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Vesi liikuttaa vettä

Taiteeni juuret ovat perinteisessä käsityöläisyydessä. Käsillä tekeminen korostuu
monissa töissäni, materiaalien ja tekniikan valinnassa. Esineillä on kyky kertoa tarinoita,
peilata tekijäänsä ja maailmaa. Grafiikoissani karttojen pintarakenteet muistuttavat
visuaalisestikin kangasta.
Yritän välittää töissäni keskittynyttä tunnelmaa, teoksen pariin hiljentymistä, jonkinlaista
työn ja tekijän – toisaalta katsojan – välistä vuoropuhelua. Valmis teos on usein
harhaanjohtava, se peittää ja häivyttää sen työstämisen vaiheet, se on ikään kuin liian
valmis. Ihmisen tajunta on luonteeltaan aukkoihin täydentävää.
Liikkuvakuva tekniikkana lähentyy töissäni valokuvan tapaa hahmottaa maailmaa.
Teokseni ovat pitkäksi venyneitä, pysäytettyjä hetkiä, jotka kääntävät katsojan
kokemuksen sisäänpäin, ne luotaavat sisäistä maailmaa. Niiden narratiivisuus ei ole
juonellista vaan kokemuksellista. Ne eivät alleviivaa, vaan viittaavat – jättävät aukkoja,
virheitä kuten muistikin.
”Vesi liikuttaa vettä” on filmille kuvattu videoteos, jossa pyrin hahmottelemaan veden
elementtinä. Vesi on minulle sisäänrakennettu ristiriita: kehomme rakentuu siitä, olemme
siitä kollektiivisesti riippuvaisia – toisaalta vesi herättää pelkoa, uhkaa. Subjektiivisen
kokemuksen korostaminen hämmentää ja rikkoo ajan pintaa, hetki venyy ja vääristyy,
joustaa kuin kangas.
Teoksessani ”vesi liikuttaa vettä” äänimaailma on imaginäärinen. Veden ääni kaikuu,
vaikka se ei todellisuudessa kaikuisi. Maisema on avara näkymä vedestä. Ahtaampi
tilanvaikutelma äänen avulla luo tilaan mentaalisen ulottuvuuden, se tukee kuvassa
tapahtuvia hidastuksia ja johdattelee ajattelemaan kuvaa sisäisenä vuoropuheluna.
Hieman ahdistavana ja ahtaana tilana, joka on kuvassa esiintyvän naisen sisäinen maisema.
Auton ääntä merkkaamassa on vain uhkaava asteittain voimistuva humina. Veden ääniä
on muunneltu hidastamalla ja nopeuttamalla niitä, jolloin syntyy vierauden ja outouden
tunne.
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Tiivistelmä

”Vesi liikuttaa vettä” on filmille kuvattu videoteos, jossa pyrin hahmottelemaan veden elementtinä. Vesi on minulle
sisäänrakennettu ristiriita: kehomme rakentuu siitä, olemme siitä kollektiivisesti riippuvaisia – toisaalta vesi herättää
pelkoa, uhkaa. Subjektiivisen kokemuksen korostaminen hämmentää ja rikkoo ajan pintaa, hetki venyy ja vääristyy, joustaa
kuin kangas.
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