erikoisalueella itseäni niin kovasti kiehtoo. 

Voiko surrealistinen kitsch olla olemassa?

Rakastan kitschiä. Vai rakastanko? Otan asias-

ta selvää pureskelemalla aluksi omaa lopputyön 
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2.1 esittely

Lopputyökseni olen tehnyt Värisuihkulähde 

-veistoksen ja Nainen huoltoaseman pihalla 

–looppaavan videon. Ne muodostavat teospa-

rin, joista Värisuihkulähde huomionhakuisella 

ulkoasullaan dominoi, ja jota synkkätunnel-

mainen valuvan kassin video seinältä kommen-

toi. 

Värisuihkulähteen muodostaa viisi kultaiselle 

jalustalle asetettua hahmoa, joista jokaisella 

on kullatut huulet, joiden läpi virtaa kullakin 

oma kirkas värinsä. Väri on elintarvikeväreillä 

värjättyä vettä. Altaat ovat taivutettu kevyestä 

akryylilevystä ja liimattu kasaan silikonilla. 

Pisuaarin oloiset hahmot muodostavat kukka-

aiheisen ympyrän muodon. 

2. Värisuihkulähde Ja nainen 
huOltOaseman pihalla

∫
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Videolla nähdään maalauksellisessa asetelmas-

sa palaneen huoltoaseman pihalla pimenevässä 

lumipyryssä nainen, joka pitelee käsissään 

keltaista muovikassia. Kassista valuu maahan 

oranssia ja punaista värikiisseliä. Naisen ilme 

ei värähdä. Välillä nähdään lähikuvia naisen 

naamasta ja hangelle karanneista kiisselivir-

roista. Videon tunnelma on melko synkkä, 

miltei lohduton. Naisen kassi valuu, eikä asialle 

voi tehdä mitään.

2.2 ideointivaihe

Idea suihkuavista väreistä on muhinut mie-

lessäni pitkään. Ideoinnin selkeimmin havait-

tavat juuret juontavat ensimmäisen vuosikurs-

sin väriopin kurssille. Meille opetettiin mitä 

värit ovat, miksi ne ovat ja miten niitä kannat-

taa käyttää. Kuinka valot ja varjot muodostu-

vat vastaväreistä, kuinka kirkkaat ja murretut 

sävyt toimivat kun ne laitetaan vierekkäin, ja 

kuinka silmiin alkaa sattua kun katselee ohuit-

ten viivojen värisäpinää. Hullaannuin väreistä, 

niiden voimasta ja vuorovaikutussuhteista. 

Mitä enemmän asiaa ajattelin ja kirjoja aihees-

ta selailin, huomasin rakastavani useita teok-

sia, joiden ideana on väri itsessään. 

Vakuutuin värin voimasta. Päätin ympäröidä 

itseni väreillä ja täyttää ympäristöä värik-

käin teoksin. Minun piti päästä ehdottomasti 

tekemään teos, jossa värit subjektina ovat 

ratkaisevassa asemassa. Tähän täytyi löytää 

aivan omanlainen lähestymistapa, sillä en ole 

koskaan ollut minimalistinen taiteen tekijä. En 

ole maalannut värikenttämaalauksia. Maalauk-

sissani olen toki saanut värit hehkumaan, ja 

käyttämäni kirkkaitten sävyjen kirjo on laaja. 

Jotenkin silti tuntuu, että väreistä taidetta 

tekevät säilyttääkseen taiteellisen uskotta-

vuutensa, piiloutuvat tietyn käsitteellisyyden 

taakse. Minun teoksissa taas miltei aina näkyy 

jokin omaperäinen hahmo tai muu läsnäolo. 

Teosideani ovat toisinaan kieroutuneen pervo-

ja. Pikkutuhmia, tai oikeasti vaan perverssejä. 

Seksuaalisuus on iso osa identiteettiäni ja 

taiteilijana se erityisesti kiinnostaa. Tavallaan 

siitä on aina loppujen lopuksi kaikessa kyse. 

Tom of Finlandin häpeilemättömyys kiehtoo, 

mutta tietty häveliäisyys saa minut vielä pidät-

tymään kaikkein estottomimmasta ilmaisusta. 

Useimmin pelkästään pervoista ideoista jalo-

s. 4
Värisuihkulähde
2013
veistos
akryyli, suihkulähdepumppu, vesi, elintarvi-
keväri e102, e101, e141, e129, e133, kipsi, 
akrystal, vaneri, kontaktimuovi
 

s. 5 
NaiNeN huoltoasemaN 
pihalla
2013
hd video loop 16:9, 00:03:49
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stan monitasoisempia esityksiä, joissa olen 

silti säilyttänyt tietynlaisen kutinan tai flirtin 

silmäkulmassa. Piilotan fantasioita teoksiini.

Ensimmäisen kerran haaveilin väriä kuljet-

tavasta suihkulähteestä kesällä 2011. Idea oli 

intuitiivinen, seksuaalinen ja surrealistinen. 

Sen syksyn kuvanveiston kurssilla ei ollut aikaa 

eikä resursseja kuitenkaan alkaa toteuttamaan 

suihkulähteen ideaa. Tein sitten muita valuvia 

pikkupatsaita ja värikkäitä fallos-symboleita. 

Värisuihkulähteen idea jäi muhimaan. 

Lopputyön ideaa miettiessäni, otin huomioon 

myös sen, että viimeistä kertaa oli mahdollista 

päästä hyötymään koulumme suurista työti-

loista, joista saa jäädä koulun päätyttyä vain 

uneksimaan. Lopulta olin siinä pisteessä, että 

minun oli pakko päästä tekemään värejä syök-

sevä suihkulähde. Vailla tietoa oliko ideassa 

järjen hiventäkään, esitin suunnitelmani niin 

suurella innolla ettei kukaan minua lopulta 

estänytkään. Luonnoksista voi seurata, kuinka 

teoksen muoto on pikkuhiljaa ajan ja materiaa-

livalintojen myötä löytynyt. 
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2.3 epäonni ja onni

Alun perin suihkulähteiden valuvat nesteet oli-

vat ideassani paljon paksumpia, kiisselimäisiä 

värivyöryjä. Olisin halunnut, että lähteet 

kuolaavat hiljalleen paksuja värejä, jotta mate-

riaalin tuntu olisi ollut käsin kosketeltavampi. 

Pidin kiinni tuhdeista nesteistä niin pitkään 

kun pystyin, mutta kun selvisi ettei mark-

kinoilla ole sellaisia pumppuja, jotka sopisivat 

tarkoitukseen, oli pakko tyytyä juokseviin 

nesteisiin. Videon kuvauksissa olen käyttänyt 

kiisseliä, joten täysin en joutunut tahma-

ajatuksesta luopumaan. 

Juokseva neste on aktiivisempi kuin hiljal-

leen valuva paksu kiisseli. Täten suihkulähteet 

ottavat itselleen aggressiivisemmin tilaa ja 

julistavat sanomaansa painokkaammin. Väriä 

jopa roiskuu matalista altaista hieman myös 

teoksen ulkopuolelle, joten suihkulähde ei ole 

aivan vaaratonkaan. Teoksessa on tilaa vaa-

tiva jännite. Gallerian lattioita suojellakseni 

kävin rakentamassa lähteen jalustan ympärille 

valkoisen pilvien muotoisen peitteen.

Muoto tuli ensin, materiaalivalinnat vasta 

jälkeen. Pohdin pitkään vanerin ja metallin eri 

mahdollisuuksia, kunnes muovista tuli paras 

vaihtoehto. Kukaan ei ollut käyttänyt tuota 

akryylilevyä vastaavanlaiseen tarkoitukseen, 

joten siinä oltiin tutkimusmatkailijoita ohjaa-

via opettajia myöten. Liian jyrkissä kulmissa 

liimaus uhkasi pettää, joten altaan muotoon oli 

tehtävä muutoksia. Hahmon muotoilu oli haas-

teellista ja tein useita kaavoja. Tarkoitukseni 

oli saada altaat tiukkaan ympyrän muotoon. 

Hahmojen laidat tulivat kuitenkin jonkin ver-

ran yli, joten altaiden väliin jäi noin kymmenen 

sentin välit, jotka mahdollistavat sen, että 

teosta katsellessa näkee myös sen tekniikan. 

Aivan viimeisessä viimeistelyvaiheessa aika oli 

loppua kesken, joten valitsin tietoisesti teok-

sen tyyliksi tyylitellyn tee-se-itsen.

Jalustana minulla oli lähteelle alun perin 

valkoinen neliömetrin kokoinen kliininen 

akryylijalusta. Testailuvaiheessa huomasin 

sen kuitenkin olevan auttamattomasti liian 

pieni, joten oli ryhdyttävä pikaisiin jalustan-

rakennustalkoisiin. Onneksi koululla oli Heidi 

s. 7-9
skannauksia suihkulähteen 
luonnostelun eri vaiheista

s. 11 kuvia työpisteeltä työskentelyn eri 
vaiheista

s.12 kuva gallerian lattian 
päällystämisestä
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Hemmilän raahaamia vanerilevyjä, jotka olivat 

toimineet Hämpin parkin rakennustyömaan 

suojana Pikkukakkosen puistossa. Koska levyt 

olivat olleet pitkiä aikoja ulkokäytössä, niiden 

hiominen ja maalaaminen ei sillä aikataululla 

tullut enää kuuloonkaan. Jalustan rakennettu-

ani päädyin ohittamaan viimeistelyn teippaa-

malla sen kultaisella kontaktimuovilla, joka 

kommentoi sekä veistoksen kultaisia huulia 

että kuljettaa kokonaismielikuvaa enemmän 

kitschin estetiikan suuntaan. 

Videon kuvauspäivänä oli todella kylmä. Ku-

vaushetki oli ajoitettu päivän siniseen hetkeen, 

eli niihin pariinkymmeneen minuuttiin, joka 

koittaa auringon laskiessa ja jolloin kaikki 

näyttää siniseltä. Siihen mennessä olimme 

ehtineet värjötellä ja jäädyttää itsemme ku-

vauspaikalla. Halusin, että näyttelijäni olisi 

kohtauksessa ilman hanskoja jonka tähden 

hänen kädet jäätyivät muutamassa minuu-

tissa. Tämän takia vaikka mukana oli oranssia, 

punaista, sinistä, magentaa ja vihreää kiis-

seliä, joita olin keitellyt pitkin edellistä viikkoa 

koululla isolla kattilalla, varsinaisessa kohtauk-

sessa kassista ehtii valua vain oranssia ja pun-

aista kiisseliä. Tämä vaikuttaa suuresti videon 

tunnelmaan ja tulkintaan. Minulle on kerrottu, 

että jatkuvasta valuvasta punaisesta kiisselistä 

vahvin mielikuva on veri ja keskenmeno. Tämä 

ei ollut alkuperäinen aikeeni, eikä lopullisen 

videon tunnelma ole kovinkaan lähellä sitä, 

mitä ideoidessani ajattelin. Videolla on silti 

vahva synkkä lataus.

2.4 kuinka päädyin epäilemään kitschiä

Koska koko ideointivaihe on ollut täysin intu-

itiivinen ja halki purkamaton, tuli minulle vai-

keuksia siinä vaiheessa, kun oli tarkoitus alkaa 

kirjoittaa teoksesta tekstiä. Suihkulähteellä ja 

videolla ei ole vieläkään virallista teostekstiä 

olemassa. Ne kymmenet ja taas kymmenet 

kerrat tarttuessani kynään ja koettaessani 

sanallistaa teoksen sisältöjä ja merkityksiä, 

olen törmännyt seinään. Tuottamani teksti ei 

kelpaa minulle, sillä se ei koskaan kuvaa teosta 

haluamallani tavalla. Harhailin asiatekstin ja 

runouden kuivimmilla aroilla, nimittäin koet-

taessani kirjoittaa teoksesta, se alkoi tuntua 

kovin kitschiltä. 

Aloin epäillä, että taiteen sijasta olinkin teke-

mässä lopputyökseni kitschiä. Väri, teoksen 

veri, alkoi menettää taiteellista sisältöään 

silmissäni. Kun koetin puhua punaisesta, 

puhuin rakkauden ja tulisuuden väristä. Kun 

puhuin vihreästä, puhuin luonnon voimasta. 

Kun puhuin keltaisesta… no, aurinko aurinko 

plaa plaa plaa. Kuulostin väriterapeutilta tai 

sisustuskonsultilta. Oi värien ja elämän virta! 

Oi elämän virran keskeytymättömyys ja pakko! 

Oi valu kassista, valu suusta! Sitten huomasin 

sen – lähestyin vaarallisesti kitschin rajaa myös 

muotokielen puolella. Teos ei vaikuttanut enää 

olevan turvallisesti taiteen traditioiden jatku-

mossa, jossa aivan tietyllä erityisellä muoto-

kielellä ei tarvitse pelätä tulevansa kyseenalais-

tetuksi. Nyt kysyttiin: onko teos taidetta?

Ryhdyin kitsch-tutkimukseen. Huomasin, että 

olen fanittanut aivan omanlaistaan kitschiä 

jo pitkään.  Ei ole ihme, että se alkaa jo näkyä 

teoksissa asti. 
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Äkkiseltään kitschin määritteleminen tun-

tuu hankalalta. Jos termi on joskus syntynyt 

merkitsemään huonoa taidetta, minkä tähden 

nykyään edes epäonnistunutta taidetta ei kut-

suta kitschiksi? Entä missä menee kitschin ja 

campin raja? Voiko taide olla kitschiä ja kitsch 

taidetta? Jos lopputyöksi tekemäni suih-

kulähde näyttää kitschiltä, voiko se enää olla 

taidetta? Tomas Kulka on kirjassaan Taide ja 

Kitsch esimerkkien avulla muodostanut päte-

vän kitschin kolmen ehdon määritelmän, johon 

monet kirjoitukset kitschistä viittaavat. Mikäli 

kolme ehtoa eivät täyty, ei kyseessä ole kitsch. 

”…se muodostaa oman suljetun järjestelmänsä, 
joka on asetettu vieraana esineenä taiteen järjes-
telmän sisään, tai jos niin haluatte, esiintyy sen 
rinnalla. ” (kulka, 2005, 100)

3. kitsch – tuO lOinen

Vaikka kitsch on esteettisesti vajavaista, on sillä selkeä vetovoima. Se 
on luonteeltaan loinen. Miksi sitä halveksutaan?

3.1 kulkan kolmen ehdon esittely

3.1.1 vahva tunnelataus, eli kitsch  

in tematiikka

Kitschille tyypillisiä kuvattuja aiheita yhdistää 

se, että ”Ne ovat latautuneet tunteilla, jotka 

aiheuttavat automaattisen emotionaalisen 

vastakaiun.” (Kulka, 2005, 41) Eli esitettyjen 

aiheiden aiheuttama tunnereaktio on enn-

alta suunniteltu ja määrätty, sekä universaali, 

jotta viesti kulkee mahdollisimman monelle 

selkeästi perille. Aiheissa korostuu ne aspektit, 

joihin voimme helposti itse katsojina samais-

tua. (Kulka, 2005, 42) Esimerkiksi pörröinen 

rusettikaulainen kissanpentu on vaikea kuvata 

ilman, että se on kitschiä. Pienet ja reppanat 

jyräävät kitschin teemoissa, joten kissanpentu 

∫

2
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saa aikaiseksi suuremman tunnereaktion kuin 

aikuinen kissa. Myös kauniit naiset, pienet 

lapset ja upeat kansallismaisemat toimivat 

hyvin. Tämä ehto tarkoittaa myös sitä, että 

abstrakti kitsch on paljon harvinaisempaa: 

”Abstraktit muodot eivät näet herätä yksiselit-

teistä ja välitöntä tunnereaktiota.” (Kulka, 

2005, 41) 

”Kitsch esittää aiheita, joita pidetään yleisesti 

kauniina tai joissa on voimakas tunnelataus.” 

(Kulka, 2005, 44)

3.1.2 aikansa tunnistetut esityskonven-

tiot eli aiheen tunnistettavuus

Kulkan mukaan aiheen tunnistettavuudesta ei 

saa herätä kysymyksiä. Kissanpennun täytyy 

olla esitetty siten, että ymmärrämme mitä 

kuvassa on. Sillä ”Kitschkuvista emme koskaan 

epäile mitä ne esittävät. Jos niin ei olisi, aiheen 

tunnelataus jäisi vaille vaikutusta.” (Kulka, 

2005, 44)

Myös valittu tyyli vaikuttaa aiheen tunnistet-

tavuuteen, joten ”…kitschin täytyy välttämättä 

olla realistista. Kubistinen ja futuristinen 

kuvaus tuntuvat todellakin jotenkin luon-

nottomilta ja epärealistisilta.” (Kulka, 2005, 

45) Kitsch ei kuitenkaan ole inhorealistista 

tai muutenkaan pyri todellisuuden täsmäl-

liseen jäljentämiseen. Kissalla on yleensä ehkä 

vähän isommat silmät kuin tavallisesti, sekä 

kyyneleet lasten poskilla ovat todennäköisesti 

kymmenen kertaa korostetummat. Jotta tun-

nistettavuus olisi mahdollisimman suuri, täy-

tyy valitun tyylin olla todella yleisesti tiedetty. 

”Kitsch näet aina käyttää kaikkein konventio-

naalisimpia, vakiintuneimpia ja kokeilluimpia 

esityskaavoja.” (Kulka, 2005, 48)

Eli abstrakti kitsch on mahdollista vain, jos 

kyseinen abstrakti tyyli on niin käytetty, että 

siitä herää helposti assosiaatioita. ”Kitsch voi 

liittyä avantgardistiseen suuntaukseen vain 

sen jälkeen, kun se on menettänyt tuoreutensa 

ja siitä tulee hyväksytty standardi.” (Kulka, 

2005, 49)

3.1.3 kitsch ei oleellisesti rikastuta 
esitettävään aiheeseen liittyviä assosiaa-

tioita

Kulkan mielestä taideteoksen todellinen tai-

teellinen arvo piilee siinä, kuinka inspiroiva ja 

assosiaatioita rikastuttava se on. Picasson Avi-

gnonin naisista tuli taidehistoriallisesti tärkeä 

teos, sillä se aloitti kokonaisen kubistisen 

taidesuuntauksen. Taiteessa ”Taiteilija trans-

formoi esityksensä aiheen niin, että syntyvä 

kuva tuo esille jotain, mitä emme ole ennen 

kokeneet.” (Kulka, 2005, 51) Eli havaittava ”…

taiteellinen arvo heijastaa teoksen esittämän 

innovaation merkitystä ja sen potentiaalia 

tulevalle esteettiselle käytölle.” (Kulka, 2005, 

124) Mutta kitsch ”ei näet käytä hyväkseen 

mahdollisuutta rakenteelliseen työstämis-

een, ilmaisupotentiaalin laajentamiseen ja 

syventämiseen, ainutkertaisten aspektien 

korostamiseen, tulkintaan ja innovaatioon. 

Kun taide voimistaa aistikokemustamme ma-

ailmasta, kitsch turruttaa sitä.” (Kulka, 2005, 

54) Sillä ”Kitsch vain sentimentalisoi ja latistaa 

lainaamansa aiheen.” (Kulka, 2005, 129) Pieni 

pörröinen suurisilmäinen kissanpentu ei kerro 

meille mitään uutta kissoista, saati maail-

masta. Eli ”Se mitä näemme kitschkuvassa ensi 

silmäyksellä, on kaikki, mitä siinä voi nähdä.” 
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(Kulka, 2005, 54) Kitsch on ”…eksplisiittistä, 

mitään ei jätetä mielikuvituksen varaan” 

(Kulka, 2005, 124)

Täten kitschillä on sellainen ominaisuus, että 

sen aiheuttama tunnereaktio ei johdukaan sen 

esitystavasta, vaan aihesisällöstä. Nimilappu, 

jossa lukee ”pieni pörröinen kissanpentu” 

aiheuttaa saman tunnereaktion, kuin kitsch-

kuva samasta aiheesta. Täten kitschin tun-

nelataus loisii sen esittämässä aiheessa ja siksi 

kitsch on luonteeltaan loinen. Mikä pirulainen!

Kitschiä on melkein yhtä helppoa vihata kuin 

rakastaa. Kitschin vihaaminen silti tuntuu 

ylimieliseltä, sillä niin monet sitä rakastavat. 

Kitsch on helppoa ja mukavaa. Amerikassa 

ei edes juuri tunneta kitschin käsitettä taide-

piirien ulkopuolella, niin yleistä se siellä on. 

Kuulemma. Kaikkihan haluavat elämäänsä aina 

välillä myös jotain kivaa ja nopeaa, jota ei tar-

vitse sen enempää pureskella. Löydän paljon 

hupia kitschistä, mutta näkökulmani muuttuu 

helposti itsetietoisen ironiseksi. Silloin kitsch-

in määrittelystä tulee hankalampaa ja mukaan 

astuu termi camp.

”Käsitteen kasvava myönteisyys on hämärtä-

nyt kitschin ja campin rajaa.” (Ryynänen, 

7.2.2013, mustekala.info/node/1010)

3
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3.2. camp eli kun kitsch huvittaa

”Camp on huumorin löytämistä sieltä minne 

sitä ei ole alun perin tarkoitettu.” (Venäläinen, 

7.2.2013, mustekala.info/node/1014)

Koska tiedämme, että kitsch on esteettis-

esti vajavaista, pidämme kissakuvasta vain 

ylimielisen tietoisesti. Se on elitististä kik-

kailua. Se on campia. Camp –esineitä ja kuvia 

tarkastellaan ylhäältä päin. Camp on etään-

nyttävät ironiset aurinkolasit, jotka puetaan 

mitätöimään mahdollinen esteettinen häpeä. 

”Camp-laatu on katsojan silmässä, ei kohtees-

sa.” (Venäläinen, 7.2.2013 mustekala.info/

node/1014). Eli jos pitää siitä kitschisestä 

kissanpentukuvasta, camp-asenne tulee apuun, 

jotta voisi säilyttää makunsa uskottavuuden. 

”Maun hienostuneisuus, ylivertaisuus ja as-

iantuntijuus ovat campin itsetietoisuuteen 

sisältyviä piirteitä.” (Venäläinen, 7.2.2013 

mustekala.info/node/1014) 

Näillä ehdoilla campia ei pysty jäljittelemään, 

eikä sitä voi tehdä tahallaan.

”Heti kun tulkitsemme sen ironiaksi tai paro-

diaksi, se lakkaa olemasta kitschiä” (Kulka, 

2005, 121)

Kun Facebookissa liikkuu linkkejä huonoista 

levynkansista, älyttömistä hääkuvista ja sur-

realistisista piraattiesineistä, joissa batmanit 

on nimetty spidermaneiksi, hykertelen innois-

sani ja inspiroidun. Niissä kaikissa on jotain 

mennyt pieleen. Kuvia linkataan, koska ne ovat 

hauskoja ja koska osaamme itse paremmin. Ku-

vatekstit kertovat mitä niistä kuuluisi huomata 

ja nauramme toisten kustannuksella. Museum 

of poor art –nimisessä Facebook –ryhmässä 

taas ”juhlitaan aikomuksen ja toteutuksen 

välistä kuilua.” Sinne lisätään kitsch-henkisiä 

piirroksia ja maalauksia, jotka eivät täysin on-

nistu esittävyydessään. Sivusto on toki huvitta-

va, mutta estetiikan rehellisyydessä ja innossa 

on myös jotain todella kiehtovaa. 

Hiukan pieleen mennyt kitsch inspiroi minua. 

En jaksa kuunnella herkkien naislaulajien esit-

täminä kuiskivia eteerisen kauniita versioita 

vanhoista rock-klassikoista. Niissä sisältö loisii 

täysin alkuperäisessä teoksessa, mutta tavoitel-

tu herkkyys tuo kappaleeseen lisää sentimen-

taalisuuskierroksia. Tunnen myötähäpeää 

kuullessani näitä kappaleita radiosta. Mutta 

jos kuulen youtubesta samantyyppisen esityk-

sen, jossa laulu on hienostuneen epävireistä, 

mutta tunteella tulkittu, inspiroi se minua heti 

rehellisyydellään.

En ripustaisi oveeni kylttiä, jossa lukee 

”HOME” edes vitsillä. Mutta olohuoneen 

seinälle olen kiinnittänyt kirpputorilta 

löydetyn hologrammikuvan, jossa kaksi pit-

käkarvaista koiraa ovat viinilasien äärellä. 

Kuva kiehtoo, koska siinä on omituiset elemen-

tit. Varsinaisena kitschinä se on epäonnistunut 

kuva, sillä karvaturrit viinilasien kanssa tuovat 

minulle uusia assosiaatioita koirista. Samalla 

tavalla Batman saa uuden merkityksen, jos sen 

kuva on repussa, jossa lukeekin Superman. 

Nimilappu on vaihtanut paikkaa.

Kitschissä viehättää juuri sellainen epäonnis-

tuminen, jossa aihe on vahingossa joutunut 
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liian kauaksi tunnistettavasta sentimentaalisu-

udesta.

Tästä näkökulmasta en voi kuin imitoida 

pieleen menneen kitschin estetiikkaa. Val-

jastan siinä piilevän kieron miellyttävyyden 

omien teosteni muusaksi. Näin myös taide loi-

sii kitschissä ja suhde on molemminpuolinen. 

Koska pieleen mennyt kitsch muusana tar-

koittaa ilmaisun helppoutta, viihdyttävyyttä, 

mutta outoutta, olen arastellut avata teokseni 

symboliikkaa. Näillä aineksilla se valuu hel-

posti populismin puolelle. Olen saanut päähäni 

mielikuvan, jonka mukaan uskottava taide ei 

voi olla helppoa ja viihdyttävää. Olenko tosiaan 

vain arvostuksen perässä? 

Haluan veistokseni taiteilevan taiteen ja 

kitschin välimaastossa. 

4
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”Abstraktilla kuvanveistolla ei ole kitschissä 

helpot oltavat” kirjoittaa Kulka. (2005, 127)

4.1 kulkan kolmen ehdon kautta määrit-
tely

1. Vahva tunnelataus, eli kitschin 

tematiikka

Värisuihkulähteen teemoja ovat seksuaalisuus 

ja elämän pakko. Elämän pakolla tarkoitan 

virtaavaa elämänhalua, joka on elämää yl-

läpitävä refleksi. Elämän virta valuu, halusi 

sitä tai ei. Se on vahva tunne, mutta ei aivan 

yhdellä nimilapulla kuvattavissa. Seksuaalisuus 

välittyy pyöreissä huulissa ja naisellisissa muo-

doissa. Seksi näkyy myös virtaavissa nesteissä. 

Muun muassa hemaisevat vähäpukeiset naiset 

4. OnkO Värisuihkulähde 
kitsch?

Tomas Kulka antoi kitschille tarkan määritelmän. Selvitän esitetyn 
kolmen kohdan perusteella minkä verran Värisuihkulähde on kitsch.

ovat tunnetusti tavallista kitschin kuvastoa. 

Värit ovat myös oma teemansa, joista jokaisella 

kirkkaalla sävyllä on omat konventionaaliset 

vakioassosiaationsa. Väriteoriat ja muodin 

sävykartat ovat melko kitsch.

2. Aikansa tunnistetut esityskonventiot 

eli aiheen tunnistettavuus

Aihe, eli seksuaalisuus ja elämän pakko, on 

esitetty suihkulähteen muodossa. Suihkuläh-

teistä Wikipedia kertoo: ”Suihkulähde on 

keinotekoisesti vettä vesiputouksen tai vesisui-

hkun omaisesti lennättävä monumentti, joka 

on usein itsessään taideteos, kuten patsas, tai 

allas, jonka keskellä on ylöspäin suuntautuva 

vesisuihku.” 

∫
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 (25.4.2013 http://fi.wikipedia.org/wiki/

Suihkul%C3%A4hde) Wikipedian kaikkiti-

etävään määrittelyyn värisuihkulähteeni istuu 

ongelmitta. Monumenttini istuu kultaisella 

jalustalla, ja on sekä patsas että allas. 

Tavallisimmat mielikuvat suihkulähteistä 

sijoittuvat antiikin aikaan, torien keskeisille 

paikoille ja puutarhoihin. Niissä on kuvattu 

usein joku miehuutta kuvaava aihe. Suomen 

kuuluisin suihkulähde Havis Amanda sijaitsee 

Esplanadin päässä Helsingissä. Siinä on alaston 

nainen, jonka päälle ympärillä olevat eläimet 

ruiskuttavat nesteitään.

Veden sijaan suihkulähteessäni kiertää elint-

arvikeväreillä läpivärjätty neste. Mutta toisin 

kuin yleensä suuret julkiset monumentaaliset 

suihkulähteet, Värisuihkulähteeni ei ole aikaa 

ja virtaa kestävä. Se on rakennettu taivutetusta 

muovista ja saumattu silikonilla yhteen. Se on 

juntattu kultaisilla kiiloilla, etteivät altaat va-

hingossakaan kaadu lattialle. Teos on tarkoitet-

tu sisätiloihin, suljettuna gallerian valkoisten 

seinien sisälle, jossa sen voi harmillisesti 

kohdata vain henkilö, joka tietää menevänsä 

katsomaan nykytaidenäyttelyä.

Värisuihku tulee suusta, teos ikään kuin yrjöää 

väriä. Monissa suihkulähteissä suihku tulee 

juuri hahmon suusta.

Ympyrään asetettuna ja ylhäältä päin katsot-

tuna suihkulähteen eri osista näkyy muodos-

tuvan kukan terälehdet. Kukat ovat aiheena 

kitsch ja nykytaiteessa kukka-asetelmien maa-

laajilla on tukalat oltavat, jos he eivät perustele 

maalaamaansa aihetta riittävän ylevästi.

Silhuetista tulee vahva assosiaatio myös perin 

loppuun kaluttuun Duchampin Suihkulähtee-

seen, joka on readymade pisuaari käännettynä 

toisinpäin. Moni onkin ottanut Värisuihkuläh-

teen irvailevana kommenttina Duchamppiin. 

”Täysin abstraktilla teoksella ei voi olla ref-

erenssisuhdetta tai denotatiivista suhdetta 

mihinkään konkreettiseen esineeseen, mutta 

sillä voi olla tällainen suhde muihin abstraktei-

hin teoksiin.” (Kulka, 2005, 127) Kulka kir-

joittaa ja tarkoittaa sillä sitä, että myös Duch-

ampista voi tulla kitschiä, jos se on ihmisille 

tarpeeksi tavallinen. ”Kun abstraktilla kuvalla 

ei ole omaa taiteellista ja esteettistä arvoa 

vaan sen vaikutus on saavutettu siten, että se 

loisii merkittävien abstraktien teosten muoto-, 

sommittelu- ja hahmoperiaatteilla, kyseessä 

on abstrakti kitsch” (Kulka, 2005, 128) Suih-

kulähteen ollessa käynnissä, se roiskii itsensä 

päälle virtaavia värejä, joista tulee assosiaatio 

Jackson Pollockiin, väriroiskemaalariin, jonka 

imitoiminen tunnettuudessaan tuo kitschin 

vaikutelman.

Suihkulähteen elintarvikevärien lisäksi olen 

halunnut käyttää veistoksessa valkoista ja 

kultaa, joista syntyy majesteetillinen ja kal-

liin oloinen vaikutelma. Monet kitschmäiset 

posliiniesineet ovat värjätty juuri valkoisella 

ja kullalla. Suihkulähteen pinnan olen myös 

käsitellyt kiiltävän valkoiseksi. Sitten olen to-

sin valuttanut päälle muovista akrystalia, joka 

vie ulkoasua trashimpaan suuntaan, ja siitä 

tulee mieleen pisuaarien likaisuus. 

3. Kitsch ei oleellisesti rikastuta es-

itettävään aiheeseen liittyviä assosiaatioita
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Tämä lienee vaikein kysymys, ja samalla 

kuitenkin kaikista paljastavin. Tapa, jolla 

kuvaan aihetta on suhteellisen omituinen. 

Värisuihkulähde ei varsinaisesti ole esit-

tävä, mutta ei sitä voi minimalistiseksikaan 

sanoa. Teos on oma olionsa, joka pakenee 

määritelmiä. Suihkulähteistä ei normaalisti 

suihkua värejä, vaan vettä. Seksuaalisuu-

teen ja seksiin on ollut aikojen alusta lähtien 

monta esitystapaa, mutta tämä taitaa olla 

melko ainutlaatuinen esitys siitä aiheesta. 

Jopa harmikseni niin kummallinen, ettei aihe 

kaikille tunnu edes välittyvän. Elämän vir-

taamisen pakosta ei minulle tule äkkiseltään 

yhtäkään selkeää visuaalista assosiaatiota. 

Teos ja nimilappu eivät voisi vaihtaa keskenään 

paikkoja, sillä kun nimilapussa lukee ”värisui-

hkulähde”, voivat heränneet mielikuvat olla 

monenlaisia.

”Kitsch ei tuo tyylillisiä innovaatioita eikä edes 

inspiroi millään muulla tavalla” (Kulka, 2005, 

79)
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4.2 Poptaide, harhaanjohtava kitschin 
sukulainen

”Kun modernismi yritti torjua kitschin ikono-

grafian, poptaide omaksui sen innostuneesti. ” 

(Kulka, 2005, 131)

Amerikkalaisen massakulttuurin kylkeen 

syntyi 1950 ja 60-lukujen vaiheessa taidesuun-

taus, joka lainaa kuvastonsa suoraan ikonien ja 

kitschin maailmasta. Sarjakuvat, supertähdet, 

suorat ja heti ymmärrettävät viittaukset, popu-

laarikulttuuri, usko teknologiaan ja runsaat 

värit ovat kaikki poptaiteen olennaisia tunnus-

merkkejä. 

”Poptaide käsitetään usein suuntaukseksi, joka 

pyrkii kohottamaan amerikkalaisen populaari-

kulttuurin (jossa kitsch kukkii) arvostetun 

taiteen tasolle.” (Kulka, 2005, 133)

Tämä käsitys hämärtää äkkiseltään kai-

kista selkeintä kitschin ja taiteen erillistä 

määritelmää. Millä perusteella Andy Warholin 

Marilyn -diptyykki on taidetta? Siinä on heti 

tunnistettava tunnelataus, eivätkä erikoiset 

värit tunnu heti riittävän tuomaan aiheeseen 

tarpeeksi uusia assosiaatioita. Läsnä on myös 

tietty liukuhihnamaisuus, massatuotanto. Teos 

ei ole edes yksilöllinen.

Kulka pohtii myös ongelmaa, ja päätyy 

selkeään havaintoon: Poptaiteella oma 

päämäärä. Se kyseenalaistaa aikansa taidekäsi-

tykset ja pohtii taiteen roolia modernissa ku-

lutusyhteiskunnassa. Monien poptaideteosten 

kohteena on taide itse. Tyylikielenä kitschin 

valinta on kommentti kitschistä, ei kitschiä it-

seään. Se kyseenalaistaa ja esittää kysymyksiä, 

jota kitsch ei tee (Kulka, 2005, 135).

”Kitsch ei pääty kysymykseen, kitsch päättyy 

julistukseen” (Kulka, 2005, 121)

5
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Kulka esittää, että kitschiä ei voi parantaa tai 

huonontaa työstöin. Koska edes huono taide ei 

ole kitschiä, vaan pelkästään huonoa taidetta, 

jota voi parantaa työstöin, voi minun teoksen 

kohdalla jäädä enää arvioimaan mihin kohtaan 

hyvän ja huonon akselilla se asettuu. Teokseni 

on taidetta. Valmistunhan taiteilijaksi ja teos 

on esillä taidekeskus Mältinrannassa, kuvatai-

teen lopputyönäyttelyssä.

””Huono” sai oman roolinsa myös nykytai-

teessa” (Venäläinen, 7.2.2013 mustekala.info/

node/1014)

Koska taiteilijana kitschiä ei voi juuri käyttää 

tekemisensä tyylinä ilman, että samalla kom-

mentoi sitä jonkinlaiset kriittiset panokset 

5. lOppupäätelmät

En halua irvailla.

taskuissaan, muuttuu alue ongelmalliseksi 

tulkinnallisesti. Nimittäin osa teoksen koki-

joista näkee lopputuloksessa vain kitschin 

ilman viittauksia. 

”Jossakin kohden tarvitaan taiteellista 

tekoa, joka muuttaa kitschin taiteeksi”, Anni 

Venäläinen kirjoittaa (7.2.2013 mustekala.

info/node/1014). Haluan taistella tätä vastaan 

ja löytää tarttumapinnan siitä harmaasta al-

ueesta, joka jää kitschin ja taiteen väliin. Sieltä 

tuntuu kuitenkin virnistävän takaisin ironinen 

camp tai vain huono taide. Aikeeni on tehdä 

sellaista taidetta, joka ei vaadi kulttuurintun-

temusta, jotta sen tulkintaan pääsisi kiinni. 

En halua irvailla kitschille, enkä heille, jotka 

puhdasta kitschiä rakastavat. Haluan naittaa 

∫

taiteen ja kitschin, sekä tuoda siihen uuden 

surrealistisen elementin. Juuri siihen 

suuntaan kumartavista teoksista olen itse 

eniten aina nauttinut. Juuri sellaiseksi 

olen Värisuihkulähteen tarkoittanut. En 

aio kärsiä uskottavuusongelmista, sillä 

uskottavuus tuntuu olevan raskas taakka 

kaikkein vilkkaimmassa ideointivaiheessa. 

Kuulin, että monien näyttelyssä käyneitten 

välitön ensireaktio teokseeni oli hymy ja 

uteliaisuus. Se on paras palaute, jonka voin 

taiteilijana saada.
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