
MAARIT IRENE HALO

Opinnäytetyö sisäisestä välttämättömyydestä

HIGH ABOVE



Arvostan hetkessä elämistä, arkipäiväisyyksiä, pieniä kohtaamisia ja elämän oivalluksia. 
Elämä on hauraudessaan niin arvokas, että sitä tulisi vaalia ja siitä iloita. Tämä kuvasarja on 
ylistys elämälle, sen yllättävyydelle, sille, että se luo ja antaa mahdollisuuksia. Meidän on vain 
tartuttava niihin ja luotettava. Elämä on tässä ja nyt. 

Copyright Maarit Irene Halo
Examensarbete för medianom (YH)-examen 
Yrkeshögskolan Novia
Jakobstad 2013

MAARIT IRENE HALO

HIGH ABOVE



4 MAARIT IRENE HALO

”Tänään näin pyöräilykypärän hangessa. Se oli absurdia, mutten kuvannut sitä.”
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Visuaalinen ympäristö ei ole suljettu maailma, vaan se on 
merkittävyydellään osa kulttuuristen merkitysten tuotta-
mista ja sosiaalisen todellisuuden muotoutumista. Visuaali-
suus sekä esittää että asettaa. Kuvat ylläpitävät ja toisaalta 
myös vahvistavat kulttuurisia rakenteita ja käsityksiä. (Saa-
rikangas, 1999, 7) Wassily Kandinsky vertaa taideteoksen 
luomista maailman syntyyn (Valkonen, 1985, 57).

Tässä prosessissa on kysymys rehellisyydestä, sisäisistä 
viesteistä ja 1900-luvun alun joillekin marginaalisista aja-
tuksista maalaustaiteessa. Teoreettisena lähtökohtanani 
käytän Wassily Kandinskyn ajatusta sisäisen välttämättö-
myyden periaatteesta. 

Pyrkimyksenäni on kuvata tutustumieni Kandinskyn 
teoreettisten ja empiiristen tutkimusten sekä kokeilujen 
pohjalta ja kautta sisäistä maailmaani kuvittamalla sitä 

arjestani löytyvien tilanteiden, tuntemusten ja ihmisten 
avulla. Pyrin opinnäytetyölläni kommunikoimaan erityi-
sesti sisäisten viestieni kanssa ja muodostamaan niistä 
syntyneiden kuvien kautta avoimen, fragmentoidun ker-
tomuksen. 

Kandinskylle tärkeitä ovat olleet värien luonteen tutki-
minen ja analysointi. Hänen mukaansa ne eroavat toisis-
taan, kuten yleisenkin väriopin mukaan,  muun muassa 
ominaisuuksiltaan, sillä miten ne havaitaan. Toiset värit 
ovat katsojasta etääntyviä, toiset lähestyviä. 

Missä määrin värit voivat vaikuttaa käsitteellisten ja 
taiteellisten aiheiden ymmärtämisessä? Voivatko värien 
ominaisuudet helpottaa taidekuvan perimmäisen viestin 
tai tunnetilan tavoittamisessa? Minkälaisia luomani kuvat 
ovat kandinskymaisesta näkökulmasta?

JOHDANTO
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Olen vuosien saatossa kehittänyt tavan monimutkaistaa 
ja idealisoida asioita siihen pisteeseen, että olemiseni ja 
tekemiseni on jonkinlaista leijumista eri tunnetilojen välillä. 
Aistin ja tunnen vahvasti värejä ja energioita. Minua hyvin 
kuvaava sana on herkkä. Uskoakseni tämä ominaisuuteni 
on ajoittain niin helposti nähtävissä ja koettavissa, että 
toisinaan minulle varotaan sanomasta asioita. ”Maarit on 
niin herkkä”, kuulen sanottavan. Olen kuullut sen lukuisilla 
eri kielillä, osaan itsekin sanoa sen monella kielellä. 

Minun on helppoa ilmaista kokemaani sanallisesti, tunteeni 
ja niiden esiintuominen eivät katso aikaa eikä paikkaa. Us-
kon, että toisin kuin useat muut erityisen herkät ihmiset, 
minulla on onnekseni myös tämä tunteista puhumisen 
taito. En kuitenkaan tiedä, vastaako todellisuus sitä kuvaa, 
jonka itsestäni annan tai mikä minulla itsestäni on verrat-
tuna siihen, minkä toiset minussa näkevät.

Nykypäivänä tunteiden merkitys jää usein muun alle. Herk-
kyyttä pidetään, on jo kauan pidetty, heikkoutena. Toisen 
avautuminen ja sisäisen maailman avaaminen sivuutetaan, 
koska ei osata oikeasti ja aidosti kohdata toista. Moni ei 
tule ajatelleeksi, että tämä kyseinen ominaisuus, herkkyys, 
on minulle, kuten muillekin sen omaaville, ennen kaikkea 
mahdollisuus. Se on lahja!

Se tosiasia, että ainoa pysyvä asia on muutos, näyttäy-
tynee usealle hämmentävänä. Moni entisajan taiteilija 

varmasti kääntyisi haudassaan, jos kuulisi, näkisi ja kokisi 
tänä päivänä ilmenevää sieluttomuutta. Puhutaan peh-
meistä arvoista, mutta niitä on paikoitellen vaikea nähdä. 
Maailma mustavalkoistuu. 

Minulta puuttuu kyky jakaa avoimesti itsestäni. Se on 
sisäinen muuri, jonka itsekin tunnistan ja tiedostan. Tiedän 
sen rajoittavan ja jättävän muut etäälle, mutta koen sen 
niin suureksi osaksi minua, että siitä luopuminen tai sen 
säätely tuntuvat mahdottomilta. Erityisesti virtuaalinen 
avoimuus tuntuu minulle keinotekoiselta ja kovalta. Minun 
on vaikea nähdä itseäni osana sellaista avoimuuden kult-
tuuria. 

Minun on ajoittain vaikea suhtautua kovuuteen. Ihailen 
järjestelmällisyyttä, koska itselleni se tuntuu ajoittain kau-
kaiselta. Kai karsimiseni ja maanläheisyyteni on osa pyrki-
mystäni sen tuomaan selkeyteen. Kyynisyys ja teennäisyys 
ovat ominaisuuksia, joista toivon kaikkien vapautuvan.

Koen tärkeäksi taidekuvan henkisyyden, kuva voi olla 
enemmän kuin vain todellisuutta esittävä tuotos tai 
muunnelma siitä. Wassily Kandinskyn (1981, 124) mukaan 
kaunista on se, mikä on lähtöisin sisäisestä, sielullisesta 
välttämättömyydestä. Kandinskyn tavoin haluan testata 
(valo)kuvan mahdollisuuksia sisäisten prosessien tutkimi-
sessa. Aukaiskaamme tietoisuutemme portit ja nähkääm-
me meille avautuva valo!

TAUSTAA JA MOTIVOINTIA
Mene iholle, hän sanoi.
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KUVAT JA SISÄINEN VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa 
- monesti kuvat näyttäytyvät hyvinkin erilaisina 
ja luovat mielleyhtymiä eri asioihin katsojasta 
ja kokijasta riippuen. Halusimme sitä tai emme, 
valinnoistamme riippuen menneisyytemme 
muokkaa meitä erilaisiksi maailmanhahmot-
tajiksi ja kokijoiksi. Marxilainen taidekäsitys, 
jossa tärkeänä nähdään yhteiskunnallisuus sekä 
sosiaalinen kehitys ja muutos, eroaa Kandinskyn 
ideologiasta. Hänelle käytäntö kulkee teoriaa 
edellä (Kandinsky, 1981, 77). 

Kandinskyn (1981, 130) mukaan on olemassa 
kolmenlaisia eri alkulähteestä syntyviä kuvia. 

1) ulkoisesta luonnosta saadusta suorasta   
 vaikutelmasta syntyvät kuvat, impressiot

2) sisäisestä luonteesta, usein äkillisesti ja   
 tiedostamatta tapahtuvat ilmaukset,   
 niinkutsutut improvisaatiot

3) meissä itsessämme muodostuvat, pidem-  
 piaikaista työstämistä vaativat ilmaukset   
 eli kompositiot. 

Sisäinen välttämättömyys syntyy Kandinskyn 
(1981, 73) mielestä seuraavista kolmesta mysti-
sestä syystä. Ensinnäkin, jokaisen taiteilijan on, 

luojana, ilmaistava hänelle itselleen ominaista. 
Jokaisen taiteilijan on myös aikansa lapsena 
ilmaistava hänen aikakaudelleen ominaista. 
Tämän lisäksi jokaisen taiteilijan on taiteen 
palvelijana ilmaistava taiteelle yleensä ominaista. 
(Kandinsky, 1981, 73)

Nämä teemat kiteytyvät edellä mainitun mu-
kaisesti persoonallisuuden, tyylin ja puhtaasti 
ja ikuisesti taiteellisen elementtiin. Kolmannen 
elementin vallitsevuus teoksessa on merkki 
sen ja taiteilijan suuruudesta, sillä kahteen 
ensimmäiseen sisältyy ajallisuus ja paikallisuus, 
jotka kolmannesta puuttuvat. Siinä ei tilaa eikä 
aikaa ole. (Kandinsky, 1981, 74) Tämä ajallisuu-
desta irtautuminen on käsittääkseni ominaista 
1900-luvun alun ajattelussa. 

Kandinsky näkee taideteoksen laadun olevan 
absoluuttisesti riippuvaisen taiteilijan sisäisen 
tahdon, ts. sisällön, voimakkuudesta sekä taitei-
lijan valitsemistaan ja tarvitsemistaan muodois-
ta. Taiteen kehitys tapahtuu hänen mielestään 
tietyssä määrin siten, että puhtaasti ja ikuisesti 
taiteellinen erottuu kahdesta ensimmäisestä 
elementistä. Puhtaasti ja ikuisesti taiteellinen 
on toisista elementeistä poiketen objektiivinen, 
mikä tulee ymmärretyksi subjektiivisen, yksin-
kertaistetusti kokijan tai tekijän, avulla. Sisäisen 

välttämättömyyden vaikutus ja taiteen kehitys 
ovat eräällä tapaa hengen etenemistä kehitys-
askelmalta seuraavalle. (Kandinsky, 1981, 74–75; 
Valkonen, 1985, 60)

VÄRÄHTELYSTÄ JA AVOIMUUDESTA

Pelkkä värin ja muodon kauneus ei ole riittä-
vä päämäärä taiteelle, taideteoksella tulee olla 
sisäinen elämä (Kandinsky, 1981, 105; Valko-
nen, 1985, 70). Kandinskya kiinnosti synestesia, 
taipumus kuulla värejä, nähdä ääniä, kokea 
maut väreinä. Hän puhuu värien synnyttämistä 
soinneista. (Kandinsky, 1981, 79)

Kandinskylle väreistä keskeisimpiä ovat keltai-
nen ja sininen, jotka määrittävät värin taipumuk-
sen lämpimään tai kylmään. Ne muodostavat 
”ensimmäisen suuren vastakohtaparin” liikkeil-
lään kohti tai etäämmäksi kokijasta. Erityisesti 
hän on viehtynyt siniseen, se näyttäytyy hänelle 
pyhänä, taivaallisena värinä. Toisen vastakoh-
taparin muodostavat musta ja valkoinen, joilla 
myös on oma liikkeensä ja näitä kahta väriä 
voimistava tai heikentävä ominaisuutensa. Väri-
en liike riippuu niiden sekoitussuhteista ja täten 
myös muilla väreillä on omat ominaisuutensa ja 
sointinsa. (Kandinsky, 1981, 79–84)

Kandinskyn tavoin myös Nietzsche on pohtinut 

TAITEEN HENKISESTÄ SISÄLLÖSTÄ

Kirjallaan TaiTeen henKisesTä sisällösTä on KandinsKy halunnuT heräTTää 

Kyvyn KoKea aineellisissa ja absTraKTeissa esineissä oleva henKinen olemus, 

joKa mahdollisTaisi lopuTTomaT elämyKseT (KandinsKy, 1981, 6). vaiKKa KandinsKyn 

Teoria on KirjoiTeTTu lähinnä maalausTaideTTa silmällä piTäen, en näe esTeTTä 

sen sovelTamiselle myös valoKuvaTaiTeeseen. 

taiteen kokemista musiikin kaltaisena. Hänkin on avannut 
osaltaan luomisen käsitettä. Nietzschen mielestä subjektia 
määrittää praktinen tarve, joka viittaa taiteelliseen luomi-
seen elämän toteuttamisen mielessä. Luominen on hänelle 
elämän elollisuuden täyttämistä, elämän virtaan heittäy-
tymistä enemmän kuin elämän tai asioiden toteuttamista 
ja näkyväksi tekemistä. Samoilla linjoilla on myös Heideg-
ger. Hänelle taideteos on totuuden asettumista teokseen, 
toisaalta siten, että maailma peittyy ja toisaalta paljastuu 
teoksen mukana. Hänelle, kuten Kandinskyllekin, taide - 
teos on tapahtumista, joka liikuttaa katsojaansa, avaa 
meitä ja siirtää ulos tavanomaisesta. (Kupiainen, 1997, 26, 
48–50, 53)

Kandinsky pyrki maalaamaan siten, että katsojan olisi 
mahdollista elää ja sulautua osaksi teosta. Hänen mieles-
tään juuri mystinen syventyminen on väline taiteellisten 
päämäärien saavuttamiseksi. Kandinsky uskoi, että värien 
synnyttämää kykyä on mahdollista harjoitella sulkemalla 
pois ”satunnaiset vaikutelmat”. Hänen mukaansa kokemi-
sen kyvyn ja omien aistimusten rohkeuden kehittyminen 
on ehdoton edellytys sielun heräämiselle ja taiteen kokemi-
selle. (Valkonen, 1985, 52, 61; Ringbom, 1989, 35)

Rudolf Steiner oli joiltakin ajatuksiltaan Kandinskyn ihan-
noima – siitäkin huolimatta, että Kandinskyn yhteyttä teo-
sofeihin on kyseenalaistettu. Teosofia vahvisti muun muas-
sa hänen käsitystään maailman henkisyydestä. Senkin 
mukaan ajattelu ja tunteminen muodostuvat värähtelyistä, 
jotka ovat havaittavissa auroissa eri muotoina ja väreinä.
Tämänkaltainen värähtely mahdollistaa myös taiteilijan ja 
katsojan välisen kommunikaation. Tästä on mielestäni juuri 
kysymys taiteessa. Heideggerin tavoin Kandinsky puhuu 
taideteoksesta taiteilijasta syntyneenä olentona. (Ringbom, 
1989, 59, 63, 74)

Taiteellinen päämäärä –”(--) tämä näennäisen mielivaltai-
nen, mutta todellisuudessa tiukasti määritettävissä oleva 
mahdollisuus muuttaa muotoja on yksi puhtaasti taiteel-
listen luomusten loputtoman joukon lähteistä” (Kandinsky, 
1981, 72). 

Taide mahdollistaa todellisuuden (muotojen) muokkaami-
sen myös valokuvataiteen avulla. Niin kuin taidemaalari va-
litsee pensselinsä ja maalinsa, jo kuvaushetkellä objektiivin 
valinnalla ja valotuksella voidaan vaikuttaa siihen, millainen 
lopputulos (valokuva) saavutetaan. Nykypäivänä oman 
lisänsä tähän tuovat kuvanparannus- ja muokkausohjelmat.

”Hänen avoimen silmänsä pitää suuntautua hänen 
sisäiseen elämäänsä ja hänen korvansa pitää 

alati olla käännettynä sisäisen välttämättömyyden 
puhetta kohti. Silloin hän tarttuu jokaiseen 

sallittuun keinoon ja yhtä helposti jokaiseen 
kiellettyyn keinoon. Tämä on ainoa tapa ilmaista 

mystis-välttämätöntä. ” 
(Kandinsky, 1981, 76) 
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LUOMISPROSESSISTA

Victor Burginin mukaan psykoanalyysi ei pidä 
mahdollisena sellaista kirkkautta ja tyyneyttä, 
jossa ulkoinen maailma nähdään vain sinä, mitä 
se on (Burgin, 1989, 101).  Myös taide lähes-
tyy tällaista kysymystä taiteen (tai ulkoisen) 
esittävyydestä. Useat taiteilijat ovat pitäneet 
abstraktia taidetta väylänä aineellisuudesta 
vapautumiseen. On jopa koettu, että siten ollaan 
lähempänä henkistä. 

Kandinskyn tavoin koen tärkeäksi seikan, että 
taide tulee sydämestä. Tulkitsen hänen sisäisen 
välttämättömyyden tarkoittavan ennen kaikkea 
sydämen ääntä, rehellisyyttä itseään kohtaan. 
Tämän lisäksi ajattelen sen olevan yhteiskunnal-
lista tietoisuutta sekä taidehistorian tuntemusta.

Taide ja valokuva minulle ovat tapoja kokeilla, 
keskustella, tulla tietoiseksi omista ja toisten 
sisäisistä ja ulkoisista vuorovaikutuksen meka-
nismeista. Ne ovat myös tapoja ilmaista niitä 
puoliani, joita en välttämättä muutoin osaisi 
tuoda esille itsestäni. Kommunikaatio voi olla 
sanatonta, mutta sellaisenaankin paljasta ja 
paljastavaa. 

En ole omassa sarjassani halunnut juurikaan 
noudattaa dematerialisaatiota tai aiheen abstra-
hointia, koska mielestäni valokuva jo itsessään 
tekee tätä todellisuutta muuttaen ja siitä vain 
rajattua osaa näyttäen. Puhumattakaan ilmai-
sullisten keinojen vaikutuksesta todellisuuden 
kokemiseen. Tämä osittain myös sen takia, että 
kirjoittaessaan Taiteen henkisestä sisällöstä -kir-
jaansa Kandinsky piti abstraktia taidetta vasta 
enemmän mahdollisena tekniikkana. 

Tyylilleni ja tähänastiselle työskentelytavalleni 
uskollisena olen kuvannut materiaalini analogise-
na Mamiya rB67 -kameralla. Filmien kehityksen 
jälkeen olen skannannut kuvat, minkä jälkeen 
olen tehnyt tarvittavat säädöt P hotoshopissa. 
Tunnepohjaisena sarjana olen ottanut valokuvail-
maisullisia vapauksia, ja joistakin sarjani teoksis-
ta on tullut jopa maalauksellisia.

Olen aina pitänyt erityisesti analogisen valoku-
van mahdollisuuksista tuoda kuviin jotain kat-
seelta piilossa olevaa ja odottamatonta. Kame-
ran iso koko on ollut minulle aikaisemmin melko 
ehdoton mielekkyyden edellytys. Olen kokenut, 
että vuorovaikutus kameran ja toisaalta kohteen 
kanssa on vahvempi kookkaamman kameran 
kanssa. Ikään kuin sen kautta olisin jotenkin sel-
keämmin voinut kanavoida energioitani, olla osa 
maailmankaikkeutta.

En koe tarvetta ainoastaan johonkin tiettyyn 
koulukuntaan tai suuntaan ripustautumiseen, 
kuten ei Kandinskykään tehnyt. Hänen mieles-
tään tiettyjen, ajalle tyypillisten ilmaisukeinojen 
vaatiminen voi jopa viedä harhateille. Tällaisissa 
tapauksissahan vaatimukset, ulkoiset tai sisäiset, 
voivat vaimentaa sisäistä ääntämme, emmekä 
tekisi sitä, mitä oikeasti haluamme. Tästä johtu-
en olen rohkeasti kokeillut, rikkonut ja haastanut 
tekniikoita ja itseäni. 

Oman yllätysmomenttinsa kuvaamiseen on tuo-
nut mutu-tuntumalla tekemäni valotukset. Tämä 
on osa valitsemaani tunnekuvausmetodiani, kaik-
kea ei ole tarkoitettu ikuistettavaksi. Intuitiivinen 
valotus on voinut tuoda kuvaan jotain, mitä en 

osannut kuvaustilanteessa nähdä tai ajatella. 
Tällä tavalla ajattelen valokuvasta tulevan ar-
vokkaamman, jotenkin henkisemmän. Tällainen 
metodi myös erottaa valokuvaa ratkaisevasti 
kaupallisesta kontekstista. Pelkkä tunne ei aina 
ole tae asioiden onnistumiselle muussakaan 
elämässä, mutta taidekontekstissa pidän sitä 
mahdollisena, tällä kertaa tapauksessani jopa 
suositeltavana ja projektin onnistumisen kannal-
ta tarpeellisena menetelmänä.

Skannauksessa esiintyneet skannerin huonos-
ta jäljestä tai saatavuudesta johtuvat haasteet 
muokkasivat sarjaa maalauksellisempaan ja har-
somaiseen suuntaa. Toisaalta sitä kautta minulla 
oli enemmän materiaalia, josta valita. 

Kuvien valitseminen oli aluksi haastavaa, koska 
minulta puuttui sisäistä varmuutta valintojen 
tekemiseen. Ajattelin, mitä kuvien tulisi olla mui-
den mielestä, mitä ne voivat olla, jotta ne olisivat 
tarpeeksi valokuvia. Valitseminen eteni siten, 
että aluksi koetin valita kuvia perustamalla valin-
tani väreihin. Ei tuntunut oikealta. Sitten kokeilin 
intuitiivista tarotkorttimaista kuvien nostoa. 
Sekään ei ihan tuntunut oikealta. Näiden yhdis-
telmästä kai sain sitten sen lopullisen rohkeu-
den ja sisäisen varmuuden ja kuvat loksahtivat 
muutaman erilaisen rytmityksen jälkeen oikein, 
siihen, missä ne nyt ovat. 

Merkittävänä osana työtä kuvavalintojen ja 
niiden työstämisen lisäksi on ollut itse loppu-
tuotoksen koostaminen. Siinä jos jossain on 
haastettu visuaalinen hahmottaminen ja sisäisen 
äänen kuunteleminen. 

”Kaikki käyttämäni muodot ovat syntyneet 
ʼitsestään’. (--) Joskus niitä ei millään 
tahtonut tavoittaa. Silloin minun on täytynyt 
odottaa kärsivällisesti – usein sydän kylmänä 
kauhusta – niiden kypsymistä minussa. Sisäistä 
kypsymistä ei voi tarkkailla, se on salaperäistä 
ja riippuvaista piilevistä syistä.”

(Valkonen, 1985, 53)
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KUVA 1. (Ringbom, 1989, 68)

ANALYYSIA
”Art compels us to love life more”Jollakin tapaa näen Kandinskyn ajatukset roman-

tiikan taidekäsityksen jatkumona, jo ollutta hei-
jastelevana katse suunnattuna sinne tärkeimpään 
– sisimpään. Hän näkee usean meidän tavoin 
taiteen yksilöstä kumpuavana mahdollisuutena, 
joka voi tuottaa iloa ja kehittää meitä henkisesti. 
Hänkin on pohtinut kauneuden käsitettä omalla 
urallaan. 

Kandinskyn esittämä sisäisen välttämättömyyden 
periaate tuntui heti luontevalta, loogiseltakin. Se 
osaltaan selittänee luomistarvettani. Ilman sitä 
olisin hukassa, minulla ei olisi tarkoitusta eikä 
päämäärää. Olisin kädetön. En enää olisi olemas-
sa. Luultavasti ilman luomista luopuisin myös 
tutkijasta itsessäni. 

Taide ei minulle voi olla imitaatiota, se on ennen 
kaikkea aitona sisäinen prosessi. Aikamme lapsia 
olemme tästä pyrkimyksestä huolimatta. Kuvaa-
malla olen peilannut omaa senhetkistä tunneti-
laani suhteessa ympäristööni. Jostakin sisältä 
alkulähteenomaisesta kumpuavasta kutsusta kai 
on ollut kysymys. Kuvat ovat eräänlaisia spontaa-
neja päiväkirjanomaisia palasia, vastauksia tähän 
kutsuun. Ne ovat tulleet rakentamatta, joten ne 
ovat sellaisenaan myös dokumentaarisia.

Minulle kuvan ottaminen, kun kuulen sisäisen ää-
neni kehotuksen siihen, on itseni säilyttämistä. Ti-
lanteissa, joissa en tätä ääntäni kuuntele, tunnen 
luopuvani jostain selittämättömästä itsessäni. 
Näiden kuvien ottamisen myötä tunnen itseni va-
paammaksi. Olen elänyt nämä tilanteet ja toteut-
tanut sisältä tulevaa ääntäni. Olen ollut rehellinen 
itselleni ja tunteilleni. Olen tehnyt, jota minut on 
luotu tekemään. Minulle tämän sarjan tekeminen 
on ennen kaikkea kirkastanut sen, että minun on 
kuunneltava sisäisiä viestejäni. 

Sarjan teokset voidaan luokitella Kandinskyn 
kuvamääritelmien (s. 44) mukaan impressioihin, 
improvisaatioihin ja kompositioihin. Mielestäni 
tässä määrittelemisessä tulee esiin muun ku-

vataiteen ja valokuvan ero siinä, että valmiina 
teoksina valokuvat ovat lähes aina vahvasti 
työstettyjä taidekontekstissa. Työstettyinä kuvat 
voitaisiin siis sijoittaa kompositioihin, kuten 
rakennetutkin kuvat sijoittaisin – niiden ottami-
nen on ollut suunniteltua. Määrittelemisen eron 
täytyy tulla jostain muualta ja minun on ollut 
parempi ottaa tämä työstettävyyden seikka 
huomiotta luokitellakseni teokseni. Luokittelut 
on nähtävissä sivuilla 54 ja 55.

Selkeimmin sarjani teoksista erottuvat improvi-
saatiot, joita sarjani kuvissa luokittelun jälkeen 
sain kolme kappaletta. Näiden kuvien ottamisen 
perusteena on ollut vahva, sisäinen tunne, joka 
on tullut äkillisesti. Mikäli perusteena käytetään 
suoraa vaikutelmaa, sarjasta saadaan erotettua 

kuusi impression kuvaa. Ajattelen, että nämä 
kuvat ovat syntyneet ulkoisen vaikutelman 
minussa laukaisemasta tarpeesta ottaa kuva. 
Loput kahdeksan teosta sijoitan kompositioihin, 
koska niissä olen tietoisemmin miettinyt lähesty-
mistapaa ja sommittelua, eivätkä ne ole samalla 
tapaa spontaaneja kuin sarjan muun kuvat. 

Kuvan syntyprosessia on aika vaikea, lähes 
mahdoton, avata, mutta siinä on osittain kysy-
mys kuvaustilanteessa syntyneestä sisäisestä 
varmuudesta. Uskon, että ilman sitä vahvaa ko-
kemusta pyöräilykypärän kuvaamattomuudesta 
en olisi samassa tilanteessa kuvieni kanssa 
tässä hetkessä. Näin jälkeenpäin, kun mietin 
kuvaustilannetta, siinä ei ollut riittävästi tekijöitä, 
jotka olisivat saaneet sieluni värähtälemään ja 
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laukaisseet sisäisen ääneni. Myöskään sitä kuvaa ei olisi 
voinut sijoittaa mihinkään Kandinskyn kuvamääritelmistä. 
Olisiko se ollut epäkuva?

Miten näen kuvat tulevaisuudessa? Toisaalta ne ovat 
päiväkirjanomaisia, joten ehkä ne voivat palauttaa mieleeni 
tapahtumia, jotka ovat voineet jäädä uusien muistojen alle 
ja näin kuvat pitäisivät näitä muistoja paremmin elossa. 
Niihin ei voi palata, mutta näin ne ovat enemmän elossa 
ja olemassa. Tällainen minä olin silloin, tuollaisia kuvia otin 
tuollaisista tilanteista, voin ajatella. Elämän filosofianani on 
jo noin kolmen vuoden ajan ollut, että jokainen vuosi on 
elämämme paras vuosi. Ja näin se on ollutkin – kaikista 
odottamattomista tilanteista huolimatta. 

Vähän aikaa sitten herkistyin huomaamaan, että useiden 
kuvaamieni valokuvien taustalla on palanen näkymää, jonka 
sain vuosia sitten meditoidessani. Se oli sinertävän lilah-
tava tila, vaikeasti määritettävä, todellisen ja epätodellisen 
rajalla, ikään kuin joidenkin maailmojen välissä. En tiedä, 
oliko se todellinen tila, jollakin tapaa se tuntui siltä. Siellä 
olin vapaa ristiriidoista. 

Tämä kokemani ja kohtaamani tila heijastelee ja kommuni-
koi värimaailmallaan Pinta ja syvyys -kirjassa esiintyvän vä-

ritaulukon kanssa (KUVA 1). Taulukko selittää odottamat-
tomallakin tavalla eri värien merkityksiä, vaikkei esimerkiksi 
lilan henkisyyteen viittaavuus mitään uutta olekaan, johan 
se on sakraalivärikin. 

Kuvien tulkinta ja eri värisävyjen mekitysten tavoittaminen 
ovat välillä häilyviä käsitteitä, omasta tunne- ja vireystilasta 
sekä ympäristöstä riippuvaisia. Värien merkitystä ja sym-
boliikkaa avaavia teorioita on ollut tiedossa jo niin kauan, 
ettemme enää välttämättä niin kovin aktiivisesti edes mieti 
niiden merkityksiä. Syvemmillä tasoilla siinä voi olla myös 
omat riskinsä. Esimerkiksi taulukossa esiintyvät värit hen-
kisyydelle ja pelolle ovat hyvin lähellä toisiaan.

Mitä minun kuvani haluavat värimaailmoillaan sanoa? 
Mielestäni ne kertovat yksinkertaisesti ihmisyydestä. On 
inhimillistä tuntea eri tavoilla inhimillisyyden värikirjossa. 

Epätodellisuudessaan viime kuukaudet ja vuosi ovat 
luoneet pohjan juuri tällaisen sarjan syntymiselle. Orans-
si väri alempien chakrojen (sakraalichakra, solarplexus) 
edustajana poistanee sinisen ja violetin korkealentoisuutta 
ja sitä kautta tasapainottaa myös korkeampia chakroja 
(kurkkuchakra, kolmas silmä, kruunuchakra). Viime aikoina 
olenkin kaivannut erityisesti oranssia ja keltaista elämääni.
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Taide on kommunikaatiota. Se on mahdollisuuksien loppumaton virta.

Kuten opinnäytetyö, myös elämä jo itsessään on prosessi. Opinnäytetyötä tehdessäni olen palannut Portugalista 
Suomeen, muuttanut väliaikaisesti tuntemattoman miehen luokse, jopa kiintynyt häneen syvästi. Sen lisäksi, että 
hän on pelastanut minut totaaliselta asunnottomuudelta, erityisesti hänen tuellaan olen pysynyt kasassa äitini 
aivoverenvuodosta toipumisessa. Kuin ihmeen kautta, digitaalinen kuvaus ei enää tunnu niin vieraalta. Tästä on 
hyvä jatkaa.

Haluan kiittää seuraavia ihmisiä koko sydämestäni: Who´s Next Labin Olli, Markku, Riitta Rönkkö, Markun työ-
kaveri Jukka, Mikael Paananen, Stefan Bremer, Timothy Persons. Kiitos Emma, että rohkaisit minua tarttumaan 
tähän ideaan. Kiitos Aino, olet aarre! Kiitos Wassily, kiitos universumi! 

Erityiskiitos Maria Vilhelmiina Ukontytär Kärkkäiselle kohtaamisesta ja aidosta läsnäolosta.

LOPPUSANAT
”Luota itseesi.”
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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet består av två olika delar; en 
visuell och en skriftlig del. Den visuella delen har fotogra-
ferats med en Mamiya RB67–kamera.

Serien grundar sig på teorier ur Wassily Kandinskys bok 
Om det andliga i konsten, i synnerhet idén om den inre 
nödvändighetens princip. Med inspiration från Kandinskys 
teorier, empiriska studier och experiment har jag sam-
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LÄHTEET

manställt en fragmentarisk visuell dagbok bestående av 
17 fotografier. 

I textdelen behandlas Kandinskys teori om den inre 
nödvändighetens princip samt färgernas egenskaper. 
Därtill analyserar jag mina verk och mitt skapande som en 
process. Fotograferingsmetoden har varit känslobaserad 
och visade sig ha en självbejakande effekt.




