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MYÖTÄILEVÄ JA ITSEPÄINEN VIIVA 

 
Kiirettä pitää. Muutama matka Pariisiin, jossa valmistuu uusia serigrafioita, muutama Helsingborgiin, jossa syntyy 

metalligrafiikkaa ja välillä Helsingin Kivipainoon tekemään litografioita. Lallukan ateljeessa syntyvät maalaukset 

sekä piirustukset, ja kun oma sänky on niin lähellä, työskentely saattaa viedä pitkälle yöhön. Pakko ottaa nokoset 

päivällä. Opetusmatka pohjoiseen, sovittu esitelmä aivan toisaalla, ja sitten tapaamaan tohtoritutkinnon ohjaajaa La-

pin yliopistoon Rovaniemelle, ja vielä tutkimukseen liittyvä viikonloppumatka Budapestiin. Useita matkoja Jyväsky-

lään, jossa taiteilija valitsee yhdessä taidemuseon tiimin kanssa lähestyvän näyttelyn teokset ja suunnittelee taittajan 

ja tiimin kanssa näyttelykirjan visuaalisen ilmeen. – Ennen kuin lähdemme syömään, on aivan pakko päättää näytte-

lyn nimi: Amanda ja Lavinia. 

 

Kuutti Lavosen mukaan juuri tällainen rytmi sopii hänelle. Kun taiteilijan työ on yksinäistä ja vaarassa liukua täydel-

lisen erakkomaiseksi, sosiaaliset kohtaamiset ovat hyvin tärkeitä. Grafiikan vedostaminen yhdessä painajan kanssa 

sekä näyttelyn suunnittelu ja installointi ryhmätyönä ravitsevat juuri tällaisia taiteilijan tarpeita. Sosiaalisuus tapahtuu 

tavallaan kuin työn merkeissä ja siksi se kehittyykin niin intensiiviseksi. Parhaiden vaihtoehtojen löytäminen ei on-

nistu vain muodollisten asiantuntijuuksien pohjalta, vaan edellyttää osapuolten henkilökohtaista lähentymistä, ystä-

vyyden lämpöä ja siitä kumpuavaa yhdessä löytämisen iloa. Jos kaikki jatkuu yhtä hyvin, myös taideyleisö aistii, 

kuinka Amanda ja Lavinia säteilee paitsi taiteilijan suurenmoisia herkkyyksiä myös hänen tiiminsä antaumusta näyt-

telylle. 

 

Jyväskylän taidemuseon näyttely on läpileikkaus Kuutti Lavosen tähän astisesta tuotannosta. Erityisesti näyttely kes-

kittyy taiteilijaan graafikkona ja piirtäjänä, mikä sopiikin mainiosti Jyväskylän kulttuuriseen leimaan nimenomaan 

taidegrafiikan kaupunkina. Siksi näyttelyn salaperäisen nimen Amanda ja Lavinia rinnalla toimii vielä toinenkin ja 

sitä konkreettisempi otsikko Piirretyt vuodet. Onhan viiva ollut Lavosen taiteilijaidentiteetin keskeisin elementti, joka 

on aina tunnistettavissa myös hänen maalauksissaan. 

 

Retrospektiivisuudestaan huolimatta näyttely sisältää myös kolmanneksen aivan uusia teoksia. Ne ovat ottaneet oman 

paikkansa näyttelykonseptissa aivan kuin näkymättöminä taideteoksina. Juuri niissä taiteilija haluaa rinnastaa luovan 

nykyhetkensä aikaisemmin syntyneeseen, ja ilman muuta rinnastus havahduttaa myös näyttelyn yleisön. Taiteilijan 

pyrkimys uudistumiseen voi olla selkeästi nähtävissä tai se voi näyttäytyä hienovireisinä siirtyminä, kehityksen aske-

lina. Tie on silti sama, mutta maisemat vaihtuvat. 

 

Suurin osa uusimmista teoksista on signeerattu näyttelyä edeltävinä kuukausina. Niillä on valta-asema taiteilijan hek-

tisessä aikataulussa, siis menemisissä, tulemisissa ja tapaamisissa. Kyse ei kuitenkaan ole tekemättömien töiden stres-

saavasta sumasta, vaan kaiken tiivistyminen on pikemminkin seurausta taiteilijan itsetuntemuksesta. Tällainen ryt-

miikka nimittäin sopii taiteilijan mukaan hänelle siksikin, että se pitää hänet luovassa hölkkätilassa ja inspiroi työs-

kentelyä. Pieni tai välillä vähän suurempikin paine toimii kuin mentori, joka ohjaa hänet hiljaisen tiedon äärelle. Se 

etäännyttää taiteilijan jo lapsuudesta alkaen karttuneesta taidehistoriallisesta tiedosta ja älyllisistä johtopäätöksistä. 

Sen sijaan syntyvä viiva alkaa yhä luontevammin ohjautua sisäisten hermoratojen mukaan. 

 

Kuutti Lavonen on kertonut myös eideettisestä muististaan (kuvamuisti). Jotta eideettisen muistin aistivoimainen 

kuva voisi tulla osaksi kehkeytymässä olevaa teosta, tietoisten tasojen on syytä antaa syntyvälle viivalle tietä. Luovan 

paineen myötä eideettinen muisti saa mahdollisuuden tulla esille ja määritellä teoksen erityispiirteitä kuin muusien 

pikalähetti. Voisi jopa ymmärtää niin, että eideettinen muisti osallistuu tekemiseen aika lailla samaan tapaan kuin 

tajunnanvirta. Järki ja etenkin intellektuaalisuus ovat tärkeitä näkökulmia Lavosen taiteeseen, mutta tietyssä työsken-

telyn vaiheessa niillä ei ole pätevää roolia. Ne häiritsevät vain keskittymistä. 

 

Kuutti Lavonen on sanonut, että aina tauon jälkeen hän lähestyy taiteen tekemistä piirtämisen kautta. Piirtäminen 

toimii siis sormiharjoitteluna, minkä pohjalta uuden luomiskauden ensimmäinen teos alkaa hahmottua. Usein nimen-

omaan litografia on se menetelmä, joka laukaisee intensiteetin tekemiselle. Rituaalinomaisesti taiteilija piirtää ensin 

kehysviivan, joka mukailee litokiven reunoja. Monien taiteilijasukupolvien aikana kiven reuna on inhimillistynyt 

matemaattisen täsmällisestä suorakaiteen muodosta. Se on ajan dramatisoima, mistä taiteilija saa aivan kuin matkaoh-

jeen piirtämiselleen. 

 

Viiva myötäilee väriä ja muotoa, tihentää sävyjen vaikutusta ja valöörien skaaloja, mutta kulkee myös omia reittejään 

aivan kuin niistä yhtään piittaamatta. Saman sointuisasti kuvan elementtejä seuraavan mutta yhtäkkiä kovin oikulli-

seksi heittäytyvän viivan voi tunnistaa kaikissa Lavosen käyttämissä tekniikoissa. Sitä pitkin voi kuljettaa katsetta 

läpi metalligrafiikan vedosten, serigrafioiden yhtä hyvin kuin pastelli- ja temperamaalaustenkin. Aiheet yhdistävät 



 
luonnollisesti Kuutti Lavosen käyttämiä menetelmiä, mutta viiva tekee sen ilmaisun tasolla, taiteilijan omimpana 

käsialana. Retrospektiivisessä näyttelyssä viiva toimii kuin kaiken nähtävissä olevan nippusiteenä. 

 

Lopulta viivan voi kokea ja ymmärtää myös historiallisen ajan ja alati vaihtuvan nykyhetken yhteen solmijana. Ehkä-

pä juuri siksi piirtäjän käden pitää osata kuljettaa viivaa suurten mestareiden esikuvan mukaan, mutta seuraavassa 

hetkessä kyseenalaistaa ideaaliksi muuttunut malli tekemällä toisin. Siinä vaiheessa, kun logiikka murtuu, pääosan 

ottaa kunnianhimoisesti itsepäinen taiteilija. Tästä voisikin päätellä, että jos piirtäjä haluaa olla myös nykytaiteilija, 

hänen on tarpeen hallita mahdollisimman laajasti piirtämisen repertuaaria ja viimeistellä se aivan omalla piirtäjän 

viivallaan. 

 

Kuutti Lavosen ensimmäiset näyttelyissä esiintyneet litografiat sijoittaa luontevasti suomalaisen taidegrafiikan tradi-

tioon. Sen sijaan helposti unohtuu, että heti seuraavassa vaiheessa Lavonen kiinnostui pop-taiteesta ja alkoi tehdä 

serigrafioita Andy Warhol suurimpana ihanteenaan. Unohdus on ymmärrettävää, sillä hänen nykytuotannostaankin 

tunnistettava historistinen vaihe alkoi jo 1980-luvun alussa. Pop-taiteella ei näyttäisi olevan sen kanssa mitään teke-

mistä. 
 

Vuonna 1981 syntynyt suurikokoinen serigrafia Aurora toimii kuin majakka, joka valaisee molempiin suuntiin. Siinä 

klassinen aihe on puettu pop-taiteelle ominaiseen julistemaiseen visuaalisuuteen. Teoksellaan taiteilija sai vuonna 

1984 kunniamaininnan kansainvälisessä Intergrafik-näyttelyssä Itä-Berliinissä. Tekijä muistaa, kuinka Aurora oli 

valittu näyttelykirjan kanteen ja näkyi julisteissa sekä banderolleissa ympäri kaupunkia.  
 

Aurora ei kuitenkaan edusta siirtymävaiheen merkkiteosta niin ehdottomalla tavalla kuin tekisi mieli historiaa kirjoit-

taa. Sitä kyseenalaistavan yksityiskohdan löytää jo taiteilijan käyttämistä grafiikan menetelmistä. On nimittäin harvi-

naista, että taidegraafikko valitsee sekä litografian että serigrafian menetelmikseen. Erittäin harvinaista sellaisen 

esiintyminen on ainakin niin tasavertaisen vahvana parina kuin Kuutti Lavosen grafiikassa.  
 

Kun näyttely-yleisö on ymmällään menetelmien tunnistamisessa, se on ymmällään aivan oikeassa kohdassa. Asian-

tuntijatkin kun saattavat ensin häilyä ensivaikutelmissaan. Serigrafiat ja litografiat muistuttavat niin paljon toisiaan, 

että ilmiselvästi taiteilija on asettanut menetelmät keskinäiseen vuorovaikutukseen. Serigrafiasta on siirtynyt jotain 

olennaista litografiaan ja päinvastoin. Näyttelytiimille taiteilija selittää vaikutusta kuitenkin hieman eri tavalla. Pop-

taiteen suosimat kirkkaat, tasaiset väripinnat ovat liittyneet tai liukuneet historististen teemojen ilmaisuun niin, että 

figuurien värillistä vaikutusta ei ole tarvinnut sen enempää lisätä kuin vähentääkään plastisella muotoilulla tai som-

mittelulla. Taiteilija on tehnyt päätökset puoleen tai toiseen aina teoskohtaisesti. Pop-taiteilijan näkemyksestä onkin 

ollut hyötyä kaiken aikaa ja vaikutus näkyy siis myös uusimmissa teoksissa. 

 

Näyttelyssä Auroran rinnalle voi asettaa tarkastelun kohteeksi vuonna 1999 tehdyn serigrafian Nouvelle mère ja näyt-

telyyn valmistuneen uuden version. Ensimmäisen vedoksen esteettiset piirteet viittaavat pop-taiteen suoraan vaiku-

tukseen, kun taas toinen vedos palauttaa ajatuksen suoremmin aikaan, jolloin aiheen ikonografia oli keskeinen uskon-

nollisessa kuvataiteessa. Lienee tuiki harvinaista, että pop-taiteesta ja pyhien kuvien historiasta puhuttaisiin yhtä 

aikaa. Se ei tunnu taidehistoriallisesti kovin johdonmukaiselta ellei teemana ole kuva-aiheen ikonisuus, joka voisikin 

synnyttää hätkähdyttävän oikeaoppisen dialogin jopa madonnan ja Marilynin välille. Taiteilijan yksilöllinen ajatus-

maailma ei noudata yleisesti hyväksyttyä taidehistorian kertomusta, mieluummin aivan päinvastoin, kuten huo-

maamme Kuutti Lavosen taiteen kohdalla. Siksi näyttely-yleisönkin on syytä faktatiedon ohella valmistautua valp-

paaseen harhailuun ja opitun kyseenlaistamiseen päästäkseen hedelmällisiin johtopäätöksiin. Ehkäpä taideteosten 

synnyttämä tunnekokemus on tässä viisaampi kuin objektiivinen asiatieto. 
 

Kuutti Lavosen kertoman mukaan vuoden 1984 Venetsian biennaalin teema Taide peilaa itseään teki häneen lähte-

mättömän vaikutuksen. Hän löysi tavallaan ratkaisun siihen, miten hän voi luoda itsessään synteesin nuoren nykytai-

teilijan ja lapsuudenkodin myötä kehittyneen eurooppalaisen kulttuuri-ihmisen välillä. Historistinen kuvaohjelma 

asetteli palaset kohdalleen. 
 

Historistinen taide asettui osaksi postmodernistista vaihetta. Lavonen on todennut, ettei häntä miellyttänyt postmo-

dernistisen taiteen karnevaalisuus ja taipumus ironiseen käsittelytapaan. Historistinen taide nousi suureen suosioon, 

mutta nopeasti sen kulttuuriseen pintaan kiinnittyneet visuaaliset efektit alkoivat kyllästyttää kuten trendeille aina 

käy. Kuutti Lavonen näki asian toisin, sillä historismin syvätaso oli jo varastoitunut hänen identiteettiinsä. 

 

Ennen kaikkea barokin ajan taide vaikuttaa inspiroivasti hänen taiteeseensa yhä edelleen. Tunteiden sukupuuton ai-

kakautena hän hakee aitojen ja syvien tunteiden lähdettä erityisesti barokin kuvataiteesta. Ylimaallinen rakkaus ja 

hurmos, hylätyksi tuleminen, kärsimys, uskonnollinen tunne ja sensuaalisuus ovat kuolematietoisuuteen sulautuneena 

hänen taiteensa henkistynyttä sisältöä. Taiteilija haluaakin korvata esteettisen elämyksen vapahtavan transsendenssin 

käsitteellä. 

 

Kuutti Lavonen sanoo olevansa agnostikko, mutta taiteeseen hän uskoo. Renessanssin täydellisyys ei niinkään kiin-

nosta häntä. Barokki taas ilmaisee ihmisen inhimillisen keskeneräisyyden, jota myös Lavonen sanoo ilmentävänsä 



 
jokaisessa teoksessaan: taiteilija voi tyytyä siihen, ettei hän pystynyt vielä ratkaisemaan kaikkea haluamaansa, mutta 

ehkäpä jo seuraavassa teoksessaan hän on lähempänä lopullista vastausta. 

 

Moderni aika on synnyttänyt aikaharhan, eikä modernistinen taide ole suinkaan korjannut vaan pikemminkin vain 

lisännyt sitä. On hyvä, jos näyttely synnyttää mietteitä siitä, miten läheltä omaa aikaamme Kuutti Lavosen historisti-

nen taide lopulta saa innoituksensa. Muutaman sukupolven päästä, siis melkein meidän ajastamme, eilisestä. Kuvatai-

teessa uusi ja omintakeinen näyttää aina vaativan eriasteista historian kieltoa. Kuutti Lavosen taiteessa historia jatkuu 

suoraan nykytaiteeseen, jotta tunnistaisimme paremmin oman ajallisuutemme. 

 

Jyväskyläläinen kuvataidekriitikko ja kuvataiteilija Hannu Castrén (s. 1954) on kuratoinut useita näyttelyitä ja 

kirjoittanut esseitä ja artikkeleita taide- ja näyttelyjulkaisuihin. Kuutti Lavosen taiteesta hän on aikaisemmin 

kirjoittanut vuonna 1999 taiteilijan Keski-Euroopassa järjestetyn kiertonäyttelyn ja vuonna 2004 Didrichsenin 

taidemuseossa esillä olleen Ihmisiä, pyhimyksiä ja enkeleitä -näyttelyn julkaisuihin. 


