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Opinnäytetyöni aihe on monokromaattisen eli yksivärisen maalaustaiteen krakelyyrivauriot.
Tutkimukseni käytännön työnä toteutin Robin Lindqvistin teoksen The Birth and Death of
Snakes (Ode to the Lesbian) vaurioiden konservoinnin. Suurikokoinen monokromaattinen
maalaus koostuu lukuisista maalikerroksista, jotka ovat pienin siveltimenvedoin maalattu
kankaalle öljyvärin ja Liquinin (alkydihartsipohjainen kuivatinaine) sekoituksella. Iskujen johdosta teoksen alaoikealle ovat muodostuneet spiraalikrakelyyrit ja naarmu. Vaurioiden
vuoksi teos ei heijasta monokromaattista luonnettaan, eikä siksi ole esityskelpoinen. Työni
tavoitteena oli tutkia monokromaattisten maalausten konservoinnin haasteita, suunnitella
kyseisen teoksen konservointi ja toteuttaa se.
Maalauksen pinta on erityisen herkkä, ja siihen aiheutuu kiiltoeroja helposti. Konservointi
toteutettiin kohdistaen toimenpiteet täsmällisesti krakelyyrin uraan mikroskooppia apuna
käyttäen. Krakelyyrien konsolidointi ei ole peruttavissa, joten liiman uudelleenaktivoinnista
muodostui tärkeä osa toimenpiteitä. Sampiliiman, liuotinhöyryn ja lämmön avulla krakelyyrien seinämien nousseet harjanteet liimaantuivat takaisin yhteen ja alueen kerrosrakenteen
jännitteet rentoutuivat. Minialipainepöytä mahdollisti teospinnan palauttavan asemoinnin ja
vakautti krakelyyrialueen terveen maalipinnan tasolle.
Koska teoksen pinta oli krakelyyrejä lukuun ottamatta ehjä, vaurioiden tuenta toteutettiin
paikallisesti taustapuolelta hammasraudoissa käytetyin teräslangoin. Teräslankatukiverkosto imitoi kankaan liikettä antaen lisätukea vaurioiden kääntöpuolelta. Tukiverkoston kiinnitys testattiin kirurgin ommelaineella ja akryylidispersioliimalla. Ommelkiinnitys aiheutti
maalipintaan mikrohalkeamia ja deformaatioita. Akryylidispersioliimakiinnitys ei vaikuttanut
kuvapuolen pintaan, joten teräslangat kiinnitettiin sen avulla kääntöpuolelta.
Krakelyyrien konservointikäsittely oli erittäin onnistunut. Vain pieniä kiiltoeroja on sivuvalossa nähtävissä, mutta muuten pintavauriot ovat huomaamattomia. Liimaustehon ja tukimenetelmän toimivuus on todettavissa tulevaisuudessa empiirisesti analysoiden. Mikäli tukiverkoston oletettu hyöty toteutuu käytännössä, se saattaa vastata monokromaattisen pinnan vaurioiden tuennan haasteeseen. Teoksen visuaalinen eheys on palautettu, ja toimenpiteiden peruttavuus sekä liiman uudelleen aktivoinnin mahdollisuus toteuttavat konservoinnin eettisiä sääntöjä.
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The subject of my thesis is the conservation of craquelure in a monochrome contemporary
painting The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) by Robin Lindqvist from 2011.
As a result of accidental impacts by museum visitors, the artwork was damaged, and noticeable spiral craquelures in the lower right side appeared. Due to these craquelures, the artwork did not reflect the monochromatic nature intended by the artist, and therefore was no
longer fulfilling the requirements to be exhibited.
The conservation treatments were performed with the assistance of a stereomicroscope to
enhance the extremely precise work. Since consolidation treatment of craquelure is not reversible, the possibility of reactivation of the paint adhesion was the main aspect in the consolidation procedure. Sturgeon glue for adhesion was used in conjunction with warmth and
vapors from a water-ethanol mixture to relax the structure. The areas were locally treated
with mini suction table to achieve a strong pressure for keeping the craquelures in place and
to dry the structure of the painting.
The pristine paint surface combined with its sensitivity required local support at the reverse.
A structural support for the adhered craquelures consisted of a dental wire grid. Following
the canvas warp or weft direction, the wires were positioned perpendicular to the craquelures. The grid mimics the movements of the canvas but gives the craquelure additional
support from opening up. The attachment of the dental wire grid was tested with a surgical
suture needle and acrylic dispersion adhesive. The suture method was unsatisfactory, and
flexed the hard paint surface causing micro fissures and deformations. The acrylic dispersion glue as a method of attachment was chosen, since it did not affect the original paint
surface and is easily removable.
The conservation of the spiral craquelures seems extremely successful. There are only
some minor changes in the vicinity in forms of gloss, visible only in raking light. The eventual
functionality of the structural support of the craquelures with dental wires, is to be analyzed
in the future. If the method proves to be successful, it offers a solution for craquelure conservation challenges for monochromes. The reversibility or reactivation of the conservation
techniques is fulfilled and acceptable from an ethical point of view. The challenging monochromatic surface is virtually flawless for the time being.
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1

Johdanto

Opinnäytetyössäni tarkastelen konservaattorin näkökulmasta monokromaattista maalaustaidetta eli yksiväristä maalaustaidetta. Tutkin monokromaattisen maalaustaiteen
pintavaurioiden konservoinnin haasteita – erityisesti krakeloituneen pinnan konservointia. Monokromaattisessa maalauksessa pintavaurioiden konservoinnin ja restauroinnin
tuloksena pyritään saavuttamaan visuaalisesti eheä pinta, jossa poikkeavuutta ei ole havaittavissa. Käytännön työ tulee tehdä äärimmäistä tarkkuutta vaatien ja täydellisyyttä
tavoitellen, jotta haastava yksivärisyys ei paljastaisi vaurioita ja lopputulos vaalisi teoksen monokromaattista luonnetta.

Kuvio 1. The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) ennen konservointia sivuvalossa.
Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Opinnäytetyöni käytännön konservoinnin kohteena oli Robin Lindqvistin maalaus The
Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) vuodelta 2011 (ks. kuvio 1). Taideteos
on Nykytaiteen museo Kiasmaan pysyvästi talletettu Kansan Sivistysrahaston Päivi ja
Paavo Lipposen rahaston taidekokoelmasta. Teos on ollut esillä Kiasman kokoelmanäyttelyssä Kiasma Hits 27.9.2013–7.9.2014. Esillä ollessaan maalaukseen oli kohdistunut
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kaksi iskua, joista johtuen pintaan olivat muodostuneet kaarevat spiraalin muotoiset krakelyyrit. Lisäksi pinnassa on naarmu, joka oli aiemmin restauroitu. Vaurioiden vuoksi taideteos ei ollut esityskelpoinen. Kyseisen maalauksen maalipinta on lähes täysin monokromaattinen, jonka vuoksi krakelyyrien konservointi oli haastavaa maalipinnan anteeksiantamattomuuden vuoksi. Tavoitteenani oli kerätä esimerkkejä ja tutkimustietoa krakelyyrien konservointitapauksista sekä selvittää teorian pohjalta optimaalisin konservointitekniikka kyseisen teoksen vaurioille.

Opinnäytetyöni tekstin rakenne muodostuu aihealueeseen liittyvästä taustatutkimuksesta ja teoriasta sekä käytännön konservoinnin tapaustutkimuksesta. Tutkimustyön ja
taideteoksen konservoinnin suoritin Nykytaiteen museo Kiasman konservointiosastolla.
Käsittelen monokromaattisuutta ja krakelyyrien konservointia luvuissa 2 ja 3. Luvussa 4
esittelen käytännön konservointikohteen ja kartoitan sen kunnon sekä vauriot. Luku 5
perustuu kokonaisuudessaan Robin Lindqvistin taiteilijahaastatteluun, jossa käsittelen
muun muassa hänen taitelijanuraansa sekä taideteoksissaan käyttämiään materiaaleja
ja maalausmetodeja. The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) -teoksen käytännön konservointi- ja restaurointityön kuvaus koostuu luvusta 6.
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Monokromaattisen maalaustaiteen konservoinnin haasteet

Monokromaattinen taide kehittyi maailmalla 1900-luvun alkupuoliskolla. Noin 1950-luvulta aina nykypäivään asti on eri taiteilijoiden tuotannon keskipisteenä ollut yksivärisyys
eli monokromaattisuus. Modernissa taiteessa ja nykytaiteessa monokromatiikka on muodostunut omaksi kokonaisuudekseen, joten konservoinnin yksityiskohtia on oleellista tutkia niin teorian kuin käytännönkin osalta.

Monokromaattisessa maalaustaiteessa yhtenäistä maalipintaa voi kuvailla teoksen vallitsevana ominaispiirteenä ja keskeisenä sanomana. Mikäli pinta vaurioituu ja jatkuva
maalipinta katkeaa, teoksen alkuperäinen keskeinen sanoma muuttuu, ja teokselle saattaa muodostua täysin uusi merkitys. Erityisesti suurikokoisessa monokromaattisessa
maalauksessa, jonka värimaailma koostuu lähes tai ainoastaan yhdestä väristä, silmä
erottaa poikkeavuuden herkästi. Pienikin eroavaisuus väripinnassa, pintastruktuurissa
tai kiillossa muuntaa valon heijastuskulmaa ja vaikuttaa negatiivisesti kokonaisuuteen.
Taideteoksen tulkinta vääristyy, kun katsojan fokus ajautuu epäoleelliseen. Pinta ei anna
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anteeksi vaurioita, toisin kuin niin sanottu perinteinen maalaustaide, jossa kuvamaailma
on usein monimutkainen kokonaisuus eri väreineen ja struktuureineen.

Mattapintainen monokromaattinen maalipinta on yksi haasteellisimmista aihealueista
konservoinnin ja restauroinnin saralla (Winjberg 1999, 363). Mahdollinen vaurio tulee
häivyttää lähes täydellisesti konservoinnin tuloksena, jotta se ei paljastu yhtenäisestä
pinnasta. Haastetta lisää suuren osan monokromaattisista maalauksista ollessa yleensä
lakkaamattomia, joten pinta on erityisen herkkä myös lialle (Abraham 1999, 364). Kun
konsultoin konservoinnin kollegoja opinnäytetyöhöni liittyen, lähes poikkeuksetta he mainitsivat monokromaattisen maalipinnan konservoinnin olevan erittäin haastavaa.

Liesbeth Abraham (1999, 364) korostaa tätä konservoinnin haastetta nimeämällä monokromatiikkaa käsittelevän artikkelinsa Treatment is almost impossible (”käsittely on lähes
mahdotonta”). Hän pohtii syitä vaurioitumisen taustalla. Katsoja kokee monokromaattisen maalauksen pinnan ikään kuin loputtomana. Tämä loputon pinta tai avaruudellisuus
saa katsojan koskemaan teosta ja vahvistamaan pinnan olemassaolon. Näin ollen maalaus altistuu mekaaniselle rasitukselle. Yksinkertainen ja minimalistinen taideteos saakin
houkuttavan ja vastustamattoman ominaisuuden. (Abraham 1999, 364.)

Taide vääjäämättä vanhenee, ja vaurioitumisen riski kasvaa teoksen ikääntyessä. Täydellisyyttä on mahdotonta ylläpitää. Monokromaattisuuteen kuitenkin liittyy tietynlainen
täydellisyys, sillä alkuperäinen taiteilijan intentio usein liittyy nimenomaan virheettömään
pintaan ja tasaiseen visuaaliseen ilmeeseen. Kun monokromaattiseen maalaukseen aiheutuu vaurio, ei tämä niin sanottu täydellisyys ole käytännössä täysin palautettavissa.
Tästä syystä johtuen ennaltaehkäisevän konservoinnin tulisi olla erityisen tärkeässä roolissa. (Abraham 1999, 365.)

Museoalan henkilökuntaa on koulutettava sekä teoskäsittelyn että -esityksen suhteen.
Kehystämättömien monokromaattisten maalausten käsittelyn ja kuljetuksen aiheuttamia
vaurioita on mahdollista ehkäistä taustasuojan, nostohihnojen ja käsittelykehyksen
avulla. Tästä huolimatta maalaus altistuu vaurioitumiselle, kun se nostetaan käsittelykehyksestään irti. Mahdollinen ratkaisu ongelmaan voisi olla kehys, jonka avulla ripustus
suoritettaisiin. Kun teos ripustettaisiin seinälle, kehyksen voisi napsauttaa irti maalauksesta. Näin mekaaninen rasitus minimoitaisiin, ja teoskäsittely olisi turvattua. (Abraham
1999, 365.) Tämän kaltainen kehysjärjestelmä tulisi kuitenkin suunnitella huolella ja insinöörin ammattitaidolla, jotta se ei aiheuttaisi uusia riskitekijöitä maalaukselle.
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Monokromaattisen taiteen vaurioitumiseen liittyy myös tunteita herättävä ominaisuus.
Monokromaattista maalaustaidetta on kritisoitu sen helposta toteutuksesta. Figuratiivisen kuvamaailman puute saa monet kysymään, mikä teoksesta tekee taidetta. Kuitenkin
taidekentällä monokromaattisia teoksia tekevien taiteilijoiden tuotantoa usein arvostetaan, ja monissa tapauksissa teoksen rahallinen arvo on hyvinkin suuri. Edellä mainituista syistä monokromatiikka herättää keskustelua ja vahvoja tunteita, joiden seurauksena taidesuuntaus saa erityishuomiota. Konservaattorin näkökulmasta tämä huomio
saattaa kasvattaa vaurioitumisen riskiä.

Ääriesimerkkinä voi mainita Barnett Newmanin tuotantoon kohdistuneen vandalismin.
Kolme hänen teoksistaan on vaurioitunut museovieraiden ilkivallan seurauksena. Eniten
huomiota herättänyt tapaus kohdistui vuonna 1986 teokseen Who's Afraid of Red, Yellow
and Blue III, kun museovieras viilteli mattoveitsellä teoksen pinnan. Kyseisen teoksen
konservointi aiheutti museon ja konservaattorin välille pitkän oikeudenkäynnin. Konservointitoimenpiteiden hyväksyttävyys kyseenalaistettiin, ja konservaattorin väitettiin päällemaalanneen taideteoksen maalaustelalla. Konservaattori kielsi syytökset ja haastoi
Amsterdamin kaupungin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Käsittely päättyi lopulta sovitteluun. (Fontein 2013.) Ilkivalta on harvinaista, mutta se on silti olemassa oleva riski
myös monokromaattiseen maalaustaiteeseen liittyen ja kytköksissä teosturvallisuuteen
vahvasti.

Monokromaattinen maalipinta on siis herkkä vaurioitumaan, ja vauriot erottuvat tasaisesta maalipinnasta erityisen vahvasti. Maalaustaiteen konservoinnin yleinen toteutustaso ei välttämättä riitä monokromaattisen taiteen konservoinnin huomaamattomaan lopputulokseen. Monokromaattinen pinta vaatii virheettömän kokonaisuuden, jossa vaurioita ei sallita. Täydellisesti toistaen alkuperäistä maalipintaa tulisi konservoinnin ja restauroinnin toimenpiteiden hävittää näennäisesti vauriot ja palauttaa parhaassa tapauksessa pinnan identtinen yhdenmukaisuus.
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Krakelyyrien muodostuminen ja konservointi

Opinnäytetyössäni krakelyyrikäsite tarkoittaa maalipinnan halkeilua. Käsittelen aihetta
kankaalle maalatun maalaustaiteen osalta. Krakelyyrejä aiheuttavat eri tekijät, mikä vaikuttaa kerrosrakenteen vaurion laajuuteen ja krakelyyrin muotoon. Mekaanisen rasitteen
tai materiaalin ja tekniikan aiheuttamana krakelyyri voi muodostua nopeasti tai ilmestyä
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ajan kuluessa. Usein krakelyyrien vastakkaiset harjanteet nousevat koholle. Mikäli maalipinta on kiinni kankaassa, vetää koholle noussut krakelyyri maalauksen kangasta mukanaan (ks. kuvio 2). Taustapuolelta katsottaessa kangas on lommolla halkeaman mukaisesti, eli koko maalauksen kerrosrakenne reagoi halkeamaan. Konservointitoimenpiteissä on siis käsiteltävä tätä kokonaisuutta.

Kuvio 2. Poikkileikkauskuva maalipinnasta, jossa on kaksi krakelyyriä (jäljennös: Nicolaus 1998,
198). Krakelyyriseinämät ovat nousseet harjanteille vetäen pohjakangasta mukanaan.

Vanhan maalipinnan krakelyyrit koetaan usein ikääntymisen merkkeinä. Ne edustavat
teoksen arvokkuutta ja todistavat vanhan taiteen aitoutta, joten ne ovat yleisesti hyväksyttyjä jälkiä maalipinnassa. Tunnettujen teosten jäljennösten pintaan jopa maalataan
krakelyyrikuvioita luomaan vanhahtavaa vaikutelmaa. (Bomford 1997, 46.) Krakelyyrien
muodostumiseen vaikuttavat muun muassa teoksen materiaalit, maalaustekniikat sekä
ilmankosteus ja lämpötila. Krakelyyrit voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, maalipinnan kuivumisen aiheuttamiin krakelyyreihin ja mekaanisen rasitteen aiheuttamiin krakelyyreihin. Kuivumisen aiheuttamat krakelyyrit ovat seurausta maalipinnan polymerisoitumisesta ja oksidoitumisesta. Mekaanisen rasitteen aiheuttamat krakelyyrit esiintyvät ulkopuolisesta aiheuttajasta johtuen jo ikääntyneessä ja kuivuneessa pinnassa. Nämä eri
tekijät saattavat aiheuttaa visuaalisesti samantapaisia krakelyyrejä, vaikkakin tunnistus
ja aiheutumistapa on mahdollista arvioida. (Nicolaus 1998,165.)

Modernin ja nykytaiteen kasvavat materiaalit saattavat sisältää lisäaineita, jotka vaikuttavat teoksen pinnan reaktiivisuuteen. Tästä johtuen krakelyyrien muodostus voi aiheu-
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tua ennalta arvaamattomalla tavalla teokselle, jonka pinnan tulisi olla ehjä ja uudenomainen. Erityisesti nykytaiteen konservointiin erikoistuneen konservaattorin tulee tutkia teosten materiaaleja ja maalaustekniikoita toimenpiteidensä pohjalle. Konservaattorin tulee ymmärtää, mikä aiheuttaa reaktion ja kuinka siihen on suhtauduttava.

Mekaaniseen vaurioitumiseen liittyy kova ja hauras pinta, joka luo eripaikoin vaihtuvia
jännitealueita. Kangas taas joustaa ja mukailee teokseen kohdistuvaa mekaanista liikettä. Äkillisestä iskusta johtuva värähdys ja osuma venyttävät maalauksen kangasta ja
rikkovat maalipinnan aiheuttaen nopeasti leviävän halkeaman, joka on useimmiten spiraalin muotoinen. Spiraalikrakelyyri saa muotonsa iskukohdasta ja sen ympäröivän maalipinnan jännitteiden eroista. Iskusta aiheutunut maalipinnan halkeama kulkeutuu kaartaen kohti pinnassa olevien jännitteiden keskiötä, jolloin muodostuu kaareva tai spiraalimainen halkeama (ks. kuvio 3). Halkeama voi kulkeutua myös molempiin suuntiin muodostaen s-muotoisen krakelyyrin. (Berger 2000, 305, 307.)

Kuvio 3. Maalipinnan jännitekehä (A= jännitteiden keskiö, ulkokehällä heikoin jännite) ja spiraalikrakelyyrin muodostusmekanismi (jäljennös: Berger 2000, 307). Iskusta aiheutunut
maalipinnan halkeama kulkeutuu kaartaen kohti pinnassa olevien jännitteiden keskiötä.
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Spiraalikrakelyyri erottuu jopa muita vaurioita tai krakelyyrejä vahvemmin maalipinnasta,
sillä tyypillisesti tämän kaltainen muoto on osa taiteilijan tarkoituksellista kuvamaailmaa.
Usein hyvinkin tasainen spiraali tai ympyrän mallinen kaari herättää katsojan mielenkiinnon, sillä katse kohdistuu lähes itsestään satunnaisen pinnan rikkovaan geometriseen
kuvioon. Tilanteen vakavuus kasvaa, kun kyseessä on monokromaattinen maalaus, jolloin katse etsiytyy vaurioon yhä herkemmin, minkä seurauksena teoksen merkitys muuttuu.

3.1

Konsolidointi ja rakenteen rentouttaminen

Krakelyyri rikkoo maalikerroksen rakenteen osin tai kokonaan maalauspohjaan asti.
Maalipinnan jännitteet vetävät usein krakelyyriseinämiä poispäin toisistaan (ks. kuvio 2),
jolloin krakelyyrin urasta muodostuu vahva linja teoksen pintaan. Jotta maalipinta saadaan asemoitua takaisin paikoilleen, on krakelyyrin ura konsolidoitava. Konsolidointiliiman tulisi olla suhteellisen jäykkä ja sen liimaustehon mahdollisimman hyvä. Lisäksi liiman tulee olla stabiili sekä levitettäessä että ikääntyessään. Ongelmana kuitenkin on,
että tämän kaltaiset liimat eivät ole yleensä poistettavissa helposti. (Dimond & Young
2003, 30.) Vaikka edellä mainitut ominaisuudet ovat vahvasti tekemisissä liimaustehon
kanssa, on liiman levittyvyys kuitenkin tärkein vaikuttava tekijä. Huonosti levittynyt liima
ei onnistu pitämään seinämiä kiinni toisissaan. Toisaalta mikäli liima on levittynyt erinomaisesti krakelyyrin pinnoille ja kulkeutunut syvälle maalauksen rakenteeseen, ei toimenpiteiden täydellinen peruttavuus ole toteutettavissa, vaikka liima itsessään olisi poistettavissa helposti liuottimella. Tämän vuoksi liiman uudelleen aktivoinnin mahdollisuus
on erityisen tärkeää.

Eläinliimoja käytettäessä konsolidointiliiman uudelleenaktivoinnin mahdollisuus toteutuu.
Maalikerrosten konsolidointiin ne ovat erinomainen valinta myös muiden ominaisuuksiensa vuoksi. Eläinliimat ovat kirkkaita, kellastumattomia ja lämmittäessä nestemäisiä.
Lisäksi käyttöominaisuudet tunnetaan vuosisatojen kokemusten perusteella. (Nicolaus
1998, 230.) Koko krakelyyrin rakenteen konservointi ei kuitenkaan onnistu välttämättä
yksin konsolidoinnin avulla. Krakelyyri tulisi käsitellä vaikuttaen koko maalauksen rakenteeseen, ei ainoastaan maalipintaan (Dimond & Young 2003, 33).

Krakelyyriseinämien konsolidoinnin tueksi on mahdollista suorittaa kosteuskäsittely.
Kosteuden vaikutusta voi tehostaa maalauksen kerrosrakenteisiin vaikuttavalla liuotti-
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mella. Lämmön avulla aikaansaadaan liuotinhöyryä, jolloin toimenpide on teokselle hellävarainen. Tämänkaltainen käsittely on mahdollista suorittaa paikallisesti vaurioituneelle
alueelle esimerkiksi minialipainepöydällä. Alipainepöydän lämmön ja imutehon säätö
mahdollistaa liuotinhöyryn kulkeutumisen syvälle pinnan rakenteisiin ja hyvin tarkan seurannan käsiteltävälle alueelle (Bomford 1997, 36–37). Kokonaisuudessaan rentoutettu
ja uudelleen asemoitu maalauksen rakenne sekä sen yhteydessä suoritettu konsolidointi
ovat optimaaliset konservointitoimenpiteet krakelyyrille. Jotta edellä mainittujen toimenpiteiden tulokset olisivat pysyviä, tulee kääntöpuolelta tehostaa vaurioalueen tukemista.

3.2

Krakelyyrien tukeminen

Kangas on herkkä materiaali maalausten pohjana. Ikääntyessä kuidut menettävät notkeuttaan ja haurastuvat. Repeämiä tai krakelyyrejä aiheutuu herkästi, ja kosteudelle
herkkä kangas saattaa kiristyä tai löystyä olosuhdemuutoksista johtuen. Perinteisesti
maalauksen vuorausta on käytetty konservointimetodina tämän tyylisten vaurioiden käsittelyssä. Vaikka prosessi vahvistaa taivutuslujuutta ja rakennetta, korjaa deformaatioita
sekä vetää alas reiän reunoja tai krakelyyrin harjanteita, teoksen käsittelyominaisuudet
ja reagointi muuttuvat. (Bomford 1997, 32–33.) Koko maalipinnan alueelle levitetty vuorausliima ja uusi kangaskerros, joka on mahdollisesti vielä täysin uutta materiaalia, vaikuttavat teoksen autenttisuuteen ja tulevaisuuden konservointikäsittelyihin. Vuoraus on
yleensä mahdollista poistaa, mutta sen seurauksena mekaaninen rasite voi aiheuttaa
venymiä ja deformaatioita. Teoskonservoinnin jatkotoimenpiteet on siis huomioitava laajana kokonaisuutena.

Vesipohjaiset vuorausliimat saattavat kutistaa kangasta. Tämä kosteuden aiheuttama
kutistuvuus on usein apuna deformaatioiden paikallisessa käsittelyssä. On kuitenkin
mahdotonta ennustaa täysin kankaan reaktioherkkyyttä tai valvoa kosteuden määrää
vuorauksen yhteydessä. Laaja-alaisen vesipohjaisen vuorausliima-altistamisen seurauksena teos saattaa siis vaurioitua yhä enemmän esimerkiksi murtuen, naarmuuntuen
tai liialliselle lämmölle altistamisesta. Vesipohjaisen vuorauksen vaihtoehtoinen vahavuoraus saattaa taas tummentaa maalipintaa radikaalisti, eikä vahavuoraus ole yhtä tehokas deformaatioiden ja pintavaurioiden käsittelyltään tai liimausteholtaan. (Bomford
1997, 33.)
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Opinnäytetyön kohteena olevan maalauksen maalipinta ei ulotu kehystämättömän maalauksen pingotusreunan ulkosyrjille. Vuorauskangas lisäisi volyymiä maalauksen kulmissa, jolloin teoksen vaikutelma ja mittasuhteet saattaisivat muuttua (Dimond & Young
2003, 29). Etenkin kun Lindqvist on työstänyt maalauksen tarkoituksellisesti ainoastaan
kuvapinnalle (ks. luku 5.1.3), vuorauksen aiheuttama koon kasvu muuttaisi kokonaisuutta ja kulmien muotoa.

Vaikka vuorausta on käytetty konservointimenetelmänä, sen käyttö ei ole ongelmaton ja
vaurioitumisen riski on suuri hyötyyn verrattaessa. Vuoraus on raskas toimenpide, eikä
kuitenkaan sen muodostama tuki ole aina onnistunut pitämään krakelyyriharjanteita alhaalla. Vuorauksen sijaan krakelyyrien tukemiseen voisi ajatella käytettävän samaa metodia kuin repeämien konservointiin, sillä molemmat vauriot vaativat tukea nousevan
maalipinnan alhaalla pitämiseksi. (Dimond & Young 2003, 29.)

Pieniä reikiä ja repeämiä on mahdollista käsitellä hyvin ohuella taustatuennalla kuten
paikaten Stabiltex-polyesteriharson ja Beva® 371 -kalvon yhdistelmällä (Bomford 1997,
37). Tämän tyylinen paikkaus ei kuitenkaan välttämättä tue tarpeeksi herkästi nousevaa
krakelyyria. Jäykempi kangaspaikka taas mahdollisesti siirtyisi ajan kuluessa kuvapuolelle niin sanottuna varjokuvana eli deformaationa, joka korostuisi erityisesti monokromaattisessa pinnassa (Bracht & Glanzer & Wijnberg & van Adrichem 2002, 82). Lankasillat eivät välttämättä aiheuttaisi kuvapuolelle muodostuvia varjokuvia, mutta niidenkään
tuki ei olisi riittävä vauriolle. Krakelyyrien konservointia ovat tutkineet Mary Piper Hough
ja Stefan Michalski (1999). Tutkimuksessa verrattiin paikallisten tukivaihtoehtojen pitävyyttä. Suositeltu toimenpide oli Beva®-kalvon avulla kiinnitetty teräslankatuenta, jossa
hammasraudoissa käytetyin teräslangoin tuettiin vaurio kääntöpuolelta lankasiltamenetelmää muistuttavalla tavalla (Hough & Michalski 1999, 307). Barnett Newmanin Cathedra-teoksen repeämän tukeminen suoritettiin lähes samaa tekniikkaa käyttäen (Bracht
ym. 2002, 82). Kyseisen menetelmän käytännön tukitehon seurannasta ei ymmärtääkseni ole julkaisuja. Koska tutkimustulokset olivat kuitenkin molemmissa tapauksissa vaikuttavat, teräslankaverkosto saattaisi toimia tarpeeksi vahvana tukena opinnäytetyöni
käytännön konservoinnin kohteen krakelyyreille.
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4

4.1

The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian), 2011

Teoksen kuvailu

Käytännön konservoinnin kohteena opinnäytetyössäni käsittelen Robin Lindqvistin teosta, The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) (ks. kuvio 4). Maalaus on
Lindqvistin Kuvataideakatemian maisterin lopputyö vuodelta 2011 (ks. luku 5.1.1). Taideteos on kankaalle maalattu lähes täysin yksivärinen maalaus, jonka pinnassa on näkyvissä siveltimenvedot. Maalikerrokset rakentuvat useista ohuista lasuurimaisista kerroksista. Kuva-ala on oranssiin taittava vaaleanpunainen kokonaisuus, jonka vertikaalisivuja reunustavat pystylinjat. Ulomman pystylinjan sävy on rusehtavan vihreä (leveys n.
2 cm), sisemmän sävy sekoitus vaaleanpunaisesta ja vihreästä (leveys n. 1 cm) muistuttaen läpikuultavaa maalikerrosta. Maalaus on yleisilmeeltään mattapintainen, mutta
kiiltoeroja on nähtävissä pinnassa sivuvalossa.

Kangas on kiinnitetty pingotuskehykseen niitein kääntöpuolelle. Niitit kulkevat kauniissa
samansuuntaisissa riveissä, mikä implikoi taitelijan tarkkaa työtapaa. Maalipinta on levitetty ainoastaan kuvapuolelle, ja ulkosyrjillä on näkyvissä kangas läpinäkyvän esiliimauksen alta. Pingotuskehyksen tukiristikko koostuu kahdesta pystypuusta ja yhdestä vaakapuusta, jotka on upotettu pingotuskehykseen ja kiinnitetty liimalla sekä kovalevykulmilla
reunoistaan (ks. kuvio 5). Taiteilija on kirjoittanut vaakapuuhun teoksen nimen ja signeerauksen suuraakkosin (Lindqvist 7.4.2016).

Kankaalle maalatun suurikokoisen teoksen korkeus on 185 cm, leveys 285 cm ja syvyys
4 cm. Käsitteenä suurikokoinen maalaus merkitsee opinnäytetyössäni taideteosta, joka
on kooltaan suurempi kuin käsittelijänsä, eli käytännön konservoinnin toteutus edellyttää
avustajaa. Kohteen parissa omaehtoinen työskentely muodostuu ongelmalliseksi, joten
maalauksen käsittely luo erityisen haasteen. Jokainen toimenpide vaatii konservaattorilta kärsivällisyyttä, sillä niiden toteuttamiseksi tulee väistämättä tarvitsemaan apukäsiä.
Itsenäinen työskentely edellyttää mielikuvitusta ja erinomaista aikataulutusta.
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Kuvio 4. Yleiskuva kuvapuolesta ennen konservointia. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Kuvio 5. Yleiskuva kääntöpuolesta ennen konservointia. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.
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Teos on Kiasmaan pysyvästi talletettu Kansan Sivistysrahaston Päivi ja Paavo Lipposen
rahaston taidekokoelmasta. Teosta käsitellään käytäntöjen yhteydessä osana Kiasman
kokoelmaa. Teostiedoissa maalaus on merkitty öljyvärimaalaukseksi, mutta taiteilija on
lisäksi käyttänyt alkydipohjaista kuivatinainetta maalatessaan (ks. luku 5.1.3). Kiasmassa on teosta luonnehdittu seuraavasti:

Taiteilija on halunnut kuvata ei-mitään, tyhjyyttä, ja valinnut keinoksi yksivärisen
maalauksen. Vaaleanpunertava pinta on syntynyt lukuisista pienellä siveltimellä
tehdyistä maalikerroksista. Lindqvist on hakenut kauneinta väriä, jonka tietää. Teoksen nimessä mainitut käärmeet löytyvät kapeina väripalkkeina maalauksen laidoilta. Äärimmilleen pelkistäminen, kaksiulotteisuus ja yksivärisyys ovat abstraktin
taiteen keinoja, joita Lindqvist käyttää työssään. Minimalismin ja käsitetaiteen perinteet innoittavat hänen työskentelyään. (Kiasma 2014.)

Taiteilijan edellä kuvattu intentio ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu maalauksessa, sillä
alaoikealle on aiheutunut iskujen vuoksi kaksi spiraalikrakelyyriä ja yksi vanhempi
naarmu (ks. kuvio 6). Teos ei ole esityskelpoinen, sillä vaurioiden seurauksena se ei
heijasta monokromaattista luonnettaan. Erityisesti kun teoksen nimessä on mainittu
käärmeet (snakes), voi katsoja herkästi erehtyä luulemaan spiraalikrakelyyrejä tarkoituksellisiksi taideteoksen osiksi.

Kuvio 6. Läpivalaisukuva. Krakelyyrimuodot ovat selkeästi näkyvissä.
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4.2

Vauriokartoitus ja kunto

Teoksen alaoikealla sijaitsevien spiraalikrakelyyrien ja naarmun lisäksi keskellä maalausta on huomaamattomasti koholla vertikaali linja (ks. kuvio 7), joka on todennäköisesti
aiheutunut alun perin pohjakankaan taitoksesta (ks. luku 5.1.3). Paikoin ulkosyrjillä on
näkyvissä maalitahroja sormenjäljistä. Muuten teos on erinomaisessa kunnossa, eikä
vanhenemisen, materiaalien tai tekniikan vuoksi ole aiheutunut vaurioita. Kyseisen monokromaattisen taideteoksen fyysiset vauriot ovat kuitenkin muuntaneet teosmerkityksen
tulkintaa, mistä johtuen yksivärinen maalipinta ei enää toista alkuperäistä symboliikkaa.
Konservointitoimenpiteet ovat tämän vuoksi välttämättömät.

Kuvio 7. Yksityiskohtakuva keskellä maalausta kulkevasta vertikaalista linjasta sivuvalossa. Kohouma on todennäköisesti aiheutunut pohjakankaan alkuperäisestä taitoksesta.

Alaoikealla sijaitseva naarmu on vanhin vaurio, joka aiheutui teoskäsittelyn yhteydessä.
Naarmu on vaurioista huomaamattomin. Se on noin 9 senttimetriä pitkä ja 0,5 senttimetriä leveä, ja se sijaitsee noin 19 senttimetrin päässä sivu- ja alareunasta. Naarmussa on
tummasävyistä hankaumaa ja paikoin pieniä maalinpuutoksia, jotka vaihtelevat halkaisijaltaan noin 1–5 millimetriin. Maalinpuutokset on restauroitu pigmentein polyvinyyliasetaatti-sideaineessa (Mowilith®) ennen teoksen esilläoloa Kiasma Hits -näyttelyssä.
Osana opinnäytetyön käytännön konservointia aiemmat restauroinnit poistettiin, sillä ne
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eivät kiiltoasteeltaan vastanneet alkuperäistä maalipintaa. Aiempien restaurointien poistamisen jälkeen oli nähtävissä maalinpuutoskohdissa alemman maalikerroksen reilusti
vaaleampi sävy (ks. kuvio 8). Naarmu on yleisilmeeltään alkuperäistä pintaa tummempi,
lukuun ottamatta maalinpuutoksista näkyvää vaaleaa maalikerrosta. Todennäköisesti
käsittelyn yhteydessä pohjakankaan värinästä johtuen naarmun vasempaan reunaan on
aiheutunut krakelyyrejä, jotka kulkevat kaarevasti siksak-muodossa noin kolmen senttimetrin pituudella.

Kuvio 8. Yksityiskohtakuva naarmusta. Aiemmat restauroinnit on poistettu ja alemman maalikerroksen vaaleampi sävy on näkyvissä. Vasemmassa reunassa on krakelyyrit kaarevissa
siksak-muodoissa.

Maalipinta on lisäksi vaurioitunut museovieraiden törmätessä teokseen tapaturmaisesti
sen ollessa esillä Kiasma Hits -näyttelyssä vuonna 2014. Pintaan on kohdistunut kaksi
erillistä iskua, joiden aiheuttamana mekaaninen rasite on halkaissut maalipinnan ja spiraalikrakelyyrit ovat muodostuneet (ks. kuvio 9). Rakenne on halki koko maalipinnan ja
pohjustuksen läpi kankaaseen asti. Harjanteille nousseet krakelyyrit vetävät kangasta
mukanaan aiheuttaen kääntöpuolella näkyvät krakelyyrin muotoa seuraavat deformaatiot. Kangas on kuitenkin täysin ehjä, eivätkä kuidut ole katkenneet. Nousseiden harjanteiden lisäksi huomiota herättää krakelyyrin ura, joka aiheutuu valon taittuessa krakelyyrin reunoista poispäin ja näyttää hyvin tummalta lähes piirrosmaiselta jäljeltä.
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Kuvio 9. Yksityiskohtakuva spiraalikrakelyyreista ja naarmusta sivuvalossa. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Pienempi spiraalikrakelyyri on halkaisijaltaan noin 7 senttimetriä, ja se kiertää maalipinnalla yhdessä kehässä noin 25 senttimetrin pituudelta. Se sijaitsee alareunasta noin 37
senttimetrin ja sivureunasta noin 35 senttimetrin päässä. Suurempi spiraalikrakelyyri
kiertää maalipinnalla useassa vierekkäisessä kehässä. Ulkokehän pituus on noin 50
senttimetriä, kokonaispituudeltaan se on yhteensä noin 100 senttimetriä ja halkaisijaltaan noin 17 cm. Suurempi spiraalikrakelyyri sijaitsee alareunasta noin 39 senttimetrin
ja sivureunasta noin 71 senttimetrin päässä.

Pingotuskehys on taiteilijan itsetekemä (ks. luku 5.1.3), joten autenttisuuden kannalta
sitä ei tulisi vaihtaa ilman pätevää syytä. Vaikka pingotus on suhteellisen hyvä, teosta
käsiteltäessä suurikokoinen kangas värähtelee mekaanisen liikkeen vuoksi. Värähtelyn
kautta ilmaa kulkeutuu helpommin haljenneen maalipinnan rakenteen läpi, mikä vaikuttaa mahdollisesti kerrosten kiinnittyneisyyteen. Ilman jatkuvan kierron ja mekaanisen värähtelyn vaikutuksesta maalipinta saattaa irtoilla kankaasta tai pohjustuksesta, krakelyyrit suurentua tai pintaan muodostua deformaatioita teosta käsiteltäessä.
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5

Taiteilijahaastattelu, Robin Lindqvist

Taiteilijahaastattelun avulla saadaan tärkeää informaatiota teoksen materiaaleista ja tekotavoista mutta myös tietoa muun muassa taitelijan historiasta ja tarkoitusperistä.
Osana teoksen ennaltaehkäisevää konservointia kerätään mahdollisimman laaja tietopankki teoksesta ja taiteilijasta. Taiteilijalta on mahdollista saada vastauksia kysymyksiin, joita ei välttämättä ole tulkittavissa tai tutkittavissa. Haastattelusta kerätty tieto toimii
konservoinnin ja päätöksenteon perustana, johon pohjataan mahdolliset toimenpiteet,
säilytys, käsittely ja esittäminen. Taiteilijahaastattelu on konservaattorin dokumentaation
yksi tärkeistä työkaluista.

Robin Lindqvist asuu Helsingissä, joten konservoinnin tueksi taiteilijaa oli mahdollista
haastatella. Haastattelukielenä oli englanti, sillä Lindqvist ei puhu suomea. Haastattelu
nauhoitettiin sanelukoneella ja toteutettiin Kiasman konservointiosastolla. Seuraavien
alaotsikkojen (luvut 5.1.1–5.1.6) sisältö koostuu Robin Lindqvistin (6.2.2016) haastattelumateriaaliista.

Haastattelun teoreettisena pohjana sovelsin The artist Interview -julkaisun (Beerkens,
Hoen, Hummelen, van Saaze, Scholte & Stigter 2012) taiteilijahaastattelun mallia ja teoriaa. Haastattelun kysymykset esitetään yleistasolta kohti suppeampaa, kohti täsmällisempiä kysymyksiä. Haastattelu on jaettu neljään vaiheeseen. Ensimmäinen osuus
koostuu niin sanotusta haastattelun avauksesta, jossa aihealue esitetään ja haastattelu
käynnistetään. Koska kyseisen taiteilijan historiasta ei ollut juuri lainkaan lähdetietoa
saatavilla, haastattelun avaus piti sisällään kysymyksiä hänen historiastaan taiteilijana.
Toinen haastattelun osuus käsittelee taideteoksen työprosessia ja taiteilijan intentiota
teostensa suhteen. Kolmas osuus syventää aihealuetta edelleen, ja spesifit kysymykset
esitetään konservaattorin ammatillisesta näkökulmasta. Viimeisessä haastattelun osuudessa on mahdollista tiivistää jo keskustellut aiheet ja niin sanotusti testata taiteilijan
johdonmukaisuutta. Taiteilijahaastattelun malli sisältää seuraavat osa-alueet: luova prosessi, materiaalit ja tekniikat, merkitys, konteksti, esitystapa, ikääntyminen, vaurioituminen, konservointi ja restaurointi. (Beerkens ym. 2012, 27, 31.) Edellä mainittujen aihealueiden pohjalta valikoin kyseistä haastattelua varten tärkeimmät aihealueet (ks. kuvio
10) ja valmistelin kysymykset (liite 1) ennen käytännön haastattelutilannetta.
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Kuvio 10. Taiteilijahaastattelun malli (kuvio pohjautuu Beerkens ym. 2012, 27, 31). Kaaviota luetaan ylhäältä alaspäin, yleistasolta kohti suppeampaa. Eri värit edustavat haastattelun
neljää eri osuutta.

5.1.1

Historia

Robin Lindqvist syntyi vuonna 1979 Ruotsin Ystadissa. Piirtäminen oli jo lapsuuden
ajoista lähtien intohimon aihe ja vahvasti osana hänen elämässään. Vuosien kuluessa
Lindqvist työskenteli satunnaisesti erilaisten keikkatöiden parissa muun muassa postissa
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ja styroksitehtaassa. Hän koki kyseiset työt turhauttaviksi ja merkityksettömiksi. Onnettomana ja tilanteeseen tyytymättömänä Lindqvist halusi tehdä muutoksia elämäänsä.
Vahva henkilökohtainen veto taiteisiin inspiroi hänet hakemaan Ruotsin Skånessa sijaitsevaan taideopistoon (Nordvästra Skånes folhögskola) Munka-Ljungby kylään.

Taideopistoon mennessä Lindqvist koki vahvasti olevansa taidemaalari. Kokeillessaan
eri taiteen muotoja hän kuitenkin havaitsi esinekoosteista valmistettavat veistokset ominaisimmaksi työtavakseen ja ajatteli, ettei maalaisi enää elämässään. Valmistuttuaan
taideopistosta vuonna 2006 hän pyrki esinekoosteteoksillaan opiskelemaan Kuvataideakatemiaan Helsinkiin. Kuvataideakatemiassa hän suoritti kuvataiteen kandidaatin ja
maisterin tutkinnot.

Kuvataideakatemian aikoina Lindqvist piirsi luonnoksia veistosideoistaan. Hän pohti
veistoksen ja maalauksen ydintä ja ymmärsi luonnoksen olevan tarpeeksi käsitteellinen
kokonaisuus. Lindqvist palasi siis taidemaalauksen pariin. Hän jalosti ajatuksen veistoksista, mutta toteutti ne maalausten muodossa. Ajatus kaksiulotteisesta maalauksesta
vaikutti mutkattomalta ja kompaktilta kokonaisuudelta. Teoksen kuvamaailman esittävyys ei ollut enää hänelle tärkeää, ja pääosa taiteelle muodostui väristä ja värikentistä.
Yksinkertainen olomuoto ja minimalistisuus muodostuivat vahvaksi osaksi hänen töitään.
Monokromaattisuudesta syntyi Lindqvistin taiteen pohja. Maisterin tutkinnon lopputyönä
Lindqvist maalasi monokromaattisen The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) -teoksen.

5.1.2

Luova prosessi

Lindqvistin taiteessa teosten taustalla on erittäin pitkä ajatteluprosessi. Hän ei maalaa
kokeilevasti tai ilman ennalta mietittyä suunnitelmaa tai ideaa. Teoksiin liittyvät päätökset
ovat perusteellisesti pohdittuja ennen käytännön työn toteuttamista. Ongelmat ja ahdistuksen aiheet ovat käsiteltyjä. Vapaa ja sensuroimaton piirtäminen on osa työprosessia,
jonka kautta on mahdollista löytää uusia ajatuksia eri perspektiivistä. Piirtämisen kautta
teosidean työskentelyn lopputuloksena tehokkain ilmaisu selkiytyy ja maalaamisen prosessi voi alkaa. Yksinkertaiselta vaikuttavan työn taustalla on monimutkainen kehityskulku ja jopa satoja luonnoksia.

Kyseisen teoksen nimi The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) muodostui
Lindqvistin piirtäessä luonnoksiaan ja ideoitaan. Eräs piirustus muistutti jollain tavoin
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käärmettä ja syntymää, minkä johdosta nimi ikään kuin ilmestyi Lindqvistille. Lindqvist
koki nimen runollisena. Arvoituksellinen nimi sai hänet työstämään teosta eteenpäin.
Hän kokee, että hyvän idean tunnistaa syvällä sisimmässä.

Kuvio 11. Robin Lindqvist, The Birth and Death of Snakes (Slight Return). Haastattelun yhteydessä taiteilijan toteuttama veistosluonnos.

Teosideat liikkuvat samanaikaisesti Lindqvistin ajatuksissa, mutta fyysisesti hän työskentelee yhden teoksen parissa kerrallaan. The Birth and Death of Snakes (Ode to the
Lesbian) -teoksen käsittely alkoi noin viisi vuotta ennen teoksen valmistumista. Työprosessi oli pitkäkestoinen, ja siihen liittyi monia teosversioita ja luonnoksia (ks. kuvio 11).
Luonnoksien kautta hän lopulta ymmärsi teoksen vaativan suuren koon, jotta sanoma
tulisi esille halutulla tavalla.

5.1.3

Materiaalit ja tekniikka

Lindqvist valmisti The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) -teoksen pingotuskehyksen Kuvataideakatemian puutyöpajalla. Kuvataideakatemiassa oli hyvät tilat,
joten suurikokoisen teoksen parissa työskentely ei tuottanut ongelmia. Lindqvist käytti
teoksen pohjana pellavakangasta, jonka hän oli hankkinut saksalaisesta verkkokaupasta
(Boesner). Kankaassa on taiteilijan mukaan mahdollisesti kulkenut taite, joka on edelleen haaleana pystylinjana näkyvissä keskellä maalausta. Kankaan esiliimauksessa
Lindqvist käytti Kuvataideakatemian kautta toimitettua suomalaisyrityksen valmistamaa
A1000-liimaa. Hän levitti kaksi kerrosta veteen sekoitettua liimaa 50–50 suhteessa lukuun ottamatta ulkosyrjiä, joissa liimaa on ainoastaan yksi kerros. Pohjustukseen Lindqvist levitti noin neljä kerrosta Taiteilija gesso -merkkistä (Raamarit Oy) akryyligessoa
hioen jokaisen kerroksen hiekkapaperilla.
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Maalina hän käytti Talens-valmistajan Rembrandt-merkkisiä öljyvärimaaleja, joihin hän
sekoitti Winsor & Newton -valmistajan Liquin-tuotetta nopeuttamaan kuivumista. Lindqvist sekoitti suuren määrän maalia käyttäen titaanivalkoista (# 118), keltaokraa (# 227),
venetsian punaista (# 349) ja maavihreää (# 629). Maalikerrokset - myös sivujen vertikaaliraidat - on maalattu kyseisiä pigmenttejä käyttäen. Jokaisen kerroksen väri muodostuu eri suhteissa sekoitetusta maalista, joten kerroksien sävy ja tummuusaste vaihtelevat. Lindqvist aloitti maalaamalla ensimmäisen kerroksen käyttäen titaanivalkoista,
jossa oli soijaöljyä sideaineena. Maalipinta kuitenkin hilseili, jonka hän arveli johtuvan
soijaöljyn ja Liquinin sekoituksesta. Tästä syystä hän hioi kerroksen pois ja aloitti uudestaan käyttäen ainoastaan pellavaöljypohjaisia öljyvärejä. Hän maalasi kapealla siveltimellä (n. 1,5 cm) pienin siveltimenvedoin, mikä on läheltä katsottaessa näkyvissä pintastruktuurina.

Teoksen ideana oli, että Lindqvist maalaisi kauneimman värin, jonka tietää. Hän maalasi
kerros kerrokselta antaen jokaisen kerroksen kuivua ennen seuraavan levittämistä. Maalipinta on levitetty ainoastaan kuvapuolen alueelle. Lindqvist koki tärkeäksi kuva-alan ja
ettei ulkosyrjillä ollut maalia. Hän ajatteli teoksen olevan kuvan lisäksi myös objekti, joka
korostuu kuva-alan ja ulkosyrjien kontrastin vaikutuksesta.Maalikerroksia on teoksessa
lukuisia, todennäköisesti noin kymmenen. Oikean värisävyn löydyttyä Lindqvist maalasi
teipein rajaten vihertävänruskeat raidat eli käärmeet, jotka ovat korkeudeltaan samat hänen pituuteensa verrattaessa.

5.1.4

Merkitys

Teoksen sanoma on tärkeä osa Lindqvistin tuotannossa. Sanoman tulkinta on kiinni
kommunikaatiosta taideteoksen ja katsojan välillä. Lindqvist kokee teoksen viestin olevan eräänlainen runo, jonka tulkinta muodostuu rivien välistä. Mikäli hän olisi toivonut
kerronnan olevan suora ja selkeä, olisi hän kirjoittanut sen kaikkien tuntemilla sanoilla.
Lindqvist on rajoittanut viestin olennaiseen ilman turhia koristeellisuuksia. Yksinkertaisuus on tuotannon perusta. Hän kokee monimutkaisen teoksen työstämisen helpommaksi kuin yksinkertaisen. Hän rinnastaa ajatuksen matematiikkaan, jossa hyvin yksinkertaiselta vaikuttava jana ykkösiä ja nollia muodostaa monimutkaisen kauniin ulottuvuuden, jonka avulla mahdollisuudet ovat rajattomat. Asiat loksahtavat paikoilleen suuren
sotkun jälkeen.
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Materiaaleilla ja tekniikalla on Lindqvistin taiteessa oma merkityksensä, ja symbolismi on
vahvasti mukana siihen liittyen. Kerroksellisuudella on oma merkityksensä. Teoksessa
on kerrosten historia, joista jokainen on hieman erilainen, vaikka kaukaa katsottaessa
värisävy on monokromaattinen ja tasainen. Lindqvist kokee öljyvärien käytön viittauksena taidehistoriaan ja edeltäjiinsä. Erityisesti monokromaattisessa taiteessa historia liittyy moniin kuuluisiin taiteilijoihin, kuten esimerkiksi Malevitšiin ja Yves Kleiniin. Monokromaattiset maalaukset saattavat olla visuaalisesti hyvin samankaltaisia, mutta merkitys
voi olla täysin eri. Lindqvist tukeutuu edeltäviin taiteilijoihin, jotka taas tukeutuvat edeltäjiinsä. Kuten Malevitš, myös Lindqvist teki oman mustan neliönsä. Hän koki tarpeelliseksi
tutkia taustalla olevien inspiraatioiden lähdettä ja osoittaa kunnioitusta heille. Lindqvist
etsi paikkaansa taidekentällä ja tarkasteli syitä monokromatiikan mieltymykseensä.

Lindqvist kokee parhaiden ideoiden kasvavan sisäisen dialogin sulkemisen seurauksena. Liika yrittäminen johtaa usein epäonnistumiseen. Taiteen tulee kommunikoida
määrittelemättä tarkoin viestiä. Kyseisen teoksen merkitys liittyy tyhjyyteen, joka juontaa
juurensa itämaisesta filosofiasta. Lindqvist installoi hiljaisuuden hetken katsojalle. Jotta
hän pystyi kuvaamaan tyhjyyttä, tuli hänen maalata myös jotain – kaksi käärmettä. Teosta voi lukea vasemmalta oikealle kuten tarinaa. Vasemmanpuoleinen käärme syntyy,
ja oikeanpuoleinen käärme kuolee. Keskellä kuvastuu tyhjyys vaaleanpunertavana sävynä.

Teoksen käärmeet ikään kuin kuvastavat taiteilijaa. Ne edustavat taiteilijan syntymää ja
kuolemaa sekä välissä hallitsevaa elämän tyhjyyttä. Tavallaan on mahdollista nähdä
Lindqvistin teos omakuvana. Teoksen tulkinnan kautta tämä ei kuitenkaan ole merkityksellistä Lindqvistin mukaan, eikä ajatus ollut osana alkuperäistä suunnitelmaa. Lindqvist
ajattelee teoksen olevan aina osa tekijäänsä. On olemassa minä ja on olemassa tuntematon minuuden ulkopuolinen osa. Hän pohtii, onko mahdollista saavuttaa jotain, joka
ei ole osa minuutta. Onko mahdollista yhdistyä ulkopuoliseen? Yhteydestä ulkopuoliseen
muodostuu uusi osa minuutta. Tulkinta muovautuu siis aina oman sisimmän läpi.

Maailman tilanne on vaikuttanut Lindqvistin tämän päiväisen taiteen taustalla oleviin motiiveihin ja teosmerkitykseen. Värisävyjen pohdinta ei tunnu hänestä tällä hetkellä oikeutetulta, kun samaan aikaan maailman tila huononee. Lindqvist vietti vuonna 2015 viisi
viikkoa Tansaniassa, minkä vaikutukset näkyvät vahvasti tulevassa valokuvasarjaprojektissa. Hän korostaa sarjassa ilmaston lämpenemisen ja Kilimanjaro-vuoriston sula-
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vien lumien todellisuutta. Lindqvist kokee vahvasti, että taiteen tekemiselle tulee olla moraalinen peruste. Tämä moraalinen peruste ja teoksen taustalla olevan sanoman tehokkain kerronnan keino muokkaavat teoksen laadun ja merkityksen.

5.1.5

Konteksti ja esitystapa

The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) -teos liittyy vahvasti aikaan, jolloin
Lindqvist oli valmistumaisillaan Kuvataideakatemiasta. Teoksesta tuli Lindqvistin maisterin lopputyö, vaikka idea oli ollut olemassa jo viisi vuotta. Kanssaopiskelijoilla tuntui
olevan trendinä vahva maalaustyyli, johon kuului hyvin fyysinen tapa maalata roiskien
rosoisia ja epätasaisia maalauksia. Lindqvist koki tarpeen tehdä toisin ja toteutti minimalistisen teoksen. Minimalistinen teos vaati suuren koon. Ensimmäistä kertaa Lindqvist
työsti suurikokoista teosta, mikä loi sille myös oman merkityksensä. Suurikokoisuus loi
teoksen tulkintaan fyysisen kokemuksen. Pieni teos on mahdollista kokea lähes vilkaisulla, kun taas suurikokoinen teos pakottaa katsojan kokemaan kehon kautta.

Monokromaattinen maalaus oli Lindqvistille mieleinen työtekniikka, sillä yksinkertaisuus
on aina kiehtonut häntä. Varjojen tai illuusioiden luominen on monimutkaista, jolloin hän
kokisi tarpeen oikeuttaa monimutkainen kokonaisuus. Minimalistinen tyyli on niin luontaista hänelle, että pieninkin kompleksinen kuvamaailmaviittaus luo tarpeen selittelylle.
Lindqvist kokee edelleen monokromaattisen maalauksen olevan perimmäinen taideteos.
Monokromatiikka on mielikuvituksellisen tilan ja kuvallisen tilan välimuoto, joka samalla
koskettaa fyysistä tilaa. Monokromaattinen maalaus on Lindqvistille sekä esine että epäesine.

Vaaleanpunertava maalaus alaotsikkona Oodi lesboille (Ode to the Lesbian) on toki provokatiivisuutta hakeva teos etenkin miestaiteilijalta. Lindqvist hakee reaktiota, mutta hyvin tarkoituksin. Hän kokee teoksen kommunikoivan humoristisin vaikuttein eikä toivo
yleisön pahoittavan mieltään. Lindqvist kokee, että taiteen kuuluu koskettaa. Hyvä teos
on kuin heikoilla jäillä kävely, joka kantaa juuri ja juuri. Jään rikkoutuessa on lopputulos
epäonnistunut.

Lindqvistin mukaan teoksen esitystapaan ei ole yhtä ainoaa ohjenuoraa. Ripustus on
verrannollinen tilan suhteen. Hän oli erityisen tyytyväinen teoksen ollessa esillä Kiasman
kokoelmanäyttelyssä mutta olisi toivonut erilaista teoskokoelmaa samaan huoneeseen
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ja vähemmän häiriötekijöitä ympärille. Teos on erittäin minimalistinen, joten Lindqvist toivoisi ripustuksen ja ympäröivän tilan kunnioittavan ja vaalivan tätä teoksen luonnetta.

5.1.6

Ikääntyminen ja konservointi

Lindqvistille ovat tärkeäitä materiaalien laatu ja teoksen työstäminen asianmukaisesti,
jotta elämänkaari olisi mahdollisimman pitkä. Hän kuitenkin kokee jokaisen päivän olevan askel teoksen vanhenemisen suuntaan, vaikkei visuaalisesti merkkejä ikääntymisestä olisi näkyvissä. Taideteos on Lindqvistille aina osa aikaa ja historiaa. Ikääntyminen
ei aina ole mieluista, siitä huolimatta sen kulkua ei voi estää. Teoksen merkitys tulee
hämärtymään, kuten kaikki asiat elämässä. Teos kertoo tarinaansa omasta ajastaan.

Taiteilijan näkökulmasta on vaikea hahmottaa, minkälainen ikääntyminen olisi hyväksyttävää. Linqvist on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, ettei kyseinen teos ole tällaisenaan esityskelpoinen. Teoksen merkitys on täysin muuttunut krakelyyrien johdosta. Ikääntymisestä aiheutuvat krakelyyrit voivat olla Lindqvistin mielestä helpommin hyväksyttävissä,
mikäli ne eivät olisi hallitsevana teoksen tulkinnan suhteen. Lindqvist näkee kuitenkin
vanhenemisessa myös kauneutta. Teoksen ei tule pysyä ikuisesti sellaisena, kuin se
alun perin on luotu.

Ennaltaehkäisevän konservoinnin tueksi Lindqvist kokee, ettei teosturvallisuuden takuuksi lasin lisäys tai kehystys ole hyväksyttyä esitettäessä teosta. Teoksen merkitys
muuttuisi siinä tapauksessa joksikin pyhäksi, eikä todellinen luonne tulisi esille. Myöskään hän ei pidä ajatuksesta nauhasta, joka estäisi teoksen lähistölle pääsyn, mutta kokee sen kuitenkin olevan hyväksyttävä metodi ennaltaehkäisten vaurioiden syntymistä.

Teoksen päälle maalaaminen on Lindqvistille yksi mahdollinen korjausehdotus, mutta
hän myöntää, että tällöin teos ei olisi enää alkuperäinen teos vaan täysin uusi kokonaisuus. Lindqvist ei odota konservoinnin tuloksilta suuria, sillä hän ymmärtää vaurioiden
haastavan luonteen monokromaattisen taiteen parissa. Hän toivoo, että vauriot häviäisivät niin paljon kuin suinkin on mahdollista. Mikäli vauriot eivät herättäisi enää huomiota,
teos olisi taas esityskelpoinen hänen silmissään.
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6

6.1

Teoksen konservointi

Analyyttinen materiaalitutkimus

Konservoinnin etiikan keskeisin ajatus on, että toimenpiteiden tulee olla peruttavissa.
Täydellinen peruttavuus ei kuitenkaan käytännössä toteudu täysin. Jotta toimenpiteet
olisivat kuitenkin konservoinnin etiikan mukaisesti hyväksyttyjä, tulee taiteilijan käyttämät
materiaalit tutkia ja konservoinnissa käytettävät materiaalivalinnat perustella. Taiteilijahaastattelu on arvokas lisäapu materiaalien tutkimisessa. Koska nykytaiteen materiaalit
saattavat kuitenkin sisältää eri täyte- ja lisäaineita, joista valmistaja ei ilmoita tai taiteilija
ei ole tietoinen, on tärkeää tutkia materiaalit sekä analyyttisin tutkimusmenetelmin että
käytännön kokein. Teoksen materiaalitutkimus koostui kuitutunnistuksesta, esiliimauksen ja maalipinnan tunnistuksesta ja liukoisuustestistä.

Kuitutunnistus toteutettiin pohjakankaan loimi- ja kudelangoille sekä hulpioreunan
loimilangalle, jotta suunniteltujen konservointimetodien vaikutus kankaan käyttäytymiseen olisi ennustettavissa. Maalauskangas ulottuu reilusti yli pingotusreunojen, ja kankaan reunat ovat hieman rispaantuneet. Taiteilija on levittänyt esiliimauksen pingotuskehyksen ulkoreunoille muttei kääntöpuolelle. Kuitunäytteet olivat siis helposti otettavissa
kankaan reunasta, eikä niistä ollut tarpeellista liuottaa liimajäämiä. Kuituanalyysi vahvisti
taiteilijan tiedon kankaan materiaalista. Sekä loimi että kude ovat pellavaa, joka on nähtävissä mikroskooppikuvissa (mikroskooppi Leica DMLS, kamera Leica DFC 420). Kuiturakenteissa (ks.kuviot 12 ja 13) ovat näkyvissä kapeat kuituontelot ja poikittaisia niin
sanottuja solmuja, jotka ovat tyypilliset ominaispiirteet pellavan kuitunäytteissä (Mayer
2012, 323). Kankaan toisessa reunassa on hulpio, joka on näkyvissä teoksen kääntöpuolella. Hulpion loimilangan kuitu on puuvillaa. Mikroskooppikuvassa (ks. kuvio 14) on
näkyvissä puuvillalle ominainen kierteinen rakenne (Mayer 2012, 323). Hulpio kuitenkin
sijaitsee kankaan reunassa, joten puuvillan läsnäolo ei vaikutta konservointitoimenpiteiden suunnitteluun.
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Kuvio 12. Mikroskooppikuva (suurennos 200 kertainen): loimilangan kuitunäyte.

Kuvio 13. Mikroskooppikuva (suurennos 200 kertainen): kudelangan kuitunäyte.

Kuvio 14. Mikroskooppikuva (suurennos 200 kertainen): hulpion loimilangan kuitunäyte.
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Kuitunäytteen lisäksi esiliimauksesta otettiin näyte materiaalitunnistusta varten. Taiteilija
kertoi käyttäneensä esiliimauksessa A1000-liimaa (ks. luku 5.1.3). Hän ei kuitenkaan
muistanut sen valmistajaa tai merkkiä. Liima on näkyvissä pingotusreunan ulkosyrjällä,
josta oli mahdollista rapsuttaa skalpellilla näyte. Ajoin näytteestä spektrin infrapunaspektroskopiaa (FTIR eli Fourier Transform Infrared Spectroscopy) käyttäen. Kuviossa 15 on verrattu esiliimauksen FTIR-spektriä akryylidispersion referenssispektriin,
minkä perusteella voi olettaa esiliimauksen olevan akryylipohjainen. Spektrissä on näkyvissä synteettiselle styreeniakrylaattipohjaiselle liimalle ominaiset piikit (Mannerheimo
2016).

Kuvio 15. FTIR-spektrit: esiliimaus (sininen käyrä) ja akryylidispersion referenssinäyte (pinkki
käyrä).

Pohjustus ei ollut näkyvissä maalipinnan reunoilla, joten FTIR-spektriä varten olisi näyte
jouduttu ottamaan teoksen virheettömästä maalipinnasta. Tällöin ehjä maalipinta olisi
pitänyt rikkoa. Lisäksi taiteilija kertoi käyttäneensä pohjustuksessa akryyligessoa (ks.
luku 5.1.3), joten pohjustuksen FTIR-analyysi ei ollut välttämätön.

Maalipinta koostuu Talens-yhtiön valmistamasta Rembrandt-öljyvärimaalista, johon taiteilija on sekoittanut Liquin originalia (ks. luku 5.1.3). Liquin original on Winsor & Newton
-yrityksen alkydihartsista valmistama tuote, jonka käyttö öljyväriin sekoitettuna nopeuttaa
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kuivumisprosessia ja vaikuttaa öljyvärin levitettävyyteen (Winsor & Newton 2003, 2). Teostietoihin kyseisen teoksen tekniikaksi oli merkitty öljyvärimaalaus. Alkydipohjaisen kuivatinaineen vuoksi ajoin maalinäytteestä FTIR-spektrin, jotta arviointi maalin ominaisuuksista olisi perusteltua. Maalinäytteen FTIR-spektri oli yhdenmukainen alkydimaalireferenssinäytteeseen verrattaessa (ks. kuvio 16). Konservointitoimenpiteitä suunniteltaessa maalipintaa on siis käsiteltävä alkydimaalina. Lisäksi näytteen FTIR-spektrissä
on näkyvissä kalsiumkarbonaattia ja titaanidioksidia, jotka molemmat ovat hyvin tyypillisiä täyte- ja väriaineita moderneissa maaleissa (Mannerhiemo 2016). Kalsiumkarbonaatti voi mahdollisesti olla peräisin myös pohjustuksesta.

Kuvio 16. FTIR-spektrit: maalipinta (punainen käyrä) ja alkydiöljymaalin referenssinäyte (musta
käyrä).

Maalipintaan tehtiin liukenevuuskoe käyttäen seitsemää eri liuotinta: vesi (kylmä ja lämmin), saliva, etanoli, asetoni, tolueeni, White Spirit (mineraalitärpätti) ja Ligroin (petrolieetteri, kiehumispiste 100–140 °C). Liuottimella kostutetusta pumpulipuikosta painettiin
talouspaperiin ylimääräinen liuotin. Pumpulipuikkoa rullattiin edestakaisin noin 10 kertaa
maalipinnan reuna-alueella. Mikäli maalipinta ei liuennut, liuotintestausta jatkettiin hiertämällä kevyesti pumpulipuikkoa pinnassa. Etanoli ja asetoni liuottivat maalipinnasta pigmenttiä, kun pumpulipuikkoa rullattiin maalipinnalla. Muut liuottimet eivät vaikuttaneet
pinnan liukenevuuteen. Koska maalipintaan muodostui herkästi kiiltoeroja, pintakosketus pyrittiin minimoimaan konservointitoimenpiteissä. Liukoisuuskokeesta oli mahdollista
kuitenkin saada tietoa suunnitellun paikallisen liuotinkäsittelyn tueksi.
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6.2

Käytännön konservointi

Käytännön konservoinnin työ keskittyi krakelyyrivaurioiden konservointiin ja monokromaattisuuden palauttamisen kannalta konservointitoimenpiteiden toimivuuteen kyseisen
maalauksen osalta. Monokromaattisen maalauksen konservoinnissa tulee ottaa huomioon taitelijan mielipide, museon mielipide, kulttuurinen konteksti ja eettiset konservoinnin
suositukset. (Abraham 1999, 366.) Nämä edellytykset olivat jokaisessa konservoinnin
päätöksessä taustalla.

Teoksen ollessa talletettuna Kiasmaan, on se rinnastettavissa osaksi kokoelmaa ja lähes
poikkeuksetta museo-olosuhteissa. Stabiili ympäröivä olosuhdeilmasto on teokselle ideaali. Konservointitoimenpiteet on suunniteltu olosuhteisiin, jossa kosteus on 50 +/- 5 %
RH (Relative Humidity) ja lämpötila 20 +/- 2 °C (Harva & Rajakari 2007, 22). Teoskäsittelyn ja -kuljetuksen yhteydessä olosuhteet saattavat vaihdella, mutta seuranta on mahdollista ja se toteutuu museoammattilaisten toimesta.

Konservoinnin käytännön toimenpiteiden avuksi vaurioalueesta piirrettiin niin sanottu
sapluuna läpinäkyvälle Melinexille® (polyesterikalvo). Kääntöpuolelta käsiteltäessä sapluunan avulla on mahdollista paikantaa vaurioiden sijainti täsmällisesti. Vaikka vauriot
olisivat näkyvissä kääntöpuolella kankaan deformaationa, konservointitoimenpiteiden
edetessä vaurioiden jäljet todennäköisesti häviävät tai pienenevät. Krakelyyrikaarten sijainnit merkittiin sapluunaa apuna käyttäen kääntöpuolelle liidulla, jolloin toimenpiteiden
edetessä muun muassa krakelyyrien tuenta oli mahdollista asemoida täsmällisesti.

Katseen tarkentaminen monokromaattiseen pintaan on haastavaa, ja siksi konservointitoimenpiteiden tekninen toteuttaminen on konservaattorin silmille erityisen rasittavaa
(Abraham 1999, 366). Konsolidointi- ja restaurointitoimenpiteet oli mahdollista kohdistaa
tehokkaammin mikroskooppia apuna käyttäen, jolloin pinnan struktuuri helpotti työskentelyä ja katseen kohdistamista vaurioalueen yksityiskohtiin.

Iskujen johdosta aiheutuneet krakelyyrit olivat muokanneet kankaan, pohjustuksen ja
maalikerrosten rakennetta, joten konservointitoimenpiteet kohdistettiin kerrosrakenteeseen kokonaisuutena. Käytännön konservointitoimenpiteet muodostuivat konsolidoinnista, liuotinkäsittelystä, vaurion tuennasta, restauroinnista, pingotuskehysvuorauksesta
sekä taustasuojauksen ja nostolenkkien lisäyksestä. Krakelyyrien seinämät konsolidoi-
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tiin siveltimellä levitetyllä sampiliimalla. Liuotinkäsittelyssä lämmön, liuotinhöyryn ja alipaineen avulla maalauksen vaurioalueen rakenne rentoutettiin ja krakelyyrien harjanteet
palautettiin alkuperäiseen asemointiinsa. Krakelyyrien kääntöpuoli tuettiin ohuiden teräslankojen verkostolla vahvistaen vaurioalueen asemoinnin pysyvyys. Visuaalinen eheys
viimeisteltiin restauroinnin avulla. Pingotuskehysvuoraus, taustapahvit ja nostolenkit lisättiin ehkäisemään käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvaa vaurioitumisen riskiä. Seuraavissa alaluvuissa edellä mainitut konservoinnin ja restauroinnin toimenpiteet havainnollistetaan yksityiskohtaisemmin erillisissä osioissaan.

6.2.1

Konsolidointi

Konservoinnin eettiseen ohjeistukseen liittyy vahvasti käsitys toimenpiteiden peruttavuudesta ja lisättyjen materiaalien poistettavuudesta. Kangas, maalipinta ja pohjustus luovat
huokoisen kokonaisuuden, johon lisätty konservointimateriaali ei todellisuudessa ole
aina poistettavissa. (Nicolaus 1998, 88.) Esimerkiksi krakelyyrin konsolidoinnissa liima
levittyy syvälle rakenteisiin, jolloin poistettavuus ei ole mahdollista. Tämän vuoksi liiman
uudelleenaktivoinnista muodostui tärkeä vaikuttava tekijä konsolidointitoimenpiteissä
(ks. luku 3.1). Uuudelleenaktivoinnin kriteeriin parhaiten vastaavaksi liimaksi todettiin
eläinliimoista sampiliima. Sampiliiman vahva liimausteho on aktivoitavissa lämmön
avulla, ja vahvasti harjanteille nousseille krakelyyriseinämille on mahdollista toistaa toimenpiteet tarvittaessa.

Sampiliiman kulkeutumista on mahdollista edesauttaa pintajännitettä laskien. Liuottimista etanolia ei ollut mahdollista käyttää kuvapuolelta, sillä teoksen maalipinta liukenee
siihen (ks. luku 6.1). Ligroinin (petrolieetteri, kiehumispiste 100–140 °C) tai alipainepöydän imun avulla olisi ollut mahdollista laskea sampiliiman pintajännitettä ja edesauttaa
sen kulkeutumista. Alipainpöydän imu voi olla kuitenkin liian voimakas ja vetää liiman
suoraan rakenteen läpi kankaaseen. Koska sampiliiman vahvuus vaikuttaa myös pintajännitteen voimakkuuteen, konsolidointia testattiin eri prosenttisuuksin. 4 prosenttinen
sampiliima kulkeutui tehokkaasti ilman pintajännitteeseen vaikuttavaa liuotinta, joten Ligroinin käytölle ei ollut tarvetta. Lisäksi lämpöhauteen avulla lämmitetty liima pysyi juoksevana ja edesauttoi konsolidointitoimenpidettä.

Monokromaattista maalausta käsiteltäessä vaarana ovat pinnan hankauksesta aiheutuvat muutokset (Gridley & Cranmer 2006, 143). Tämä riski on visuaalisesti kuitenkin pienempi haitta kuin iskusta aiheutuneiden krakelyyrien kohonneet seinämät. Hankauksen
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seurauksena kyseisen maalauksen maalipintaan aiheutuu herkästi kiiltoeroja, joten toimenpiteet suoritettiin minimoiden pintakosketus. Ylimääräinen liima maalipinnan päältä
ei ole poistettavissa pintakiiltoon vaikuttamatta. Tästä johtuen teoksen krakelyyrien konsolidoinnin apuna käytettiin mikroskooppia (ks. kuvio 17), jotta toimenpiteet oli mahdollista kohdistaa täsmällisesti vaurioon ja useita kertoja levitettävä liima levittyisi mahdollisimman tehokkaasti krakelyyrin seinämiin. Pintaan jäi hieman kiiltoa sampiliimasta, joka
kuitenkin oli visuaalisesti vähemmän huomiota herättävä kuin kostealla pumpulipuikolla
pyyhityn pinnan kiiltoero. Liimajäämät oli mahdollista myöhemmin restauroida.

Kuvio 17. Konsolidointi suoritettiin levittäen 4 prosenttinen sampiliima useita kertoja krakelyyrien
seinämiin leikkausmikroskooppia apuna käyttäen. Kuva: Siukku Nurminen.

Konsolidointi oli suunniteltu alun perin suoritettavaksi liuotinkäsittelyn (ks. luku 6.2.2) yhteyteen. Erittäin liuotinherkän maalipinnan vuoksi pienemmän spiraalikrakelyyrin liuotinkäsittelyn yhteydessä krakelyyri sulkeutui täysin eikä liimaa ollut mahdollista levittää krakelyyriseinämiin. Liimaustehon uupuessa krakelyyri kuitenkin avautui jälleen käsittelyn
päätyttyä. Tästä syystä konsolidointi toteutettiin ennen liuotinkäsittelyä.
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6.2.2

Krakelyyrialueen liuotinkäsittely

Liuotinkäsittelyn avulla pehmitettiin paikallisesti maalauksen kerrosten eri materiaalit,
jotta krakelyyrin harjanteet saatiin painettua alas. Käsittelyssä käytettävien liuottimien tuli
vaikuttaa samanarvoisesti pellavakankaaseen, akryylipohjaisiin aineisiin ja alkydiöljymaaliin (ks. luku 5.1.3), jotta koko rakenne rentoutui krakelyyrien alueelta. Sekä akryylipohjaisia että alkydipohjaisia aineita on mahdollista pehmittää etanolilla (Gridley & Cranmeri 2006, 144, 147). Myös liuotintestauksen tulokset tukivat tätä etanolin vaikutusta
maalipintaan (ks. luku 6.1). Kosteuden avulla voidaan vaikuttaa pellavakankaaseen ja
akryylipohjustukseen. Näin ollen krakelyyrialueen rakenteen liuotinkäsittelyssä käytettiin
vaikuttavana aineena minialipainepöydän lämmön avulla aikaansaatua vesi-etanolihöyryä. Akryylipohjustus ja esiliimaus reagoivat lämpöön, ja edesauttoivat krakelyyrien
seinämien kiinnityksessä. Lisäksi lämpö vaikutti konsolidoinnin yhteydessä levitettyyn
termoplastiseen sampiliimaan mahdollistaen sen aktivoitumisen.

Liuotinkäsittelyn seurauksena on mahdollista, että pintarakenteeseen aiheutuu muutoksia maalipinnan mekaanisissa ominaisuuksissa. Liuottimien vaikutuksesta maalikerros
turpoaa ja pinnasta saattaa huuhtoutua pehmentäviä ainesosia, minkä vuoksi maalipinta
mahdollisesti haurastuu. Alkydimaalipinnan haurastumiseen liittyy kuitenkin liuottimen
turvottavan vaikutuksen lisäksi muitakin tekijöitä, sillä esimerkiksi asetoni vaikuttaa vahvasti maalipinnan haurauteen, vaikkei se turvota maalipintaa. Kosteuskäsittelyssä vesi
ei aiheuta muutoksia maalipinnan mekaanisissa ominaisuuksissa. Etanolilla on vaikutus,
mutta asetoniin verrattaessa se on pieni. (Fuesers & Zumbuhl 2008, 9–11.) Riskinä etanolin mahdollinen haurastuttava vaikutus on kuitenkin tiedostettava, mutta se ei estä pienissä määrin etanolin käyttöä liuotinkäsittelyn yhteydessä.

Alipainepöytää on mahdollista käyttää koko kankaan alalta tai paikallisesti (Bomford
1997, 37). Minialipainepöytä oli kyseisen maalauksen käsittelyssä suurempaa pöytää
parempi ratkaisu, sillä muuten teos olisi täytynyt irrottaa pingotuskehyksestään maalauksen kehysristikon vuoksi. Krakelyyrit sijaitsevat kehysristikon tukipuiden vieressä, joten
minialipainepöytä mahdollisti paikallisen vaurioalueen käsittelyn. Krakelyyrin reunoja
olisi mahdollista painaa paikallisesti kuvapuolelta lämpölusikalla tai esimerkiksi hiekkapussilla. Pieni lämpölusikka saattaa kuitenkin aiheuttaa painauman tuoreeseen pehmitettyyn maalipintaan, joten vaihtoehtoisesti kuvapuolelta voi lisätä lämpöä haalealla noin
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45 celsiusasteisella silitysraudalla. Etanoli vaikutti kuitenkin niin voimakkaasti maalipintaa pehmentäen, ettei krakelyyrin reunoja ollut tarvetta käsitellä lämmön avulla alaspäin
kuvapuolelta.

Vauriot käsiteltiin yksi alue kerrallaan liuotinhöyryllä ja lämmöllä sekä alipaineen avulla.
Minialipainepöydän lämpö nostettiin 45-asteiseksi. Kun lämpötila oli saavutettu, asetettiin vesi-etanoliliuoksella 80/20-suhteessa (Gridley 2016, 5) kostutettu imupaperi minialipainepöydän metalliritilän alle (ks. kuvio 18). Pienimmän krakelyyrin käsittelyyn liuotinseosta käytettiin noin 5 ml, keskimmäiseen noin 8 ml ja suurimpaan noin 15 ml.
Päälle asetettiin Hollytex (polyesterifilamenttikuitukangas) estämään konsolidointiliiman
tarttuminen maalauksen taustapuolelta alipainepöydän ritilään. Maalaus siirrettiin minialipainepöydälle kohdistaen yksi vaurioitunut alue kerrallaan liuotinhöyrylle (ks. kuvio
19). Kuvapinnan päälle levitettiin Melinex® -muovi ehkäisemään liuotinhöyryn haihtumista, jotta vaikutus rakenteissa olisi mahdollisimman tehokas ja alipaine saataisiin aikaan. Kun rakenne oli pehmennyt, krakelyyrin pinnalle asetettiin Melinex® -muovin
päälle kevyt puulevy (240 g) tehostamaan harjanteiden painumista. Alue oli liuotin–
höyry–lämpökäsittelyssä kunnes krakelyyrin seinämät painautuivat kiinni toisiinsa ja takaisin muun teospinnan tasolle.

Rakenteen rentouduttua ja krakelyyrin reunojen palauduttua pinnan tasolle lämmitys nollattiin ja imupaperi poistettiin maalauksen alta. Suurikokoista teosta nostettiin varoen irti
pöydän pinnasta, jotta liikuttelun aiheuttama rakenteen värähtely olisi mahdollisimman
pientä. Alipainepöydän imu asetettiin noin 40 mB tehoiseen imuun (ks. kuvio 20). Krakelyyrin konsolidointi vaikutti erittäin onnistuneelta, sillä ilmavirtausta ei kulkeutunut krakelyyrisauman läpi. Alipainepöydän imu pidettiin päällä noin 20 minuuttia, kunnes pinnan
lämpötila oli laskenut huoneenlämmön tasolle, alueen liuottimet olivat täysin haihtuneet
ja sampiliima kuivunut ja polymerisoituinut. Maalaus liu’utettiin varovasti pois alipainepöydältä, ja krakelyyrin alle asetettiin korotus puulevyistä ja pahvista. Kuvapinnalle asetettiin silikonipaperi, pahvinpala pehmikkeeksi ja puulevy sekä paino (ratakisko: 4,5 kg).
Käsitelty alue jätettiin yön yli painon alle, jotta liuottimen täydellinen haihtuminen ja liimausteho varmistuisivat (ks. kuvio 21). Spiraalikrakelyyreille suoritettiin liuotinkäsittely
kahdesti, sillä ensimmäinen käsittely ei onnistunut laskemaan täysin nousseita harjanteita. Liuotinkäsittelyn tuloksena teoksen eri kerroksien jännitteet vapautuivat ja vaurioituneen pinnan taso palautettiin teospinnan tasolle alipainepöydän imua apuna käyttäen.
Pintastruktuuri ei kärsinyt käsittelystä, ja siveltimenvedot pinnassa ovat edelleen vahvasti näkyvissä koko käsittelyalueella.
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Kuvio 18. Liuotinseoksella kostutettu imupaperi on asetettu minialipainepöydän metalliritilän alle.
Kuva: Siukku Nurminen.

Kuvio 19. Teoksen siirto minialipainepöydän päälle. Kuva: Siukku Nurminen.
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Kuvio 20. Krakelyyrialue alipaineessa.

Kuvio 21. Krakelyyrialue painojen alla.
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6.2.3

Paikallinen tukikäsittely teräslankaverkostolla

Liimaustehon lisäksi paikallinen kääntöpuolen tuenta oli tarpeellinen, sillä krakelyyriseinämät saattavat nousta ikääntyessään takaisin harjanteille. Koska teos on täysin virheetön spiraalikrakelyyrejä lukuun ottamatta, tuenta toteutettiin paikallisesti. Tukikäsittelyssä
käytettiin menetelmänä niin sanottua teräslankaverkostotukea, jossa vaurioalue tuetaan
hammasraudoissa käytetyin teräslangan (liite 2) paloin teoksen kääntöpuolelta. Teräslankojen kiinnitysmenetelmää tutkittiin sekä akryylidispersioliimalla (Lascaux Acrylic Adhesive 498 HV) että kirurgin ommelaineella (ks. kuvio 22). Ommelainein kiinnitetty teräslankatuentamenetelmä imitoitiin Barnett Newmanin monokromaattisen Cathdedra-teoksen repeämien konservoinnista kertovasta julkaisusta (Bracht ym. 2002, 82). Pelkän akryylidispersion avulla kiinnitetty terästukiverkosto pohjautui Hough & Michalskij (1999)
artikkeliin, jossa liimakiinnitetyt teräslangat oli suositeltu tuennan menetelmä (ks. myös
luku 3.2).

Kuvio 22. Kirurginen Ethibond Excel -ommelaine (Ethicon) ja neulankuljetin.

Kirurgin ommelaine koostuu hyvin ohuen neulan ja langan yhdistelmästä. Ommelaineita
on useita erilaisia eri ominaisuuksilla. Neulan koko, muoto, halkaisija ja terä sekä langan
pituus ja materiaali vaihtuvat sarjoissa (Ethicon 2015). Kyseisen teoksen teräsverkkotuennan kiinnitys testattiin Ethibond Excel 6890 -ommelaineella (liite 2). Kirurginneula oli
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13 mm pitkä, halkaisijaltaan 5-0 ja kärjeltään pyöreäpäinen (Taper Point Needle), jotta
kankaan kuidut eivät katkeaisi. Kaareva neulan muoto (C-1) edesauttoi ompeleiden kuljettamista. Ommelaineen lanka oli punottua polyesterilankaa (Poly ethylene terephthalate). Senttimetrin välein asetetut teräslangat asemoitiin ensin akryylidispersioliimalla kevyesti kääntöpuolelle. Molemmin puolin teräslankaa ommeltiin vuorotellen pistoja seuraten kankaan loimilangan kulkua (ks. kuvio 23). Neulankuljettimen (ks. kuvio 22) avulla
teosta liikuttamatta pistot eivät tuntuneet vaikuttavan maalipintaan, eikä kuvapuolelle
näyttänyt aiheutuvan deformaatioita. Kiinnityksen edetessä menetelmän kuitenkin huomattiin vaurioittavan maalipintaa.

Kuvio 23. Kirurgisin ommelainein tikatut hammasrautateräslangat.

Ompeleet aiheuttivat maalipintaan mikrohalkeamia, mikä johtui todennäköisesti kovasta
ja joustamattomasta maalipinnasta. Mikrohalkeamien lisäksi teräslangat siirtyivät kohti
kuvapintaa ja näkyivät sivuvalossa maalipinnan laineiluna (ks. kuvio 24). Vaikka ompeleita ei kiristetty, aiheuttivat ne liian suuren jännitteen teräslankaa kohden. Toimenpiteen
toimivuus pienemmällä neulan halkaisijalla paksumpaan maalipintaan tai eri materiaaleille vaatisi lisätutkimusta. Kyseisen maalauksen reaktio oli kuitenkin niin voimakas, että
ommelainekiinnitystä ei tulisi harkita krakelyyrien tuennan kiinnitysvaihtoehtona alkydimaalauksille.
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Ompeleet purettiin teoksen taustapuolelta, ja teräslankojen kevyt liimaus poistettiin asetonilla. Asetoni irrotti helposti teräslangat, eikä kankaaseen jäänyt jäämiä liimasta. Asetonin nopea haihtuvuus esti liuottimen vaikutuksen esiliimaukseen. Maalipinnan aaltoilu
käsiteltiin uudelleen vesi-etanolihöyryn avulla. Krakelyyrin jo suoritettu konsolidointi ei
reagoinut negatiivisesti uuteen liuotinkäsittelyyn, ja maalipinnan aaltoilu laski lähes kokonaan takaisin (ks. kuvio 25). Näin ollen menetelmän peruttavuus tutkittiin empiirisesti
havainnoiden. Ompeleiden irrotus ja liimakiinnitettyjen teräslankojen poisto onnistui käytännössä.

Kuvio 24. Kuvapinnan struktuuriin siirtyneet tukilangat näkyvät laineilevana maalipintana.

Kuvio 25. Pieni krakelyyri liuotinkäsittelyn jälkeen taskulampulla valaistussa sivuvalossa.
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Kuvio 26. Suuri krakelyyri tuettuna kääntöpuolelta teräslankaverkostolla. Teräslangat on kiinnitetty akryylidispersioliimalla (Lascaux Acrylic Adhesive 498 HV).

Koska ommelainekiinnitys ei ollut kelvollinen menetelmä, krakelyyrituennan teräslangat
kiinnitettiin akryylidispersioliimalla. Akryylidispersioliimatut teräslangat eivät aiheuttaneet
deformaatioita kuvapintaan. Liima on joustava, joten se imitoi samankaltaista tukea kuin
ommelkiinnitys. Liimalla kiinnitetty teräslankaverkostotuki ei kuitenkaan ole yhtä vahva
kuin ommelkiinnitetty. Tämän vuoksi teräslankamäärä tuplattiin, eli lankojen väliset intervallit muutettiin viiden millimetrin väleiksi. Teräslangat asetettiin loimen ja kuteen suuntaisesti mahdollisimman kohtisuoraan krakelyyrin uraan nähden. Kiinnitys toteutettiin levittäen teräslankojen pintaan siveltimellä liimaa ja asettaen ne ennalta määriteltyihin
paikkoihin (ks. kuvio 26). Päihin lisättiin liimatipat varmistamaan kiinnitys. Mikäli teräslangat irtoaisivat liiman ikääntyessä, ovat liimatipat suojana teräviltä päädyiltä.

6.2.4

Restaurointi

Historiassa on esimerkkejä monokromaattisten maalausten täydellisestä tai osittaisesta
päällemaalauksesta. Tällainen toimenpide ei kuitenkaan nykypäivänä ole lainkaan hyväksyttävissä. (Sauerberg 1999, 367.) Konsolidoinnin ja rakenteen pehmittämisen on-
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nistuessa krakelyyrin seinämät sulkeutuvat täysin ja painautuvat takaisin teospinnan tasolle, jolloin kittausta tai restaurointia ei tarvita (Gridley 2016, 4). Täydellinen ja täysin
huomaamaton vaurion liimauksen ja kosteuskäsittelyn lopputulos on kuitenkin epätodennäköinen, joten restaurointi on huomionarvoinen toimenpide. Lopputuloksena pyritään
toteuttamaan mahdollisimman yhtäjaksoinen ja samansävyinen maalipinta alkuperäiseen ympäröivään pintaan verrattaessa. Restauroinnin tulisi olla stabiili, eli värisävy ei
saa muuttua teoksen ikääntyessä. Lisäksi sen tulee olla poistettavissa liuottimella, joka
ei vaikuta alkuperäiseen maalipintaan. (Bomford 1997, 46–47.)

Teokselle suoritettu konsolidointi ja liuotinkäsittely eivät häivyttäneet täysin vauriokohtaa, joten restauroinnille oli tarve. Vaikka restaurointi olisi periaatteessa poistettavissa,
sen seurauksena kyseisen maalauksen pintaan muodostuisi herkästi kiiltoeroja. Tämän
vuoksi hyvin vähäinen restaurointiväri kohdistettiin äärimmäisen tarkasti krakelyyrin
uraan, jotta sen mahdollinen poisto ei aiheuttaisi pintakiiltoon suuria muutoksia tai muutoksia lainkaan. Mikäli tulevaisuudessa restauroinnit tulisi poistaa, tulee toimenpide suorittaa mikroskooppia apuna käyttäen.

Värisävyn ja pinnan rakenteen lisäksi restauroinnin tulisi vastata kiiltoasteeltaan alkuperäisen maalipinnan kiiltoastetta mahdollisimman hyvin. Restauroinnin tulee jäljitellä maalauksen suhteellisen mattapintaista kokonaisuutta. Akvarellivärin jälki on suhteellisen
matta ja poistettavissa helposti veden avulla. Kiiltoastetta säädettiin sekoittamalla akvarelliväriin jauhettua pastelliväriä. Värisekoitusta empiirisesti testaten vaikutti se ominaisuuksiltaan erinomaiselta ratkaisulta kyseisen maalauksen vaurioiden yleisilmeen viimeistelemiseen. Vaaleampi sävy loi eheämmän vaikutelman teospinnasta, vaikkei se
täysin toistanut maalauksen alkuperäistä tummuusastetta. Väri levitettiin mikroskoopin
avulla tarkalleen krakelyyrin pintaan ja liimajäämiin, jotta alkuperäinen pinta olisi mahdollisimman koskematon (ks. kuviot 27 ja 28).
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Kuvio 27. Mikroskooppikuva: restaurointia akvarelli-pastelliväriseoksella.

Kuvio 28. Mikroskooppikuva: vasemmalla näkyvissä samlipiimajäämien vahva kiilto, oikealla restauroitu krakelyyrin uraa ja kiiltoeroja.

41

6.3

6.3.1

Ennaltaehkäisevä konservointi

Pingotuskehysvuoraus (Stretcher bar lining)

Teoskäsittely sisältää aina riskin vaurioitumiselle. Kyseiseen suurikokoiseen maalaukseen aiheutuu käsittelyn ja kuljetuksen yhteydessä värinää ja kangas lepattaa kohti pingotuskehystä, jolloin tukiristikko ikään kuin tamppaa teosta. Lisäksi olosuhteet saattavat
hieman vaihdella teoslainan ja kuljetuksen yhteydessä. Ennaltaehkäisevänä konservointina on mahdollista tukea teos kääntöpuolelta irtovuorauksella. Irtovuoraus kuitenkin
edellyttäisi maalauksen irrottamisen pingotuskehyksistään.

Tate-museoissa on käytössä pingotuskehysvuorausmenetelmä (stretcher bar lining /
cami lining), joka mahdollistaa vuorauskankaan kiinnittämisen ilman, että teosta tarvitsee
irrottaa alkuperäisistä kehyksestään. Menetelmässä ilmatiivis purjekangas liu'utetaan tukipuiden alta ja niitataan kääntöpuolelta pingotuskehyksen sisäsyrjille. Vuorauskangas
on keskellä maalausta kontaktissa teoksen alkuperäisen kankaan kanssa, ja osin se toimii käsittelystä aiheutuneen liikkeen puskurina. Vuorauskankaan ja teoksen taustan väliin jäävä ilma absorboi värinää, ja erityisesti teoskuljetuksesta aiheutunut värinä pienenee maalauksen keskiosan ollessa tuettuna. Vuorauskankaan pingotuksen yhteydessä
vahva polyesterikangas muodostaa maalaukselle jäykän tuen, joka on hyvin nopeasti
niin purettavissa kuin kiinnitettävissä. (Hackney 2004; Levenson 2012, 411–412.)

Pingotuskehysvuoraus suoritettiin käyttäen samaa purjekangasta, jota käytetään Tatemuseoissa (liite 2 ja 3). Kangas on erittäin tiheää ja jäykkää polyesteria, joka ei rispaannu
lähes ollenkaan. Paksuhko kangas vaimentaa lisäksi mahdollisia olosuhdemuutoksia.
Vuoraus on mahdollista tehdä teoksen ollessa pystyasennossa tai vaaka-asennossa.
Koska kyseisen teoksen maalipinta on tasainen, vuoraus suoritettiin pöydällä vaakaasennossa. Teosta hieman suurempi polyesterikangas asetettiin maalauksen kääntöpuolelle kehysristikon päälle. Kankaan läpikuultavuus edesauttoi kohdistamisessa. Kankaasta leikattiin noin viiden senttimetrin syvyydeltä ristikkopuun pysty- ja vaakapuiden
kohdilta kappaleet pois (ks. kuvio 29). Kangas liu'utettiin kehysristikon alta ja vastakkaisilta reunoilta pingottaen niitattiin teoksen pingotuskehyksen sisäsyrjille (ks. kuviot 30,
31 ja 32). Pingotettaessa on varottava liiallista kiristämistä, jotta alkuperäinen kankaan
jännitys ei vääristy (Hackney 2004). Menetelmä oli erittäin nopea toteuttaa ja se vähensi
huomattavasti teoskäsittelyn yhteydessä aiheutuvaa kankaan heilumista. Lisäksi pingotusvuoraus estää pölyn kulkeutumisen kehyspuiden ja maalauskankaan väliin.
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Kuvio 29. Pingotusvuorauskankaasta leikataan pysty- ja vaakapuiden muotoiset palat pois noin
viiden senttimetrin syvyydeltä. Kuva: Susanna Belinskij.

Kuvio 30. Vuorauskangas asetellaan ristikkopuun alta kohdistaen paikoilleen. Kuva: Susanna Belinskij.
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Kuvio 31. Vuorauskangas niitataan kääntöpuolelle pingotuskehyksen sisäsyrjille. Kuva: Susanna
Belinskij.

Kuvio 32. Valmis pingotuskehysvuoraus. Kuva: Susanna Belinskij.
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6.3.2

Taustapahvi ja nostolenkit

Ennaltaehkäisevän konservoinnin osana teoksen kääntöpuolelle kiinnitettiin taustapahvit
ruuvein. Reunoilta leikattiin teoksen kääntöpuolen kovalevykulmien muotoiset alueet
pois, jotta ripustettuna teoksen sivusta ei ole mahdollista nähdä taustapahvia. Pahviin
merkittiin kehysristikon ja pingotuskehyksen leveydet ja sijainnit (ks. kuvio 33). Käsittelyn
ja kuljetuksen yhteydessä taustapahvi suojaa teosta mekaaniselta rasitukselta, se torjuu
mahdolliset iskut kääntöpuolelta ja edelleen tehostaa pingotuskehysvuorauksella saavutettuja ominaisuuksia.

Kuvio 33. Yleiskuva kääntöpuolesta konservoinnin jälkeen. Taustapahviin on merkitty kehyspuiden sijainnit ja leveydet. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Koska taustapahvin lisäys vähentää huomattavasti teoksen liikuttamiseen edellyttävää
tartuntapintaa, teoksen kääntöpuolelle lisättiin niin sanotut käsittelylenkit tai nostolenkit.
Lenkin tulee olla erittäin vahvaa materiaalia sekä pinnaltaan hyvällä kitka- ja vetolujuudella varustettua. Erinomainen vaihtoehto on kiipeilyssä käytetty nauhalenkki. Käsittely
tulee tapahtua aina kahden hengen toimesta molemmilta sivuilta nostaen. Toisella kädellä nostetaan lenkistä ja toisella tuetaan teosta pingotuskehyksen ulkosyrjältä. Nostolenkit mahdollistavat vakaan ja turvallisen teoskäsittelyn.
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Kuvio 34. Teoksen kääntöpuolelle kiinnitetty nostolenkki.

Lenkit kiinnitettiin kahden ruuvin ja alustalaatan eli prikan avulla teoksen kääntöpuolen
reunoille kehyspuihin (ks. kuvio 34). Yhteensä lenkin pituus on noin 38 senttimetriä sisältäen noin 8 senttimetriä kiinnitysvaraa. Taitetun nostolenkin korkein kohta alareunasta
mitattuna on noin 65 senttimetriä. Teoksen nosto ja kannattelu tulee tehdä suorin käsin,
jotta ergonominen työskentely toteutuu.
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6.4

6.4.1

Konservoinnin tulokset

Empiirinen tarkastelu

Kuvio 35. Yleiskuva kuvapuolesta konservoinnin jälkeen. Kuva: Kansallisgalleria / Petri Virtanen.

Konservoinnin tulokset olivat erinomaiset. Krakelyyrien harjanteet laskivat täysin takaisin
teospinnan tasolle ja yleinen visuaalinen eheys palautui (ks. kuvio 35). Taiteilija on erittäin tyytyväinen konservoinnin lopputulokseen, ja teos on taas esityskelpoinen (Lindqvist
7.4.2016). Krakelyyriura jäi hyvin hennosti näkyviin, ja restauroinnin avulla huomaamaton lopputulos saavutettiin (ks. kuviot 36-38). Krakelyyrejä ei ole mahdollista paikallistaa
teosta katsottaessa näyttelyvalaistuksessa. Kirkkaassakin valaistuksessa vauriot ovat
nähtävissä ainoastaan lähietäisyydeltä tarkasteltaessa.
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Kuvio 36. Yksityiskohtakuva naarmusta konservoinnin jälkeen.

Kuvio 37. Yksityiskohtakuva pienemmästä spiraalikrakelyyristä konservoinnin jälkeen.

Kuvio 38. Yksityiskohtakuva suuremmasta spiraalikrakelyyristä konservoinnin jälkeen.
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6.4.2

Reflectance Transformation Imaging (RTI)

Konservoinnin tuloksia tutkittiin Reflectance Transformation Imaging (RTI) -ohjelmiston
avulla (ks. kuvio 39). Useita kymmeniä kuvia kohteesta ladataan ohjelmistoon, jonka
muodostaman kuvan kautta valonsuuntaa interaktiivisesti säätäen on mahdollista tutkia
äärimmäisen yksityiskohtaisesti teospinnan muotoja. Valon ja varjon variaatio muodostaa kolmiulotteiselta vaikuttavan kuvan pinnasta. (Cultural Heritage Imaging 2016.)

Kuvio 39. RTI-Viewer-ohjelmistolla on mahdollista interaktiivisesti muuntaa valaistuksen kulmaa,
jolloin pintastruktuurin varjo–valoerot muodostavat kolmiulotteiselta vaikuttavan kuvan
kohteesta.

Kohteen RTI-kuvaus toteutetaan seuraavasti. Kaksi hyvin kiiltävää mustaa palloa asetetaan lähelle teosta vaurioiden molemmin puolin. Kamera asetetaan kohtisuoraan kohteeseen nähden. Jokainen kuva otetaan muuttamatta kameran asetuksia tai sijaintia.
Salama tulee olla aina tarkalleen yhtä etäällä kohteesta, ja sen tulee osoittaa keskelle
kohdetta. Salaman aiheuttama varjokuva palloista ei saa osua krakelyyrin päälle. Edestä
katsottuna vaurion ympärille kuvitellaan ympyrä, joka jaetaan kahdeksaan osaan (ks.
kuvio 40). Salama sijoitetaan vuorollaan jokaiselle janalle eri kohtiin tasaisesti. Kuvatessa salaman sijainti muuttuu pinnan lähistöltä kaartaen kohti kameraa, jolloin jokaisessa kuvassa pinnan valo- ja varjoalueet vaihtuvat. Ohjelmisto tunnistaa kiiltävien pallojen pinnassa näkyvän vahvan salaman heijastuksen ja laskee kuvista valaistuksen
vaihdon matemaattisesti. RTI-Builder-ohjelmisto yhdistää kuvista kokonaisuuden, ja
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RTI-Viewer-ohjelmiston kautta käyttäjä voi tietokoneella tutkia kohdetta ja valaista sen
haluamastaan suunnasta. (Cultural Heritage Imaging 2016.)

Kuvio 40. Kuvion vasemmalla puolella ympyrä on jaettu kahdeksaan osaan, pallot esittävät salaman sijaintia. Kuvion oikealla puolella esitettynä kuvaustilanne.

Vaurioalueet kuvattiin edellä mainitulla menetelmällä ennen konservointia ja sen jälkeen.
RTI-viewer-ohjelmiston kautta oli tutkittavissa konservointitoimenpiteiden tehokkuus.
Ohjelmistossa on mahdollista korostaa vaurioalueen pinnan muotoja eri hahmotustiloissa (rendering mode) sekä vaikuttaa kuvan väriin, terävyyteen, pikselien tarkkuuteen
ja valon kokoon. Krakelyyrin seinämät olivat äärimmäisen onnistuneesti kiinnittyneet ja
laskeutuneet takaisin teospinnan tasolle. Ohjelmiston kautta oli myös tutkittavissa tarkemmin toimenpiteiden vaikutusta ympäröivään maalipintaan. Muutoksia ei ollut havaittavissa. Kuviossa 41 on näkyvissä suuri krakelyyri ennen konservointia, ja kuviossa 42
täysin sama alue konservoinnin jälkeen.
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Kuvio 41. Yksityiskohtakuva suuremmasta krakelyyristä ennen konservointia RTI-Viewer-ohjelmistolla havainnoidusta vaurioalueesta (hahmotustila: specular enhancement).

Kuvio 42. Yksityiskohtakuva suuremmasta krakelyyristä konservoinnin jälkeen RTI-Viewer-ohjelmistolla havainnoidusta vaurioalueesta (hahmotustila: specular enhancement).
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7

Lopuksi

Monokromaattisen maalaustaiteen pintavaurioiden konservointiin ei ole yhtä ainoata
suositeltua konservointitekniikkaa. Pinnan anteeksiantamattomuuden vuoksi vaurioiden
konservointia ei ole mahdollista kokeilla eri menetelmin tai materiaalein. Vaurioiden konservoinnin taustalla tulee olla hyvin tehty tutkimustyö, sillä erehtymiseen ei ole varaa.
Jokainen käsittely jättää jälkensä teokseen. Nykytaiteessa monokromaattisen pinnan
vauriot ovat usein syntyneet ulkopuolisesta mekaanisesta rasitteesta kohtuullisen uuteen taideteokseen. Suurikokoiseenkin monokromaattiseen maalaukseen kohdistunut
vaurio saattaa olla silmään suuri, vaikka se olisi pinta-alaltaan pieni. Konservoinnin ja
restauroinnin tuloksen on seurattava äärettömän tarkasti teoksen alkuperäistä pintaa
struktuuriltaan, kiilloltaan ja väriltään.

Opinnäytetyössäni kyseessä oli suhteellisen tuore maalaus, joten konservointitoimenpiteet toteutettiin paikallisesti vaurioon kohdistaen eikä maalauksen ehjään alueeseen kajottu. Mikroskoopin avulla suoritettu konsolidointi ja restaurointi, minialipainepöytä sekä
paikallinen tukimenetelmä mahdollistivat tämän minimi-intervention. Krakelyyriharjanteiden uudelleen muokkaukseen käytettiin hyödyksi tuoreen alkydiöljypohjaisen maalipinnan ominaisuuksia. Kosteuden, etanolin ja sampiliiman yhteisvaikutuksen kautta taideteoksen kerrosrakenne asemoitiin alipaineen avulla takaisin teospinnan tasolle. Mikroskoopin käytön avulla tehty konsolidointi indusoi ihanteellisen liiman levittyneisyyteen,
jonka vuoksi hyvin vähäinen restaurointi oli tarpeen.

Paikallisista taustatuennan menetelmistä optimaalisin oli tekniikka, jossa krakelyyrin
tausta tuettiin teräslankaverkoston avulla. Menetelmää on mahdollista soveltaa vaihtoehtona paikallisten tukimenetelmien joukkoon. Teräslankatuennasta osana konservoinnin toimenpiteitä on tutkimuksia vain muutamia, ja kyseinen sovitus menetelmästä on
ensimmäisiä käytännön esimerkkejä, joten todellinen toimivuus vahvistuu vasta ajan kuluessa. Mikäli menetelmä täyttää asetetut konservoinnin vaatimukset, voi se ratkaista
haastavan monokromaattisen maalaustaiteen krakelyyrien konservointiongelmia.

Pingotuskehysvuoraus (stretcher bar lining) on menetelmänä varteenotettava vaihtoehto
erityisesti nykytaiteen maalauksien ennaltaehkäisevässä konservoinnissa. Pingotuskehysvuorausta on mahdollista käyttää teoksen lisätukena tai vaihtoehtona taustapahveille. Vaivaton kiinnitys ja irrotus mahdollistivat hyvin nopean työskentelyn, joten tekniikkaa voi hyödyntää myös väliaikaisratkaisuihin.
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Edellä mainitut toimenpiteet toteuttivat konservoinnin eettistä säännöstöä. Toimenpiteiden poistettavuuden ja liiman uudelleen aktivoinnin kautta tulevaisuuden konservointitoimenpiteiden variaatio on erittäin laaja, eivätkä tehdyt toimenpiteet vaikuta konservointivalintoihin negatiivisesti. Taideteos on jälleen esityskelpoinen, ja sen visuaalinen eheys
on palautettu. Monokromaattinen pinta vaikuttaa jälleen virheettömältä, ja konservoinnin
tulokset ovat erinomaiset. Opinnäytetyössä toteutettuja konservointiratkaisuja ja menetelmiä on mahdollista soveltaa ja hyödyntää erityisesti monokromaattisen maalaustaiteen krakelyyrivaurioiden konservoinnin osalta.
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Taiteilijahaastattelukysymykset
Artist interview - list of questions
Robin Lindqvist, 6.2.2016

History as an artist:
Can you tell me about your history as an artist?
How did you decide to be an artist?
Tell me about the school in Sweden?
How did you decide to come to Finland and study art?

Creative process:
What is your creative process like?
How long do you work on one piece?
Do you work with multiple art pieces at the same time?
Is there something specific you would like to tell with your art?
Can you describe The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian) and the background of the creative process?
Have you made any other versions of the work?

Materials & Techniques:
Materials of The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian):
Where have you bought the stretcher? Have you assembled it yourself or with help?
Can you tell me where have you bought the canvas, if you know the manufacturer and
what material it is?
What is the grounding (/priming/preparation) structure? Did you apply an isolation layer?
Is there some other grounding? If there is, what materials have you used (glue, fillers,
pigments)?
Colors: Have you used readymade paints (manufacturer, brand, purchase place) or did
you make the paints? What were the pigments, the adhesive (oil, tempera, acrylics) and
the solvents?
Have you used something extra, for example diluted the paint or used some drying
agents (varnish)?
Can you describe me the painting technique in “the Birth and Death of Snakes (Ode to
the Lesbian)”?
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Do you draw some kind of sketch first?
Do you draw an under drawing to the artwork?
How did you spread the priming/isolation layer? Was there a specific reason to spread it
until the outer stretcher edge and not to the backside of the painting? Was there a specific reason not to use gesso primer?
How do you mix the paint?
If you use your own mix, do you make the whole paint amount at once?
Have you made any experiments or tests of the paint surface?
Do you start to paint in a specific way?
Was there a specific reason to spread the paint only to the picture area?
How many layers of paint is there and what kind of layers?
Are all the layers the same, or is there differences?
Did the paint layers have something in between?
Did you let every layer to dry before inserting a new layer of paint?
What kind of tools have you used? Paintbrush, fingers, palette knife?
How did you make the vertical stripes in the right and left side? Freehand?
Where does the vertical line (bulge) in the middle of the canvas originate?

Materials generally:
Do you work with paintings only or would you like to make art in other ways?
Tell me about the materials you use in general.
Tell me about your painting techniques in general.
Do you use assistants?
Is there something specific we haven’t talked about in the materials you use or the way
you work?

Meaning:
Where the idea came from to The Birth and Death of Snakes (Ode to the Lesbian)?
Is there a meaning or different aspects in the work?
Do you have a meaning you want to emphasize, most important aspect for you?
Does the materials have a meaning regarding this artwork (paint surface, color)?
Is there a meaning in the monochromatic nature of the artwork, or in your other works?

Context; circumstances & influences:
Where do you paint?
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Tell me about the time period when you were working with The Birth and Death of Snakes
(Ode to the Lesbian)?
Where does the name of the artwork originate?
Was there a specific social or art movement that was important for you at the time?
What influenced your motives to paint this artwork?
Did you expect something from the public or some reaction with The Birth and Death of
Snakes (Ode to the Lesbian)?
What influenced you to start painting monochromatically?
Do you think you will paint monochromatic paintings in the future?

Conveyance; display, public:
Do you have guidelines for the presentation?
What would be an ideal hanging for the artwork?
Have there been any presentations that you experienced positive or negative?
How high from the ground should the artwork be hang?
Does the hanging change depending on the place?
What should the public experience when looking at the artwork?

Ageing:
Besides the craquelures due to the impact, has the artwork changed otherwise?
How does ageing affect the meaning of the work?
What kind of ageing would not be acceptable?

Deterioration, damage:
What is your opinion on the craquelures?
Do you thing the meaning of the artwork has changed because of the craquelures?
Do you think the artwork is presentable in current state?
Would it be presentable if the craquelures would be a result of ageing?

Conservation and restoration:
What is your opinion on a framing system with a protective glass or Plexiglas?
Is it important to you, that the public can look at the artwork from near distance?
Could there be a string on front of the artwork when presented?
Could there be some other actions done to protect the artwork?
Ideally, what would be the least conservation result regarding the craquelures?
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Materiaalien hankintatiedot
Paikallinen teräslankatuki
Pakkauskoko:

10 kpl

Tekninen nimi:

Teräslanka 856-618 018 s 36cm AO 10kpl

Tuotenimike:

Teräslanka / Stainless Steel Wire

Valmistaja:

American Orthodontics

Valmistajan yhteystiedot: www.americanortho.com
Valmistajan tuotekoodi:

856-618

Materiaali:

Teräs

Koko:

0,018 in

Tavarantoimittaja:

Hammasväline Oy

Ethicon ommelaine
Pakkauskoko:

36 kpl

Tekninen nimi:

Ethibond 6890H 5-0 C-1 75cm J&J

Tuotenimike:

Ommelaine / Surgical suture

Valmistaja:

Johnson & Johnson

Valmistajan yhteystiedot: www.jnj.com/healthcare-products
Valmistajan tuotekoodi:

6890H Ethibond Excel

Materiaali:

Polyesterilanka, Taper Point Needle (C-1)

Koko:

5-0

Tavarantoimittaja:

Maahantuoja J&J

Pingotuskehysvuorauksen kangas
Pakkauskoko:

Tilauksen mukaan

Tekninen nimi:

9.0oz Base Fabric For Printing - Scour/Heat Set & FR

Tuotenimike:

Purjekangas / Sail cloth

Valmistaja:

Heathcoat fabrics

Valmistajan yhteystiedot: www.heathcoat.co.uk
Valmistajan tuotekoodi:

M-09305-2000-M01

Materiaali:

High Tenacity Filament Polyester

Koko:

> 200 cm

Tavarantoimittaja:

Heathcoat fabrics

Liitteen sisältö
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Pingotuskehysvuorauksen materiaalitiedot

