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Avainsanat: Vesi Pato Performanssi Purje katumuoti Asenne
Opinnäytetyö VUO pohtii street-henkisen rennon pukeutumisen yhdistämistä ihmisen huomion
kiinnittämiseen näytöslavalla suunnittelun ja performanssin keinoin. Työn teemana on
esitystilanteen ottaminen huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja näytöstuotteiden käyttäminen
lavatilanteen ja mielikuvien luomisessa. Mallisto ammentaa elämänilosta ja leikkisyydestä
visuaalisena inspiraationaan vesi ja sen elintärkeys ja loputon muuntautuvuus. Opinnäytetyö
tutkii veden liikettä ja sen rajoittamista, etenkin patoamista, tuoden toiminnallisuuden osaksi
näytöstä.
Opinnäytetyö pohtii performanssin merkitystä muotinäytöslavalla ja ihmisen perusvaistoihin
vetoamista visuaalisin keinoin. Tutkimuksen pohjalta opinnäytetyössä esitellään streethenkinen miestenvaatemallisto, joka tuo esiin niin vartalon kuin kantajan asenteenkin
parhaita puolia.
Kahdeksan asukokonaisuuden konseptimallisto miehelle koostuu pehmeistä, mukavista
tuotteista ja näytöslavakeskeisistä muovisista, vesitäytteisistä asusteista. Tuotteet on
suunniteltu ja kaavoitettu vesi kielellä, siis mielessä, kokeilevasti, veden ilmiöitä ja
ominaisuuksia subjektiivisesti soveltaen. Suunnitteluprosessin pohjana ovat omakohtaiset
havainnot ja kokeilut, sekä suunnittelumetodina työvaiheiden helppous ja suoraviivaisuus.
The degree work VUO sinks to study merging credible, sporty street wear with attitude
seeking presentation on the catwalk by means of design and performance.
VUO takes in consideration how to focus on the catwalk during the design process.
The degree work draws from exuberance and playfulness seeking visual inspiration from
water, it's vitality, movement and innumerable adaptation bringing action to the stage.
The thesis examines the role of showcasing the garments on the runway and how it
stimulates humans basic instincts visually. Based on the research VUO introduces men's
street wear collection, which emphasizes both the body and the attitude of the wearer.
Concept collection of eight outfits consists of soft and comfortable products and plastic
show pieces filled with water. The design phase has been experimental, applying
subjective thoughts of waters qualities. The process is built on personal observations
valuing designing methods such as the ease and simplicity of the production.
1. https://www.tumblr.com/search/blue%20pacific%20ocean
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vuo: (mon. nominatiivi vuot, muut monikkomuodot harv.)
1. ylät. virta; uomassa virtaava vesi. Virran vuo.
Kuv. Sävelten, ajan vuo. Kyynelvuo.
2. fys. Sähkö-, magneettivuo tietyn pinnan läpi kulkevien
voimaviivojen määrä.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?Opt=256&ListWord=vuo&SearchWord=suu%40%40_1_
kuv_c&dic=1&page=results&UI=fi80
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2. http://tigers-stock.deviantart.com/art/480-underwater-partition-01-294143847

V
Vuo

JOHDANTO

Opinnäytetyöni on toiminnallinen, omiin havaintoihinin ja kokeiluihini
pääosin perustuva kokeileva suunnitteluprosessi.
VUO on tutkimus veden liikkeestä ja visuaalisista ominaisuuksista,
pohjautuen sen perustavanlaatuiseen olemukseen elämälle
välttämättömänä elementtinä. Tutkin veden liikkeen rajoittamista ja sen
hyödyntämistä näytöslavalla, toiminnallisena, visuaalisena ja liikkuvana
elementtinä. Tutkin erityisesti performanssin keinoin tapahtuvaa
vaatteen esittämistä muotinäytöksessä ja lavantilanteen huomiontia jo
suunnitteluvaiheessa.
Olennainen osa mallistoa ja sen esittämistä ovat huomion kiinnittämiseen
pyrkivät, muoviset, vesitäytteiset asusteet.
Mallistoni on miehille suunnattu ideamallisto. Asenteen, vaatteen
kantamisen ja funktionaalisuuden esikuvina toimivat urbaanit urheilulajit,
kuten katutanssit ja surfaus. Malliston tavoitteena on välittää
elämäniloinen, rento ja silmäkulmassa pilkehtivä asenne sekä tuotteissa
että tapahtumana näytöslavalla. Tutkin miten voin vaatteen muodoilla,
väreillä ja materiaaleilla luoda helppoja, rentoja ja katu-uskottavia
miestenvaatteita, samaan aikaan herättäen katsojan mielenkiinnon
esitystilanteessa. Mallisto on kokeileva, omiin kokemuksiin ja havaintoihin
perustuva tutkimusmatka ja oppimisprosessi, jonka tavoitteena on
selvittää omia työskentelytapoja ja oppia navigoimaan visuaalisen
prosessin karikoissa.
11

3. http://dellabella.ch/gallery/aerial-dams/
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muuttuu rajoittajansa muotoiseksi.

MIKSI VESI?

Vesi on elämän edellytys, vesi on läsnä
kaikkialla.
Vesi on kulku- ja kommunikaatioväylä,
ravinnon lähde, viljelylle vitaali, pesevä,
toimituksissa ja uskomuksissa pyhä
ja merkityksellinen. Vesi on sopivasti
vaikeaselkoinen, muuttuva ja vaikeasti
tavoitettava.

Vesi muuttuu kantajansa muotoiseksi.

Pyhä vesi ("Jumalten vesi")
1. Mikä toimii itsestään ja saa aikaan
toiminnan muissa

- vesi.

2. Mikä alituisesti ja lakkaamatta etsii
etenemisväylän - vesi.
3. Mikä on itsestään puhdas, pesee
pois epäpuhtaan ja on kyllin runsas
sisällyttääkseen itseensä sekä puhtaan että
mutaisen - vesi.
4. Mikä esteen kohdatessaan muuttuu
rajuksi ja ylittää voimansa satakertaisesti vesi.
5. Suunnattoman laajana se täyttää
valtameren; haihtuu muodostaen höyryä ja
pilviä, muuttaa muotonsa lumeksi ja rakeiksi,
jäätyy muodostaakseen jalokivenkirkkaan
peilin, mutta ei koskaan menetä
alkuperäistä luontoaan
- vesi.

Eräänä maanantaiaamuna korkeamman tahon
autettua inspiroitumiseni alkuun purjehdin
chainkatkuiselle retkelle mieleni mainingeille ja
istahdin samettisohvalle.
Vesi elää. Elämä alkoi vedestä. Vesi on
peruselementtien peruselementti. Vesi liikkuu, se
esiintyy kaikissa kolmessa olomuodossa, sen
olemista eivät olosuhteet vesitä. Vesi on sitkeä.
Veden moniulotteisuus, sen virtaava liike,
valjastavat sen symboliksi elämänkaarelle;
ajalle, matkaamiselle. Vedestä riittää vertauksia
ja sanontoja prosessille, ajattelemiselle,
kohtalolle.
Kuin vettä vaan ämpäriin hukkuu vanhin
voitehista ei tippa tapa eikä airosta jälkeä jää.
Vesi on kärsivällinen, vesi voi murskata. Hitaasti
ja hellästi, "ikiliikkuen", aina jatkuvana, vesi
aaltoilee rytmissä, kuluttaa kalliota, kuluttaa
aikaa. Silmänräpäyksessä, yllättäen, silmittömästi
vesi voi pyyhkiä kaiken tieltään. Vesi mukautuu,

Tästä lähdin opinnäytteessäni. Vesi kiehtoo
minua. Vesi liikkuu, kunnes törmää. Lopulta
vesi kuluttaa tai kiertää esteen. Vesi muutaa
muotoaan. Vesi on, eikä välitä muista. Se ottaa
haltuunsa, syleilee, muttei kuitenkaan kiinnitä
huomiota. Veden pysäyttäminen on käsittääkseni
vain väliaikaista.
Minun navigoitiin rajaamaan tiukemmin aihetta
vesi. Päätin rajata veden. Pohtia patoja. Rajata
veden ja antaa sen taas virrata. Halusin
tapahtuman, hetken, kokemuksen.
Halusin tuoda esiin ihmisen elämisen halua.
Ja elämä alkoi vedestä.
Halusin kuvata olemusta, esiintymistä, ilmiasua.
Halusin, että vaatteet kannetaan, niitä
esitetään hyvin. Että vaate toisi kantajalleen
itsevarmuutta, iloa, asennetta. Kantaja tulisi
huomatuksi. Asennetta, joka toisi voimaa
olemiseen ja liikkumiseen, veden muotoa, veden
henkeä. voimaa suhtautua asioihin kuin Vesi.
Suunnitelmani on toteuttaa ja konkretisoida
veden hallitsemisen väliaikaisuus performanssiksi
lavalle. Patoan veden vaatteisiini ja päästän
sen taas virtaamaan. Rajoittamalla valumista,
käytännössä ja symbolisesti, saisin sen
norumaan eri muodoissa ja eri nopeuksilla.
Heijastamaan valoa, kantajan liikkeen
rytmittämänä. Vesi kääntäisi huomiota, herättäisi
katseita, saisi vaatteen tapahtumaan. Ihmiset
näkisivät ja kokisivat veden eli vaatteen ja
esityksen.

(Kibunen pyhäkkö, Japani,
Heikkilä-Palo, Koskinen, 2002, 180
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KOHDERYHMÄ, TAVOITTEET,
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Opinnäytteeni ydinnesteenä ja määräsatamana
on uskottavan ja rehellisen käyttövaatteen
yhdistäminen performanssiin. Ajatuksena juuri
niin suoraviivainen ja päälle liimattu kuin miltä
se kuulostaakin.
Tavoitteena on luoda catwalkille suunniteltu
street-henkinen mallisto.
1. Tutkin performanssin ja vaatteen muotoilun
keinoin veden liikkeellisiä ominaisuuksia sekä
edellä mainittujen vaikutusta käyttövaatteen
kokemiseen esitys-/lavatilanteessa.

4. http://www.metrolyrics.com/wham-pictures.html

2. Tapahtuman ja kokemuksen tuominen
käyttövaatteeseen.
Visuaalisen, yllättävän ja labiilin hetken
luominen. Vaatteen esittäminen viihdyttävästi ja
odottamattomasti, kadottamatta silti vaatteen
perusarvoa helposti puettavana ja miellyttävästi
pidettävänä hyödykkeenä ja varusteena.
Käytettävän, katu-uskottavan vaatteen
kokeminen lavashowna.

3. Päämääränä on selvittää, kuinka esilläolon ja
huomion herättämisen saisi kanavoitua yhteiseen
uomaan asennetta ja vaatteen funktionaalisuutta
inspiroivien urbaanien liikuntamuotojen,
kuten katutanssien, skeittauksen, surfauksen
tai laskettelun kanssa, säilyttäen arvon
hellpopitoisuudesta.
4. Tutkin veden liikettä, sen patoamista ja
virtaamista, havainnollistaen sen kouriinvaluvasti
käyttäen lateksista ja PVC:stä valmistettuja,
16

vedenpitävästi saumattuja, puettavia tuotteita,
jotka harkitusti rei'itettyinä päästävät veden
valumaan ja tuotteen tyhjenemään, jonka
jälkeen ne ovat uudelleen täytettävissä.
Pyrkimyksenä on saada elämänhalun ja ilon/
leikkisyyden/"Tee jotain eeppistä"/"ei se oo niin
vakavaa"-asenne näkymään mallistossa ja sen
esittämisessä. Malliston kantavina elementteinä
kelluvat käytettävyys, urheilullisuus ja helppous
pukea päälle, joilla pyritään ihmisen olemuksen
ja olemisen vahvistamiseen, varmuuden ja
mukavuuden tuomiseen.
Haluan tehdä vaatteita, jotka näkyvät, tuntuvat
mukavilta ja joita voi pitää päällä.
Vaatteita, jotka "Ei oo tiellä. Ihan kivoja. Tää ei
oo musta, kiva väri.'

5. http://www.allposters.com

6. http://www.dry-magazine.com
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PATO
pato - veden virtausta pidättävä t. säännöstelevä
rakenne t. muodostuma. Voimalan pato. Majavien
rakentamat padot. Poikien puroon tekemä pato.
Suoja-, säännöstelypato. Kevätjäät muodostavat
koskeen patoja.
Kuv. Lopulta padot murtuivat hänen sisimmässään
hän ei enää voinut pidätellä tunteitaan.
(http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80)

Ihminen on kokenut tarpeelliseksi padota vettä jo varhaisista
sivilisaatioista lähtien. Veden liikkeen rajoittaminen on luonut
juoma- ja kasteluvesivarastoja, kulkuväyliä (patoa seuraa
kanava) ja sillä on pyritty estämään ja rajoittamaan tulvia.
Veden liikettä on valjastettu energiantuotantoon koskissa ja
tarkoitukseen rakennetuissa padoissa.
(http://www.internationalrivers.org/dams-what-they-are-and-what-they-do)

tekijän kuva

Patoamalla on kuivatettu haluttuja maa-alueita ja toisinaan
jopa aikaansaatu maisemoituja rantatontteja, Rooman keisari
Neron palatsin oltua tästä esimmäinen sovellutus.
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_dams_and_reservoirs)

Myös majavat rakentavat patoja..
(https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/ylakoulu/biologia/vedet/veden-nisäkkäät)
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LA GRANDE DIXENCE

Gravitaatiopato on pato, joka kiinteänä betonitai kivirakennelmana suunniteltu niin, että se
sijaintinsa ja muotonsa puolesta on massansa
avulla vakaa kaikkien siihen kohdistuvien
voimien alla. Gravitaatiopato on siis niin iso ja
painava, että onnistuu pitämään veden kurissa.
Gravitaatiopato on yleensä poikkileukkaukseltaan
kolmiomainen, pohjasta huomattavan leveä
kaventuen ylöspäin huippua kohti. Juuri
betonin painon ja täten siihen kohdistuvan
maan vetovoiman tulee olla suurempi kuin
patoon horisontaalisesti kohdistuvan veden
työntövoima. Pato on massallaan ja mittavilla
perustuksillaan vuorovaikutuksessa painovoiman
kanssa, jännitettä ympäroiviin seinämiin ei tässä
tyypissä käytetä. Veden virtaamisen aiheuttama
vaakasuuntainen voima siirtyy perustuksena
olevaan kalliopohjaan.
(http://www.usbr.gov)
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La Grande Dixence on vuosina 1951-1961
Sveitsiin rakennettu valtava gravitaatiopato.
La Grande Dixence on korkeudellaan 285 metriä
maailman toiseksi korkein gravitaatiopato ja
maailman viidenneksi korkein pato. Painoa sillä
on likimäärin 15 miljoonaa tonnia, siis enemmän
kuin Kheopsin suurella pyramidilla. Pato sijaitsee
luonnonkauniissa Val de Dix'n laaksossa.
Pato on harjansa kohdalta 15 metrin vahvuinen
ja törmästä törmään 700 metriä leveä. Padon
jalka puolestaan on paksuudeltaan 200
metriä. Perustukset yltävät sivuilla 100 metriä
suuntaansa ja padon juuresta vielä 200 metrin
syvyyteen.
La Grande Dixencen tärkein tehtävä on
energiantuotto vesivoiman turvin. Patoon kuuluu
neljä pumppuasemaa ja kolme voimalaitosta.
Pato tuottaa energiaa yli kaksi miljardia
kilowattituntia vuodessa.
(http://www.grande-dixence.ch)

7. https://www.tumblr.com/search/Grande+Dixence
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8. http://images.gadmin.st.s3.amazonaws.com/n49467/images/buehne/grande-dixence_3.jpg

IDEAVIRTA
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V
tekijän kuva

VESI LIIKKUU
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Kuvittele pyörittäväsi saavia, joka on
puolillaan nestemäistä vettä. Aluksi vesi ei
seuraa kiertoliikettä, mutta fysiikan lakien
alkaessa vaikuttaa syntyy pyörre, joka
jatkaa virtaamistaan vaikka saavi lasketaan
paikoilleen. Vesi tietyllä tapaa tulee jäljessä,
jonkin toisen tekijän ollessa liikkeellepanija,
lähtölaukaus ja veden lähtiessä liikkeelle tämän
vuorovaikutuksen seurauksena. Jos liikkujan
suunta muuttuu, kestää vedellä hetki mukautua
ja seurata uutta liikkeen suuntaa. Veden oma
massa vaikuttaa siihen, kauanko suunnan
vaihtuminen kestää ja aiheuttaako vesi itse
itselleen vastakkaisesti vaikuttavia voimia
suhteessa liikkeen suuntaan, johon se fysiikan
lakien alaisena on velvollinen lopulta siirtymään.
Jos asetat esteen saavissa edelleen pyörivän
kehäpyörteen johonkin pisteeseen, näät (ja
tunnet, jos kyseessä on oma kätesi), miten vesi
liike-energiallaan törmää esteeseen ja pyrkii
jatkamaan aiemmin määräytynyttä matkaansa,
tässä tapauksessa esteen aiheuttaessa
tästä poikkeavia, eri suuntaisia roiskeita ja
suuntaumia.
Jos vesitäyteisellä saavilla löisit tiettyä kohdetta,
olisi lyönnin aiheuttama isku tehokkaampi kuin
tyhjällä saavilla aiheutettu, veden voimistaessa
massallaan esineen liikemäärää.
Veden roiskuessa jonkin liikeradan, esimerkiksi
käden heilauttamisen seurauksena, on
visuaalisesti havaitun ilmiön, tässä tapauksessa
liikkeen, pinta-ala eli havaittu laajuus suurempi,
kuin ilman veden roiskumista suoritetun käden
heilautuksen.
Veden henkilökohtaisiin, tunnistettaviin
ominaisuuksiin kuuluu myös pintajännitys,

joka sallii lasin täyttämisen "liian täyteen" ja
pisaroiden muodostumisen. Vesimolekyylien
välinen vuorovaikutus pitää ne yhdessä, vaikka
pinta/toinen aine, jota vasten vesi on toisessa
vuorovaikutuksessa ei rajaisi vettä kauttaaltaan.
Edellä mainittujen seikkojen myötävirrassa voisi
todeta veden korostavan liikettä.
Vesi on läpikuultavaa, mutta taittaa valoa
eri tavalla kuin kaasumaiset aineet, joiden
ympäröimänä ihminen keskimääräisesti eniten
viettää aikaansa (puhtaasti selviytymisen ja
elintoimintojen ylläpitämisen seurauksena). Valo
kulkee lineaarisesti läpi kaasuseoksen, jonka
tunnemme nimellä "ilma", mutta osuessaan
veden pintaan se heijastuu siitä poispäin ja/
tai taittuen läpäisee sen aiheuttaen ihmisen
näköaistille vääristymiä. Pinnat taipuvat,
ääriviivat aaltoilevat, pinnan alla katsoen objektit
näyttävät suuremmilta ja sijaitsevan lähempänä.
Jokin asia (tai ihminen) voi kuvainnollisesti olla
"vinksahtanut kuin valo veden läpi".
Valon taittumisen seurauksena vesi heijastaa
asioita ympärillään. Tyyni veden pinta toimii
kuin peili. Vesi myös näyttää eri väriseltä
sen mukaan, mitä sillä on heijastettavanaan.
Veden väriin vaikuttavat myös veden sisältämät
pienhiukkaset ja partikkelit, jotka ovat peräisin
esimerkiksi järven pohja-aineksesta tai
eliöstöstä.
Nämä veden ominaisuudet koottuna samaan
veneeseen, kokonaisuutena, tekevät siitä
jännittävän ja varioituvan visuaalisten muutosten
aiheuttajan.
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10. http://photographyblogger.net/the-spirit-of-galatea-underwater-photography-by-ilse-moore/

HAVAINTOKUVIA VEDEN LIIKKEESTÄ
9. http://webneel.com/daily/5-water-splash-creative-photography-iain-crawford?size=_original

Vesi suurentaa liikkeen kokemusta roiskuessaan liikkujasta poispäin
Vesi heijastaa ja kelluttaa

12. http://2.bp.blogspot.com/-wQ1o9ewyWFM/UctTDUCbPnI/AAAAAAAAHMc/YwObT121EM0/s640/Francois-Rousseau11. http://darthiawolf.deviantart.com/art/Woman-Fashion-Commercial-Water-199695223
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homotography-wet-men-2.jpg

13. http://www.faiiint.com/faiiint/category/inspiration/page/9/
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Veden liike, virtaus, on helposti rinnastettavissa
elämän, ajatuksien, tunteiden, tilanteiden ja
vaikkapa tanssin tai viivojen flow'hun.
"Flow" terminä kuvaa jatkuvuutta, sujumista,
itsensä unohtamista, tunnetta johonkin
suurempaan kuulumisesta, uppoutumista,
keskittymistä ja siitä nauttimista.

Patoaminen on henkisellä ulapalla
negatiivissävytteinen termi, jonka seuraukset
ihmismielelle voivat olla myrskyisät. Sovellettuna
ajatusten ja energian patoaminen kanavoinnin,
säännöstelyn ja kohdistamisen luotsaavin
keinoin ovat tehokkaita työkaluja, joilla välttyä
mentaaliselta vesisodalta. Sisäisen vesikauhun
uidessa vanavedessä on hyvä pitää pää
vesiselvänä ja kroolata kuin vesipeto kohti
tyyntä poukamaa.

28

Aaltojen humina, ikiaikainen vuoroveden ja
kuun vetovoiman aikaansaama rytmi rauhoittaa
viriileintäkin vesipäätä, jos nyt ei suorastaan
kärsi tiputtelevan vesihanan fobiasta.
Pato estää ja kontrolloi vuorovaikutusta
konkreettisten, aineellisten pintojen ja
aineettomien käsitteiden välillä. Pato on rajaaja,
stabiili ja mielikuvaltaan jykevä ja padottavaa
kohden poikittainen (vasta)voima tai elementti.
Patoa voidaan avata ja sulkea tarpeen mukaan,
"vesi" on tyvenessä, hitaana ja rauhallisena,
pakoillaan, tai kuohuu vuolaana työjuhtana.
Luonto on kaiken taustavoima, jota pyritään
ymmärtämään ja kuvaamaan niin tieteen kuin
mystiikankin keinoin. Luonto, vesi ja ihminen,
aina liikkeessä.

14. Found on themagicfarawayttree.tumblr.com

Veden läpi näkyy todellinen vedenalainen
maailma: toinen maailma, vesimaailma.
(Sepänmaa, Heikkilä-Palo, Koskinen, 2002, 12.)
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PERFORMANSSI MUODISSA
Performanssi on taidemuoto,
joka tarvitsee yleisön.
Performanssin käsite luotiin
60-luvulla ja se pyrkii luomaan
visuaalisen ja ajatuksellisen
kokonaisuuden.
Performanssi voi olla ennalta
suunniteltu tai jopa kokonaan
improvisoitu.Teos voi sisältää
muistumia eri taidemuodoista.
(Goldberg, R., 1999, 7-9)

Teatteri, performanssi ja spektaakkelit näkyvät
muotiviikkojen lavoilla, huomiota herättävimpinä
lavadraaman mestarit, visionäärit Alexander
McQueen ja Hussein Chalayan.
Jo keskuudestamme poistunut Lee Alexander
McQueen aloitti malliston miettimällä näytöstä.
Kokonaisuus ja tapa, jolla se tuotiin esiin
olivat kaikki kaikessa. Tilan rakennus, musiikin
säveltäminen, sisääntulojen ulkoasu ehostusta
ja kenkiä myöten olivat olemassa alusta
alkaen. McQueen itse ei lähipiirin mukaan
ajatellut itseään taiteilijana, vaan kutsui
itseään aina suunnittelijaksi. Kuitenkin hänen
arvomaailmassaan näytös oli muutakin kuin
marssiva armeija vaatepuita. Hän rakasti
näytöksiä, loi maailmoja, halusi viedä yleisön
matkalle.
(Bolton, A., 2011, 24, 226, 231)
Hänen huikeista näytöksistään esimerkiksi
viimeiseksi kokoelmaksi jäänyt kevät/kesämallisto "Plato's Atlantis" vuonna 2010 toi
lavalle futuristisia robotteja, jotka seurasivat ja
tallensivat niin mallien liikkumista kuin yleisön
reaktioitakin.
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"VOSS" vuoden 2001 kevät/kesä-mallisto
esitettiin kahteen suuntaan peilaavan laatikon
sisällä, yleisön aluksi katsoessa omaa
heijastustaan ja näytöksen alettua mallien
ollessa kyvyttömiä näkemään sen sisältä
ulos. Katsojien haluttiin pohtivan itseään,
kääntävän arvostelun myös itseensä. Näytöksen
aikana paljastettiin myös muotimaailman
kauneusihanteista poikkeava, huputettu nainen,
jolla McQueen halusi osoittaa Kauneuden olevan
sisäistä.
Vuoden 1999 kevät/kesä "No. 13" huipentui
valkoiseen mekkoon, jonka automatisoidut
maaliruiskut maalasivat lavalla.
(Bolton, A., 2011, 27, 142, 216)
Hussein Chalayanin näytösten sanotaan
olevan tiiviisti latautuneita, odotuksen ja
innostuksen täyttämiä tapahtumia, jotka saavat
turtuneimmankin muotiyleisön reagoimaan
kokemaansa. Juurikin kokemaansa, niin
Chalayanilla kuin McQueenillakin näytös on
kokonaisuus, jossa tila, ääni, valot ja näiden
draamallinen kaari ja kerronnallinen käyttö
luovat tunnelman, jonka avulla asut ja tilaisuus
ovat enemmän kuin vain kokoelma henkareita
lavalla.
(Violette, R., 2011, 8)
Yksin muodin paradoksaalisista ilmiöistä on
vaatimus yllätyksestä. Näin ollen yllätys ei
tule yllätyksenä, superlatiivit ovat standardia.
Seurauksena hyvinkin pieniltä tuntuvat eleet ja
poikkeamat tässä säihkyvän mahtipontisessa
vuorovesialtaassa voivat muotinäytöslavalla
osoittautua radikaaleiksi, normeja rikkoviksi.
Saman ajatuksen aallonharjalla totean kuitenkin
tsunaminkaltaisen, valtavan presentaation
väistämättä herättävän kunnioitusta.
(Violette, R., 2011, 10)

15. http://showstudio.com/img/videos/801-1000/969_960n.jpg?1314459273

16. http://posted.thelabelfinder.com/wp-content/uploads/2012/11/Catwalking-MCQUEEN_SS01_FINA_0039.jpg

17. https://zsharon.files.wordpress.com/2013/11/f00.jpg

kuvat ylhäältä alas:
Plato's Atlantis
VOSS
Afterwords
One Hundred and Eleven

18. http://img1.saintsociety.com/tear/image/
original/6394609/14Dec2012/000445/moving_dress_
wordpress.jpg
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VV
Chalayanilta mieleenpainuvimpia lavateoksia on
ollut vuoden 2007 kevät/kesä- mallisto "One
Hundred and Eleven", jossa mekaaniset mekot
muuttavat kontrolloidusti muotoaan lavalla yleisön
ihailun saattelemana. Toinen vuolaasti esitelty oli
vuoden 2000 syksy/talvi-mallisto "Afterwords" ,
jossa bulgarialaisen naiskuoron taustoittamana
mallit liikkuvat lavastetussa olohuoneessa pukien
sen irtaimistoa ylleen. Näytös huipentuu puisen,
pyöreän sohvapöydän muuntuessa A-linjaiseksi
hameeksi.
(c 9, 11)
Vuoden 2007 syksy/talvi-mallisto "Airborne" oli
jaettu neljään osaan vuodenaikojen mukaan.
Mallisto kommentoi sääkausien vaihtelun ja
kierron yhteneväisyyksiä ihmisvartalon elämä/
kuolema-syklin kanssa. Chalayanin jatkuva
kiinnostus sääolosuhteisiin ja siihen, miten ne
ihmistä kontrolloivat on muotoutunut ajatukseksi
jatkuvasta muutoksesta, vuosta.

VUO lähtee liikkeelle eri (j)uomasta,
mutta valuu myötävirtaan filosofiassa
ja näkemyksissä. Pohjana veden
vitaalius, elävän hallinta, ajattomuus,
jatkuvuus, itsevarma eleettömyys ja
pysäyttämättömyys. Kaikkivaltaisuus.

Haluan hetkellisesti tarttua
ihmisen huomiokykyyn.
Kotisatamani ja inspiraationi,
ajatusteni hauta, olkoon vesi.
Pyrin hetkellisesti hallitsemaan sitä,
patoamaan sen, keinotekoisesti
vaikuttamaan sen luonnolliseen
käyttäytymiseen. Pyrin luomaan
yllätyksen, tarjoamaan ihmisille
viihdettä, elämän energiajuomaa.

19. http://40.media.tumblr.com/tumblr_lj1imqJDIM1qaxnilo1_500.jpg

Chalayan itse käytti "Airborne"mallistosta puhuessaan sanaa "flux".
flux
(Englanti - Suomi)
käynnissä oleva muutostila
vuo (s: fysiikka / yhteys)

(http://www.sanakirja.org/search.php?id=102847&l2=17, luettu
6.4.2015)
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V
20. http://irenebrination.typepad.com/.a/6a00e55290e7c488330154323b9f2f970c-

21. http://desertcliffs.blogspot.fi/2011/05/butch-cassidy-to-sundance-boy-i-got.html
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Ihminen reagoi vaistonvaraisesti, tahtomattaan,
tiettyihin ärsykkeisiin. Aistit saavat meidät
kiinnittämään huomiomme asioihin, jotka resonoivat
alitajunnallemme mahdollisesti perustavanlaatuisia,
esimerkiksi selviytymiseen tai lisääntymiseen
liittyviä seikkoja.
Tietyt asiat toimivat siis aikakaudesta tai
kontekstista riippumatta huomion herättäjinä.
Kunkin henkilön oma mukavuusalue, onko hän
sinut itsensä kanssa, kulttuuri, ympäristö ja
sosiaalinen/yhteisöllinen paine vaikuttavat
siihen, kokeeko hän ärsykkeen positiivisena vai
negatiivisena. Tämä johtaa hänet suhtautumaan
asiaan rakentavasti, kiinnostuneesti, innostuneesti,
tyrmäävästi, arvioivasti, varovasti tai jopa
pakenemaan.

Näen performanssin tavoitteena vähintään
visuaalisesti koetun elementin/esineen/tapahtuman
muuttamisen
kokemukseksi,
vaikutuksen
tekemisen, jäljen (pienenkin) jättämisen.
Tärkeintä on ihmisen huomion kiinnittäminen.
34

Oletuksena, että käytettäessä ärsykkeitä, kuten
yllätyksellisyyttä ja epäsovinnaisuutta, vedotaan
ihmisen perusvaistoihin ja huomion kohdistuminen
haluttuun suuntaan tapahtuu vahingossa,
refleksinomaisesti, ainakin hetkeksi. Tarjoamalla
uusia odottamattomia käänteitä ihminen saadaan
kokemaan uusia hetkiä, jolloin performanssia voi
mitata hetkinä, joina ihminen on focusoitunut
teoksen suuntaan.

Positiivinen kokemus saa ihmisen keskittymään
aistimaansa. Se kenties pohdituttaa ja ihmetyttää,
jos ei ole suoraan kokijan tulkittavissa tai
ymmärrettävissä. Positiivinen kokemus tuottaa
iloa, kutkuttaa, jännittää, herättää uteliaisuuden,
kiihottaa.
Negatiivinen kokemus ahdistaa, kauhistuttaa,
turhauttaa, provosoi. Provokaatio on varma
huomion herättäjä. Tosi kuin vesi.
Parempi tulla huomatuksi kuin ohitetuksi.

22. https://fi.pinterest.com/noavantichel/street/
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Ihminen on varsin nopeasti maalle nousunsa
jälkeen kiinnotunut ulkoisesta olemuksestaan.
Koristautumista ja kehonmuokkausta on
toteutettu ja arvostettu joka kulttuurissa, jopa
erittäin radikaalein keinoin.
Ihmisen persoonaa, statusta, elämäntapoja,
virka-arvoa ja toimeentuloa tulkitaan vaatteista
ja ulkoisesta olemuksesta.
Ihminen on valtaisan huomionkipeä. Huomatuksi
tuleminen ja huomiotta jääminen ovat usein
seurausta henkilön käytöksestä. Teoillaan ja
puheillaan hän vaikuttaa myös ulkonäköönsä ja
olemukseensa, jotka edelleen myötävaikuttavat
häneen kohdistetun huomion määrään.
Vaatteen kantaminen ja esittäminen ovat
olennainen osa vaatteen kokemista niin kantajan
kuin katsojankin näkökulmasta. Parhaassa
tapauksessa kantaja saa vaatteelta varmuutta
ja nostetta omalle olemiselleen, katsoja

havaitsee tämän ulkoapäin. Olemus, persoona,
käytös, tyyli ja kehonkieli ovat kaikki tekijöitä,
joiden perusteella ihmiset automaattisesti
tutkailevat ja luokittelevat toisiaan. Kyseiset
tekijät myös pyörremäisestii vaikuttavat toinen
toisiinsa yleisilmeessä, jonka katsoja muodostaa.
Itsensä edustava kantaminen ja rento,
uskottava olemus ja liikkuminen ovat
tärkeitä myös lajeissa, joiden harrastajien
pukeutumistyylejä pidän katu-uskottavina ja
mielenkiintoisina. Näihin lajeihin kuuluvat mm.
katutanssit (ja niiden taustalla hiphop-kulttuuri),
lumilautailu ja laskettelu, surfaus ja skeittaus.
Vaatteen vaikutus olemukseen on selvä. Ihminen
pyrkii kohottamaan itsetuntoaan, olemaan esillä,
tai vastakohtaisesti piiloutumaan. Halutessaan
esiintyä ja tulla huomatuksi, henkilö pukeutuu
sen mukaan, ja huomiota herättävät vaatteet
jopa saavat hänet käyttäytymään eri tavoin.
Yhtymäkohta ihmisen olemisen ja esiintymisen,
performanssin, välillä on vesiselvä.
(Hovi, 2006, 65-68)

V

ASU ASENTEENA

23. http://www.matthieubelin.com/32057/665113/fashion/charter
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Katu-uskottava
englanti:
street cred, badass
Ultra-cool motherfucker
examples: Dirty Harry; Jules
Winnfield; Frank Castle.
http://www.urbandictionary.com/define.
php?term=badass

aliina-suomi:
itsensä edustavasti ja (rennon)
vaivattomasti kantava, pystypäin
kulkeva
ei teeskentele tai yritä liikaa - aitous
pitää itsestään huolta ja huomioi
ja kunnioittaa ympäristöään, seisoo
arvojensa takana
omaa tyylitajua / määrittää tyylinsä
ja olemuksensa elämäntapojensaa/
tekemistensä perusteella urbaanien
äänettömien sääntöjen mukaan
uskottavaksi (niinsanotut alaryhmät
-rap, punk, skate...

tekijän kuva
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Legendaarinen
kamppailulajimestari
ja näyttelijä Bruce
Lee omasi valtaisan
karisman ja voimakkaan
elämänkatsomuksen. Erityisesti
haastattelu, jossa hän kertaa
vesiaiheista filosofiaansa
on kulkenut prosessin
aikana mukana jatkuvana,
voimaannuttavana inspiraationa
ja esikuvana.

BRUCE LEE
eli Lee Jun-fan
27.11.1940 - 20.7.1973

"oh, I remember them.
This is what it is ok.
I said empty your mind..
be formless, shapeless, like water.
Now you put water into a cup, it becomes the cup,
you put water into a bottle, it becomes the bottle,
you put it in a teapot, it becomes the teapot.
Now water can flow, or it can crash.
Be water my friend."
(Bruce Lee, "The Lost Interview", 1971)
(https://www.youtube.com/watch?v=VqHSbMR_udo, katsottu 6.4.2015)
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tekijän kuva

VESILLELASKU
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tekijän kuva

24. http://1.bp.blogspot.com/-BX8x1tX5zNk/UholhvYn1DI/AAAAAAAAIPY/527Sejv0YUE/s1600/Grand+Dixene.png

26. http://www.icold-cigb.org/GB/Dams/technology_of_dams.asp

Ajattelin paljon, aiheeseen liittyen ja vielä
enemmän siihen liittymättä.
Vesivaatteiden muodossa lähdin liikkeelle
inspiraatiostani, Grande Dixencen,
rakennekuvasta ja rakennusvuosia
havainnollistavasta kuvadiagrammista. Muodot
ovat selkeitä, suoria, kulmikkaita, epäluonnollisia
lineaarisuudessaan.
Vesi on muuttuvaa, läpäistävää, virtaavaa
ja liikkuvaa. Tässäpä selkeä kontrasti ja
vastakkainasettelu. Aplodit.
Pato on este, rakennettu vastavoima. Minulle
Pato symbolinakin havainnollistui isoksi, sileäksi
ja geometriseksi muodoksi. Halusin vetää
suuria linjoja, seilata suoraan kääntämättä
peräsintä. Tarkoituksena pitää asiat suurina,
tilavina, yksinkertaisina ja jopa lapsellisen
helppoina, soveltaen tätä myös kaavoituksessa
ja saumojen sijainteja määritettäessä. Aallon
perusideaksi riittää suuri kaari tai jopa suora
viiva. Ei tarvetta koukeroiselle ilmaisulle.
44

Mahdollisimman vähän osia tarkoittaisi yhtenäisiä
isoja palasia, jotka taipuisivat vaatteeksi
tarpeellisten ja välttämättömien ratkaisujen
myötä. Saumoja sinne mihin taitteita ei voi
soveltaa, pään- ja kädentiet voi ilmaista
viiltämällä kankaan sopivasta kohden auki.
Vesi tuo mukaan sattumanvaraisuuden. Tuotteita
ei ole räätälöity klassisen peruskaavan ja
mittasuhteiden mukaan, eli niiden muoto ei
suoraan vastaa vartalon muotoja. Tällöin
kehon ja vaatteen vuorovaikutus luo
vedenomaista, suunnitellun harkitsematonta
tapahtumaa ilmiasuun. Vaatteiden väljyydet
ovat pääasiallisesti irti ihosta niin sanottuja
ripustuskohtia (olkapäät, vyötärö...) lukuun
ottamatta.
Tuotteen lopullinen muoto määräytyy sitä
kantavan henkilön muodon ja liikkeiden mukaan.
Vesi muuttuu kantajansa muotoiseksi.

25. http://1.bp.blogspot.com/-MmlauEM3cNk/Uhoos3E3-CI/
AAAAAAAAIRQ/6h9XrDv3POk/s1600/Grand+Diexene+stages.png
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27. https://www.pinterest.com/pin/554998354049213054/
https://www.pinterest.com/pin/568860996657902464/

V

Ihmisvartalo on teema, joka toimii aina. Seksi myy,
alastomuus, vartalon muodot, iho, herättävät ihmisen
aistit takuuvarmasti. Taas tilanteesta ja ihmiseen
vaikuttavista voimista riippuen kiihottaa, herättää,
ärsyttää, ahdistaa.
Useat miestä, tarkoitan meistä, kokevat ihmiskehon
kauniina ja visuaalisesti tyydyttävänä aistimuksena.
(Bolton a., 2011, 80)

28. http://ronreads.com/wp-content/uploads/2011/08/wetmen_p075.jpeg
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Ihmismuodon luontainen estetiikka ja ajatus sen
korostamisesta ja ideaalin miesvartalon esiintuomisesta
antoi mallistolle tuulta purjeisiin. Seurauksena avarat
pääntiet, halkiot ja väri, joka vaatii rohkeutta
asusteista valuvaa vettä unohtamatta.

47
29. http://www.gregoryharrisonsite.com/images/floating-in-water.jpg

tekijän kuva
30. http://www.flickr.com
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V

VIRTA VIE

Aloitin intuitiolla.
Tutkin kuvia vedestä, sen liikkeistä; valumisesta,
virtaamisesta ja aalloista, sen jättämistä jäljistä
ja sen eri olomuodoista.
Suunnitteluni peruselementtejä ovat koko
opiskeluaikani olleet ihmisvartalo ja sen esiin
tuominen, liike (tanssi, rytmi) ja asenne sekä
vaatteen kantaminen. Tietty epäsovinnaisuus,
huvittelu ja huomion tavoittelu ovat myös
vakiovieraita ajatusteni allikossa. Mietin veden
perusluonnetta ja intohimoani sen näkemiseen ja
kokemiseen.
Visuaalinen inspiraationi sai lisäpotkun tarpeesta
ottaa itseäni niskasta kiinni, laittaa kuriin
ja tulpan kiinni veneen pohjaan. Vedestä
ja sen liikkeestä päädyin tähän liikkeeseen
vaikuttamiseen ja täten patoamiseen.
Tuotteiden käytettävyys, ajatus, että niitä voi
oikeasti pitää päällä.
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Mietin mallistoa jo alunperin esiintymislavalla.
Kokonaisuutta, väriä, miten haluaisin sen esittää.
Vedestä ja padosta inspiroitunut muotokieli
ja kaavoituksellinen lähestyminen vaikuttavat
omana komponenttinaan malliston lopputulemaan,
kera lavakeskeisyyden ja katu-uskottavuuden.
Kuin kääntelisi kylmä- ja kuumahanaa hakien
sopivaa yhdistelmää.
Isojen pintojen havainnollistaminen
kokeilu- ja luonnosteluvaiheessa osoittautui
moniselitteiseksi. Osan aihioista pystyi siirtämään
miniprototyyppien ja muotokokeilujen jälkeen
sivuun, osa viesti selkeästi 'näytän erilaiselta
isompana'.
Kuinka tunnistaa oivallus? Koska ideat
ja muodot vastaavat itselle asettamaani
tehtävänantoa, opinnäytetyön aihetta? Koska
vain lähtee soutelemaan sinne tänne tai unohtaa
airot rannalle?

51

TUOTTEISTA

Kuten jo todettu, tutkin käyttävaatteen ja
näytöslavan ja sillä tapahtuvan performanssin
yhdistömistä.
Arjelta suojaavia, katu-uskottavia käyttötuotteita.
Takkeja, liikkumisen sallivia housuja, hyvältä
tuntuvia olopaitoja.
Pienillä kikoilla elinvoimaansa korostavia,
parahultaisen konstailemattomia vaatteita.

Käyttötuote on minulle jotakin, jonka pukeminen
on helppoa, siinä oleminen ja liikkuminen
vaivatonta, siinä jonkin tietyn askareen
suorittaminen esteetöntä.
Seuraava aste minulle ovat tekniset,
funktionaaliset tuotteet, kuten työ- ja suoja-asut
sekä urheiluvaatteet. Kyseiset näkökulmat jäävät
tämän projektin ulkopuolelle.

Huomiota kiinnittäviä, lineaarisia, sulavia muotoja.
Hämmentäviä, hieman odottamattomia värejä.
(hämmentävällä ja odottamattomalla tarkoitan
ihmisen kulttuurista, kokemuksista ja
olosuhteista johtuvaa tapaa katsoa asioita joko
"todennäköisenä" --jotain, minkä hän ymmärtää,
jonka hän odottaakin näkevänsä, jotain jo
nähtyä) ja "epätodennäköiseen" (kokemusten
perusteella muodostetusta tilanteen luomasta
oletuksesta erottuvaa tai poikkeavaa, jotain mitä
hän ei ymmärrä, jotain uutta).

Showpiece on esiintymisvaate, huomionkiinnittäjä,
teos. Usein "överi" provosoiva, ainutkertainen,
tapahtuma.
Käyttövaatteen valitsee mielellään, sitä ei
huomaa liiaksi, se lisää lämpöä, mukavuutta
tai mielialaa. Tällaisen lempivaatteen huomaa
valitsevansa toistuvasti ylleen.
Showpiece aikaansaa ärsykkeitä ja luo
tapahtumaa ja viihdettä.

Veden käyttäytymisestä ja mukautumisesta
muiluttavaa ja siitä inspiroitunutta värimaailmaa
ja muotokieltä.
Oivaltavia, käytännöllisiä yksityiskohtia, jotka
ilahduttavat arjessa, esimerkkinä tiettyyn
käyttötarkoitukseen suunniteltu tasku.

Joissakin kohdissa vedenpitävän
fundamentalistinen käsitys käyttövaatteesta
tulee jäämään kevyemmälle huomiolle ajatusten
painottuessa näytöslavalle.
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31. https://www.tumblr.com/search/surfimages

virtaa, purkautuu voimakkaasti tai tihkuu hiljaisina
noroina.

PATO NÄKYY TUOTTEISSA

Siluettien ja kappaleiden muotojen sekä saumojen
kommunikointi vartalon muodon ja liikkeen kanssa
Saumat - tässä tapauksessa välttämättömät saumat miellän materiaalin patoamiseksi. Veden pysäyttämisen
väliaikaisuus (ihmisen toimesta) ilmenee myös kankaan
kokoamisessa ja kiinnittämisessä.
Vesi pysäytetään ja rajataan; pato avataan ja vesi
54

Vesi asettuu rajaajansa muotoiseksi, reagoi olosuhteisiin,
siirtyy olomuodosta toiseen.
Saman orgaanisuuden, sattumanvaraisuuden,
vähäeleisen muutoksen ja luonnollisen liikkeen tuominen
lavalle ja tuotteisiin. Vaatteissa hienovaraisemmin,
mielleyhtymiin luottaen, muovisissa asusteissa silmille
hyppäävämmin, aidon elementin läsnä ollessa.
Samat suhteet, tapahtumaketjut, rakenteet, eräänlainen
symmetria ja säännöllisyys, rytmiikka, esiintyvät
joka taholla elävässä elämässä. Mutta silti jokainen
tiettyyn ilmiöön tai tapahtumaan vaikuttava osatekijä
on omanlaisensa, erityinen ja epäsymmetrinen. Kuten
jokainen aalto, joka lyö rantaan on erilainen.
Epäsymmetria ja säännönmukaisuus, luonnon
perustavanlaatuiset mantrat.

Peto

32. http://www.snice-kidswear.de/blog/

Kaavoitukessa lähdin liikkeelle veden orgaanisuudesta.
Ajatusta soveltaen halusin vähentää ja siirtää totuttuja
saumoja.
Minulle vesifilosofia aukesi muotojen ja työvaiheiden
yhdistämisenä, tietynlaisena mutkattomuutena, vaikka
ajoittain tällainen menettely saattaisi työskentelyn
varsin kokeelliseen ja sattumalle alttiiseen tilaan.
Materiaalivalintani kuitenkin sallivat liikkuvuuden, vaikka
vaatteen kaava ja räätälöinti ei suoraan peilaisikaan
ihmisen anatomiaa ja liikeratoja. Kärjistetysti ilmaistuna
purin(:::D pyrin) ratkaisemaan tilanteita sabluunalla "mikä
on suorin tie A:sta B:hen".
Veden suoraviivaisuus, mutkattomuus, luonnollisuus
ja mukautuvuus ohjasivat minua miettimään vaatteen
rakennetta suurina, yhtenäisinä kappaleina, saumojen
esiintyessä niiden ollessa muodon tai vaatteen
kokoamisen puolesta välttämättömiä.
Muodoista, jotka tasoon asetettuina näyttävät stabiileilta,
selkeiltä ja litteiltä, jopa kulmikkailta, mutta puettuina
ottavat sattumanvaraisempia ulottuvuuksia. Kantajan
oman muodon, tilavuuden ja liikkeen määrittäessä
vaatteen kolmiulotteisen hahmon.
Väljyys ja siitä seuraava materiaalin laskeutuminen ja
mukavuudentunne ovat tärkeitä tekijöitä käytännöllistä
ja katu-uskottavaa pukeutumista rakennettaessa.
Lukemattomat esimerkit katupukeutumisesta ja siihen
heijastavista urheilulajeista näyttävät tämän toteen.
Puettuina malliston tuotteet laskostuvat, valuvat ja
jättävät väljyyksiä. Vaatteissa on mukava olla ja
liikkua, ne suojaavat ulkoisilta ryöpyiltä, patoavat
epämukavuudet kantajan ulkopuolelle.

Takkien käytössä palvellut purjekangas on konkreettisin
pato ihmisen ja ympäröivän ulapan ja äkkisyvän välillä.
Vahva kangas on yksityiskohtineen ilmeikäs ja haptinen,
kerännyt kokemusta ja osoittanut pätevyytensä
aiemman elämänsä koitoksissa. Tiukka kudos ja
kankaan paino saavat sen asettumaan muotoon ja
pysymään siinä. Tuotteiden patoavuus toimii molempiin
suuntiin. Vaate on pato ja rantaviiva. Se suojaa
kantajaa ulkoisilta aalloilta ja estää sisäisten maininkien
vyörymisen pinnalle.
Asukokonaisuuksissa tuotteiden vaihtelevat väljyydet
ja pituudet hakevat aaltoja ja patolinjoja, eli
suoraan sanottuna muodostavat (vesi)kerroksia, niitä
yhdisteltäessä eli päällekäin puettaessa.
Epäsymmetriset väljyydet, tarkoittaen esimerkiksi
raglan-saumaa, jonka muodostavien kahden kappaleen
pituudet ovat eriävät, tai puseron takakappaleen
ylittäessä etukappaleen leveyden olkasaumojen
kuitenkin kohdatessa (näin takakappaleelle jää
puettaessa ylimääräistä väljyyttä).
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TYÖSKENTELY
Tein lukemattomia minikokoisia muotokokeiluja
ja prototyyppejä. Ajatukseni vaativat fyysistä
konkretiaa nähdäkseni pätivätkö teoriani
käytännössä. Halusin kaavoittaa inasen
vinksahtaneesti, unohtaa perinteiset kappaleet
ja yhdistellä ja väännellä niitä, pitäen linjat
ja toimenpiteiden lukumäärän melkeinpä
minimalistisena. Todistin itselleni selkeästi, että
klassisella kaavoituksella on vankka pohja ja
totuusarvo, ihminen on ihmisen muotoinen ja
tietyt ratkaisut ja kappaleet ovat pitkällä (joen)
juoksulla vakiintuneet syystä. Pyörää on turha
keksiä uudestaan, jos helppo ja vaivaton tapa
verhota keskimääräinen ihmisvartalo (istuvalla
vaatteella) on jo oivallettu.
Osa ideoistani oli sangen nopeasti tdettavissa
ihmisvartaloon pätemättömiksi. Tasossa
mielekäs idea kuivui kasaan vartalon ympärille,
tekstiilimateriaaliin muutettaessa,

Kankaiden leikkuuta suunnitellessani kokeilin,
mikäli langansuuntaan nähden poikittain leikattu
kappale käyttäytyy vaatteessa eriävästi
tai ei toivotusti suoraan langansuuntaan
leikattuun materiaaliin verrattuna. Ompelukokeen
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Metodiksi voisin nimittää muodon muokkausta
ensimmäisten saumojen jälkeen. Ensi kertaa
muodon esiintyessä lopullisessa koossaan
saattoi nähdä sen mahdolliset puutteet
visuaalisissa tai funktionaalisissa
Housujen istuvuus oli haasteellinen kohta.
Tavoittelin suoria linjoja, jolloin ristiriitoja
ilmestyi halutessani vyötäröt ja nilkat sangen
kapealinjaisiksi (käytettävyys ja ulkonäkö),
mutta väljyyttä jalan pituuteen ja haaraan.
Osa tuotteista toimii molemmin päin, eli on
turhaa alkaa nimitellä etu- ja takapuolta.
Löytävät paikkansa kyllä tilanteen mukaan.
33. https://www.pinterest.com/SaiZaia/surf/

Ideologiani ja utopiani kokivat yksinkertaiset,
suoraviivaiset päätökset ja ratkaisut puhtaina
ja rauhoittavina. Yksinkertaisesti kauniina. Miksi
tehdä sauma, jos kappaleen saa leikattua
taitteelta tai miksi turhaan kiinnittää palasta
joka reunalta, jos se kauniisti asettuu ja toimii
ilmankin.
Samaiseen kauniiden ratkaisujen aatteeseen
yhdistin myös viehättymisen tiettyjen mittojen
toistumisesta malliston tuotteissa, yhtenä
esimerkkinä resorien leveydet.

seurauksena saatoin todeta, että vuorineulokseni
eivät oikeastaan välitä leikkuusuunnastaan.
Tämä tieto mahdollisti materiaalin tehokkaamman
käytön ja hukan minimoimisen.

Prosessi ja tuotteiden elämänkaari on
kulkenut metsäshamaaneista ja Lahden torin
pilleridiilereistä aina jurakautisiin pehmodinoihin
asti. Vihreästä on moneksi, sanoi Sauropodi kun
levää söi.
(http://www.tunturisusi.com/dinosaurukset/sauropodit.htm)

Tuotteissani korostuu viimeistelyn tärkeys. Jos
yksityiskohdat, huolittelu ja tekninen osaaminen
ovat harkitsemattomia tai epäsiistejä, näyttää
kokonaisuus herkästi halvalta ja juosten
roiskaistulta. Vuorineulostuotteissa suurin osa
saumoista toteutettiin teollisuuden tapaan
nelilankaisella huolittelukoneella, mutta muissa
kohdin oli tarpeen miettiä, mitä tuote jättää
näkyviin oli kyseessä sitten ulko- tai sisäpuoli.
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MALLISTO
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VÄRIKARTTA
Vesi on väritön ja kaikenvärinen, alati
muuttuva, läpinäkyvä, mutta heijastava ja
monisävyinen. pilipili pom
Malliston väri pyrkii samentamaan
perinteistä käsitykstä veden väristä
sinisen eri sävyissä kuin perinteistä
käsitystä uskottavan miestenvaatteen
väristä. Taitettu, matalan intensiteetin
omaava vihreä tuli valituksi hämmentävänä
ja huomiota kiinnittävänä sävynä. Malliston
ollessa lähestulkoon yksivärinen on
sen yhtenäisyys taattu ja kokonaisilme
vaikuttava
Värien valinta vetoketjuhyllyllä.
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34. https://www.tumblr.com/search/oil%20texture
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MATERIAALIT

MATERIAALIEN VALINTA
Vuorineulos ja jersey ovat miellyttäviä iholla,
sallivat liikkeen, helppouden, eivät muistuta
olemassaolostaan ja niiden huoltaminen on
sangen vaivatonta. Kyseiset laadut ovat
yleisesti käytössä urheilullisessa vapaa-ajan
vaatetuksessa.
Kotimaisen Orneuleen kankaat ovat laadukkaita
ja hyvin saatavissa. Vuorineulos ja jersey
materiaalina antavat tiettyjä vapauksia
kaavoittamisen ja valmistuksen suhteen.
Purjekangas sisältää jo itsessään selkeän
vesiyhteyden entisen käyttötarkoituksensa
ja vedelle altistumisensa johdosta. Purje on
vanhaa, elämää nähnyttä, hyvin yksityiskohtaista
saumoineen, renkaineen, köysineen ja
kulumineen. Pinta on uniikki ja ilmeikäs.
Luonteikas, jämpti materiaali on tiivis, melkeinpä
vedenpitävä, suojaava, kestävä, pysäyttävä
- kuin pato. Purje sisältää myös ajatuksen
luonnonvoimien ja veden valjastamisesta.
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vanha, käytetty purje
100 CO

VARJAYS/ MATERIAALI:
Värjäsin sekä purjekankaan että Orneuleen
vuorineulokset ja single jerseyn Emo-värin
tekstiiliväreillä kylmävärjäyksenä. Koepalojen
perusteella laskin huomattavasti ohjeistettua
miedomman värjäyssuhteen ja vihreän
värin taitoin aavistuksella ruskeaa (pisara
valtameressä heheh). Jokaiselle tekstiilille
tein omat testipalansa ja laskin sopivan
suhteen vihreälle ja ruskealle pigmentille.
Kankaan pohjaväri ja koostumus vaikuttivat
lopputulokseen ja tein aavistuksenomaisia
muutoksia laskukaavoihini eri vihreän saävyjen
ja vedenomaisen ilmeen aikaansaamikseksi.

vuorineulos 1
80 CO/ 20 PES
300 g/m2

Koevärjäyksessä selvisi, että purjeiden
kuparirenkaat patinoituvat entisestään
altistuessaan kosteudelle, seurauksena kauniin
turkoosi värisävy, veden luoma vivahde.
Purjekankaan vahvuus edesauttoi sen harkittua
värjäämistä aaltoilevan epätasaisesti.

vuorineulos 2
100 CO
240 g/m2
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single-jersey
80 CO7 20 EA
200 g/m2

PVC

Lateksi

Puuvillaisia nauhoja,
vinonauhoja ja kanttinauhaa

Lateksi ja PVC valikoituivat materiaaleiksi vesitiiviyden, värittömän
läpinäkyvyyden ja työstettävyyden ehdoilla. Ohut, liukas ja kasaan
rypistettävä lateksi on tuubia, josta löytyy useita valmisleveyksiä.
Nahkeampi, paksu ja kankean taipuisa PVC taas on leveää rullatavaraa.
resori
80 CO / 20 EA
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VESIVAHINKOJA
MATERIAALIKOKEILUT
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Muovin saumaus
Asusteeni ovat tehosteita, näytöskappaleita, eivät
arkisia kulutustuotteita. Tästä ja ajankäytöllisistä
syistä (laitteiston etsiminen, sijainti, kuska
mahdollista käyttää ja kenen toimesta) päädyin
muovin saumaamiseen käsityömenetelmin.
Ensimmäiset kokeet suoritin pakaste- ja
jääpalapusseilla ja eristysteipillä. Teippi osoitti
vedenpitävyytensä, mutta siistin, rypyttömän
sauman tuottaminen varsinkin kaarevissa muodoissa
oli haastavaa.
Seuraavaksi lateksin ja PVC:n sulatussaumaus.
Kuumennettaessa muovin molekyylirakenne
laajenee/hajoaa ja jähmettyessään palautuu
kiinteäksi ollen vesitiivis.
Silitysraudalla leivinpaperin läpi saumatessa lateksi
suli alle kolmessa sekunnissa.
Ongelmina sauman leveyden ja tiiviyden kontrollointi,
eli siistin työn jäljen tuottaminen lämpötilan ja
sulatusajan herkästi ollessa vuoroin liian suuria tai
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ensimmäisissä rei'itys- ja valumiskokeissa käytettyä välineistöä

kuva tekijän

pieniä. Liian pitkä aika tuottaa jäyttökelvotonta,
käpristynyttä ja kovaa muoviroskaa.
Metalliviivain tuotti siistin ohuen sauman, mutta säilyi
riittävän kuumana vain hyvin hetkellisesti.
PVC vaatii pidemmän sulamisajan ja kokeilut jäivät
muutamaan yritykseen muovin kuumentuessa
vapautuvien myrkyllisten yhdisteiden vuoksi.
Liimatessa sauman muotoa ja tiiviyttä oli helpompi
hallita. Muuttujina tässä tapauksessa liiman
määrä ja liimaajan motoriikka. Liimatut saumat
ovat vesitiiviitä, joskin kuumaliimattu PVC alkoi
sangen herkästi vuotaa. Silikoni ja ratkaisumassa
osoittautuivat pitävimmiksi vaihtoehdoiksi, eivät vaadi
lämpöä tai suuria suojatoimia ja lopputulos on
vedenomainen. Silikoni vaatii pidemmän kuivumisajan
ja mahdollisesti pidikkeitä pysyäkseen tiiviinä
kuivumisen aikana.
Saumaamistekniikaksi valitsin liimaamisen silikonilla,
eristysteipin toimiessa tehoste-elementtinä.
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1.

2.
3.

muovin saumauskokeita
1. eristysteippi PVC.hen, 2. ja 3.
sulatus lateksiin, 4. sulatus PVC:hen,
pystyviiva kuumennettu rautaviivain
5. kuumaliima lateksiin, 6. kuumaliima
PVC:hen

4.

5.

PVC:n liimausta silikonilla
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V
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MALLISTORUNKO

76

77

78

V

Malliston muodonannossa näkyy kolme peruselementtiä.
tasalevyiset laskokset, pysty ja vaakasuunnassa, ovat patoja,
suoria, stabiileja elementtejä, valuessaan pois litteästä muodostaan
painovoiman toimesta, ihmisen ympärille puettaessa, ne ottavat
aaltomaisia orgaanisia muotoja. Pitkät laskosrivistöt muistuttavat
myös ilmakuvaa aallokosta.
saumojen minimointi; tuotteissa on useassa kohdin yhdistetty
vakiintuneita kappaleita yhtenäisiksi, isoiksi tasoiksi, jotka yhdellä
tai muutamalla saumalla saadaan koottua vaatteen muotoon
väljät kaarevat kappaleet ja taipuvat/kiertyvät muodot assosioivat
suuriin, kaatuviin aaltoihin ja vesipyörteisiin

Malliston ilmeelle olennaista on myös raakareunan näkyminen
tuoteissa. Harkittu viimeistelemättömyys lisää tuotteisiin
vedenomaista siluettia ja tekee reunoista kevyempiä ja
ilmeikkäämpiä, muuttuvia.
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SIVUSTA

Nuotta
matalahaaraiset
teräväpohkeiset housut
ilman ulkosivusaumoja
vyötäröresori
vuorineulos 1

Vesipää
vedellä täytettävä
PVC-naamio

Sluuppi
kolmen palan takki
sivutaskuin, hihassa
kätkötasku
hupussa kupariset
purjerenkaat
purje
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Hunsvotti
kokoonlaskostuva, lantiotaskullinen
haalari
epäsymmetriset kädentiet
alavyötäröllä kuminauha ylävyötäröllä
nauhakuja
vuorineulos 2
(hunsvotti - köyden päähän
pleissattu pieni silmukka koussilla tai
ilman, taljan kiinteä osa
https://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/
Veneilysanasto.pdf, 23)

Rysä
merimiessäkki
lateksi, hihnat puuvillanauhaa
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Jiippi
paita
takahelma kääntyy pääntiestä hupuksi
saumat vain hihojen alareunassa
vuorineulos 2
jiippi - myötäkäännös
(https://www.fkl.fi/materiaalipankki/ohjeet/Dokumentit/
Veneilysanasto.pdf, 23)

Naara
pitkä, avoselkäinen halterneck-paita
single-jersey
Hule
pystylaskoksin/halkioin varustetut
sivutaskulliset housut
vuorineulos 1

Luotsi
pitkä, edestä
laskostettu
t-paita
pääntiellä resori
vuorineulos 2
84
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Jolla
saumaton sivuista avoin huppari
etutaskut sisäpuolella, käynti taskuun
avoimien kylkien kautta
tuubihuppu
hiansuissa resori
lyhyempi takaa, puettavissa silti
molemmin päin
vuorineulos 2

Lohiportaat
matalahaaraiset, toisesta
lahkeesta laskostetut housut
vyötäröresori
vuorineulos 2

Sumppu
Valtava, kolmen palan takki
sivutaskuin
hihassa kätkötasku
toisessa etuliepeessä
purjeköysi, helmassa vaijeri
ja kuparisia purjerenkaita
purje
86
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Leili
vedellä täytettävä PVCrosvohuivi
nauhakiinnitys
PVC, puuvillanauha

Vesirotta
hiaton, takaa epäsymmetrisesti laskostettu
hyppypuku/haalari
ei sivusaumoja
vuorineulos 1
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Hyöky
aallon muotoinen, selkään laskostuva huppari
vain keskitakasauma
avoin pääntie
takana halkio
torso vuorineulos 2, hihat vuorineulos 1

äyskäri
vedellä
täytettävät
PVC-tumput
Lappo
sivuhalkiolliset rennot
shortsit
ei sisäsivusaumoja
vyötäröresori
vuorineulos 1
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Saavi
PVC-laukku

Partahauki
väljä huppari
hupun takasaumaan kiinnitetty rosvohuivi
matalalle asettuvat taskut sivusaumojen yhteydessä
suuret kädentiet
resorit hiansuissa ja helmassa
vuorineulos 1
92
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Kapyysi
hupusta ja selän keskeltä laskostettu
huppari
resorit hiansuissa ja helmassa
taskut sivusauman yhteydessä
vuorineulos 1

Tippalukko
muovinen, vedellä
täytettävä päähine
PVC, lateksi

Käsipohja
pitkä, sivuhalkiollinen
hiaton paita
pystylaskokset edesä ja
takana
single-jersey
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PAJULAHTI

kuvat: Iida Hollmén
malli: Zelm Cheung
meikki ja hiukset: Inka-Harriet Kaminen, Vilma Mäkitalo
vaatteet ja stailaus Aliina Lintulaakso
Kiitos: Pajulahden urheilukeskuksen uimahalli
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LOPPUPÄÄTELMÄT
KARIKOT, UPPOTUKIT,
BERMUDAN KOLMIOT
Opinnäytetyö herättää monenlaisia ajatuksia. Toiveikkuudesta ja
maailman ihanuudesta toivottomuuteen ja itseinhoon. Ajanhallinta on
vaikeaa, lähes mahdotonta, kun pää loikkii hyppykepillä pallomerestä
toiseen, tuskaillen ja seesteisesti haahuillen vuorotellen. Ei ole tarkkaa
tietoa mitä on tekemässä, jotain tosi siistiä, jotain aivan loskasohjoista,
jotain vaan. Ensimmäistä kertaa yrität hallita mallistoa ja siihen
linkittyvää kirjallista tuotosta, materiaaleiohin, valmistusmenetelmiin,
näytösjärjestelyihin ja taittoon liittyviä (projektisidonnaisia) aiemmin
tuntemattomia osa-alueita unohtamatta. Uudet osa-alueet mutkistavat
aikataulutusta ja päätöksentekoa, sillä koskaan ei tiedä mitä kello
näyttää tehtävän tullessa suoritetuksi ja kuinka tätä lopputulemaa tulisi
arvioida.
Ensimmäistä kertaa kohtaat tiettyjä epätietoisuuden aiheuttajia omassa,
vasta kehittyvässä, ammattitaidossa ja työskentelytavoissa. Välttelet
vaikeita kohtia, siirrät aloittamista, KRITISOIT itsesi kuivaksi kuin vanha
(meri)käärmeennahka. Aikaa on, mutta kuinka käyttää se edes osittain
itselle tärkeisiin asioihin, itsensä kehittämiseen, uuden oppimiseen,
visuaalisen luomiseen.
Pelko ja jännitys ovat kovat, ajoittain aivan uppeluksissa mistä se usko
itseen oikein tulee. Mitä muut ajattelevat päätöksistäni ja pisarana i:n
päällä, itse asiassa suurimpana, kuinka pahasti petyn itse itseeni.
Kuinka päättää monista ideoista toteuttamiskelpoisimmat? mitkä ideat
toimivat yhdessä, millä voin koota malliston? Onko sillä oikeastaan
niinkään väliä?
Millä on?
Saako syödä jo?
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ARVIOINTI

Tavoitteenani oli edetä matkalla kohti palkitsevaa ja
itsensä kanssa toimeen tulevaa työskentelyä.
Matka oli tuulinen, mutta kehitys ja ymmärrys ovat
kasvaneet epävarmuuden hetkistä huolimatta. Jos
samanlaiseen projektiin lähtisi opinnäytetyön aikana
kertyneillä valmiuksilla, olisi työskentely ja ajankäyttö
varmasti erilaista, kuten myös oman henkisen
syvyyskäyrän tulkinta ja käsittely.
Paljon uutta materiaalia ja prosessoitavaa löytyy
myös kaavoituksen ja visuaalisuuden saroilta.
Positiivista on into päästä etenemään seuraaviin töihin
ja haasteisiin, joissa jatkokehittää opinnäytetyön
aikana aloitettua oppimista ja ajattelua.
Pidän mallistoni asenteesta ja ideologiasta. Monet
päätöksistä syntyivät tilanteen ja resurssien
viitoittaessa tietä, mutta niinhän homma toimii
oikeassakin elämässä.
Olen edelleen intohimoinen vettä, katumuotia
ja -tansseja ja urheilullisia miehiä kohtaan, eli
työskentely on ollut onnistunutta. Olen onnistunut
hämmentämään työtäni seuranneita, mikä oli yksi
itselle asettamistani merkkipoijuista.

V
35. http://mapcarta.com/26910988/Gallery
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hyvä peli!
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KIITOS

Aiti ja Isä
Akseli
Taru
Jäätelöpesä, Anni ja Sirja
Carita
Toivo
Pyöreän Pöydän Fädärit, alias MUVA11 !
Iida
Kati ja Päivi, pikku pokemonit
Matti J. Kaleva
Marjut, Minna, Heikki, Kia
Kari Halme
jäätelö, aurinko

36. http://www.wunderkammer.li/inspiration.html
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