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Kuutti Lavonen on paitsi taiteilijana myös ihmisenä epätrendikkään vanhanaikainen. Hän haluaa antaa 

ajalle aikaa ja menneelle merkitystä. Taiteilija on kuin postiljooni laukku täynnä kirjeitä – ilon, surun 

ja lohdun sanansaattaja siinä pitkässä viestien ketjussa, joka on saanut alkunsa jo vuosisatoja sitten. 

Lavonen tuntee hengenheimolaisuutta renessanssiajan ja barokin taiteeseen. Erona on vain se, että kun 

1400-luvun Italiassa todellisen eurooppalaisen sivistyksen pohja löydettiin antiikista, Lavonen löysi 

omansa renessanssin kuvataiteesta ja ajan humanistisista ihanteista sekä erityisesti barokin passiosta. 

 

Taiteilijana Lavonen on harvinaisen tuottelias ja monipolkuinen. Hänen tuotantoonsa kuuluu grafiikan 

lisäksi piirustuksia, temperamaalauksia ja pastellitöitä. Vaikka suuri yleisö tuntee Kuutti Lavosen tällä 

hetkellä ehkä paremmin vuonna 2009 valmistuneista Tyrvään Pyhän Olavin kirkon maalauksista, hän 

on pohjimmiltaan ennen kaikkea piirtäjä ja graafikko. 

 

Renessanssi-ihmisen tavoin Kuutti Lavonen on myös taitavan sanankäyttäjän maineessa. Hän on kir-

joittanut jo 1980-luvun alusta lähtien taidekritiikkejä ja artikkeleita taide- ja kulttuurijulkaisuihin. La-

vosen lähestymistapa taiteen tekemiseen on aina ollut tutkimuksellinen, niinpä hän on parhaillaan suo-

rittamassa taiteen tohtorin tutkintoa Lapin yliopistoon aiheenaan 1600-luvun alkupuolella elänyt ba-

rokkimaalari Bernardo Cavallino. Vuonna 2005 Kirjapaja julkaisi hänen teoksillaan kuvitetun runokir-

jan Havahtumisia ja vuonna 2012 taiteilija julkaisi omakustanteen Runoja – Poèmes traduits. 

 

Kuutti Lavonen sai hyvät eväät omalle taiteilijamatkalleen. Hän syntyi Kotkassa vuonna 1960 perhee-

seen, johon kuului taidemaalari-isä Ahti ja tekstiilitaiteilijaäiti Maija, molemmat tunnettuja ja arvostet-

tuja taiteilijoita maassamme. Ahti Lavonen siirtyi 1960-luvun alussa informalismiin, joka nosti hänet 

heti suomalaisen modernismin huipulle. Maija Lavonen taas on tullut tunnetuksi perinteisen ryijytai-

teen uudistajana. Ahti Lavonen kuoli varhain vuonna 1970, vain 41-vuotiaana Kuutti-pojan ollessa 

kymmenen vuoden ikäinen. 

 

Kipinän kansainvälisiin kontakteihin Kuutti Lavonen sai jo lapsena. Talvet 1962 ja 1963 sekä syksy 

1965 menivät perheen kanssa Pariisissa. Sen jälkeen hänet laitettiin Helsingin ranskalais-suomalaiseen 

kouluun. Paljon aikaa vietettiin myös Arja-tädin kodissa Milanossa Italiassa. Se innosti nuorukaista 

aloittamaan 15-vuotiaana italian kielen vapaaehtoiset opinnot. Lavosesta tulikin lopulta oikea kieli-

mies. Hän puhuu täysin sujuvaa ranskaa ja italiaa. Englannissa ja ruotsissa hänellä on peruskielitaito. 

 

Kuutti Lavonen ei kuitenkaan tohtinut seurata isänsä suuria jalanjälkiä maalarina. Sen sijaan hän ko-

keili ensimmäisen kerran syväpainon tekemistä vuonna 1975 taidegraafikko Heta Norroksen kodin 

autotallissa Kulosaaressa yhdessä perheen pojan Visa Norroksen kanssa, josta myös kasvoi taidegraa-

fikko. Ensimmäisen julkisesti esitetyn grafiikan vedoksensa, kivelle piirretyn Variksen, hän teki vuon-

na 1977 Aukusti Tuhkan koulussa. Teoksen painoi taidegraafikko Risto Suomi, josta myöhemmin tuli 

yksi Lavosen läheisimmistä ystävistä. 

 

Heti sen jälkeen Lavonen suuntasi Italiaan Urbinoon, jossa hän opiskeli graafista suunnittelua Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche -oppilaitoksessa vuosina 1978–1979. Varsinaisten ammattiopinto-

jen ohessa Urbinossa syntyi myös jonkin verran serigrafioita ja syväpainotöitä. Hän jatkoi opintojaan 

Suomen Taideakatemian koulussa vuosina 1980–1984. Akatemiassa hänen opettajinaan olivat taide-

graafikot Viktor Kuusela, Antero Olin, Antti Salokannel ja Juho Karjalainen, jota hän arvostaa taitava-

na piirtäjänä ja litografioitten tekijänä. 

 



 
Kuutti Lavosen valmistuminen taidegraafikoksi osui otolliseen aikaan. Suomalainen taidegrafiikka eli 

1980-luvulla suurta henkistä muutosta pois tiukasta lajipuhtaudesta ja ahtaista säännöistä. Siirryttiin 

pienikokoisesta mustavalkoisesta ja teknisesti taiturillisesta salkkugrafiikasta kohti väriä, vapaamuo-

toisuutta ja suurta kokoa. Lavonen kirjoitti vuonna 1988: ”Suomalaiset taidegraafikot ovat kuluneella 

vuosikymmenellä kasvaneet aimo annoksen kohti kunniallista ja tervettä itsetuntoa. Nyt uskalletaan jo 

luottaa omiin ilmaisuvälineisiin, muokataan ja uudistetaan niiden kieltä ja mikä tärkeintä, ei enää vain 

huokailla sinä ’kymyriäisenä kansana’, joka hiljaa hissukseen raaputtaa omaa painolaattaansa pysähty-

neen työhuoneen nurkassa.” (E.A. Suomalaisen taidegrafiikan aikakausjulkaisu vol. 1, Jyväskylä, 

1988.)  

 

Kymyriäisyydestä Kuutti Lavosta itseään on tuskin koskaan voinut moittia. Hän on aina ylpeänä ker-

tonut olevansa ennen kaikkea piirtäjä ja taidegraafikko siitäkin huolimatta, että Lavosen varsinaisessa 

debyyttinäyttelyssä Vuoden nuori taiteilija -katselmuksessa Tampereen taidemuseossa vuonna 1986 

häneltä oli esillä vain suurikokoisia maalauksia ja pastellitöitä. 

 

On yksi asia, jossa Kuutti Lavonen poikkeaa monesta graafikkokollegastaan. Suomessa on aina arvos-

tettu graafikoita, jotka ovat itse painaneet omat työnsä. Lavonen sen sijaan ei ole koskaan ollut erityi-

sen kiinnostunut prässeistä tai painopöydistä. Siinäkin suhteessa hän on tukeutunut enemmän manner-

eurooppalaiseen perintöön, jossa taiteilija vedostuttaa teoksensa ammattipainajilla. Lavonen maalaa 

pääasiassa kotiateljeessaan Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä, joten säännölliset käynnit painopai-

koissa Suomessa ja muualla Euroopassa tyydyttävät samalla hänen tarvettaan sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen juuri grafiikan tekemisen äärellä. 

 

Hänelle painaja ei ole mikään mekaanisen painotyön suorittaja vaan enemmänkin tasavertainen mento-

ri, joka omalla ammattitaidollaan ja hiljaisella tiedollaan voi auttaa taiteilijaa saavuttamaan parhaan 

mahdollisen lopputuloksen. Kuutti Lavonen on myös itse ollut samaan tapaan mentori toimiessaan 

Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorina vuosina 1999–2003. Vaihe oli hänelle loppujen lopuk-

si varsin raskas. Tehtäviin kuului paljon hallinnollista vastuuta ja muutenkin se vei voimia hänen 

omasta taiteellisesta työstään. Opetustyötä hän ei ole kuitenkaan myöhemmin kokonaan unohtanut. 

 

Graafikkona Kuutti Lavosen valikoimaan kuuluu niin litografia, syväpaino kuin serigrafiakin. Suomes-

sa Lavonen on käyttänyt vuonna 1987 Helsinkiin perustettua litografiapaja Imprimoa, jossa valmistui 

offset-litoja ja muutama kivilito Kenneth Söderlundin ja Tapani Mikkosen kanssa, ensin Tehtaankatu 

29:ssä ja sen jälkeen Eerikinkadulla Ravintola Kannaksen talossa. Toinen tärkeä litografian painopaik-

ka on ollut Atelier Idem Pariisissa, jossa Lavonen on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien yhteistyötä mes-

taripainaja Alberto Tommasin kanssa. Erityisesti hän kunnioittaa vuodesta 1880 lähtien toimineen työ-

huoneen sukupolvesta toiseen jatkunutta käsityöläisperinnettä. Viime aikoina hän on käynyt pariin 

otteeseen myös taidegraafikko Harri Leppäsen työhuoneella Tallinnassa. 

 

Syväpaino on ollut vähemmällä huomiolla Kuutti Lavosen tuotannossa. Pääosin teokset ovat olleet 

pehmeäpohjasyövytyksiä yhdistettynä akvatintaan. Niitä hän on tehnyt taidegraafikko Tuula Lehtisen 

kutsumana vuonna 1989 Tampereella toimintansa aloittaneessa Himmelblaussa. Vuodesta 1995 lähtien 

Lavonen on matkustanut Helsingborgiin Ruotsiin työskentelemään Atelje Larsenilla. Siellä hän on 

tutustunut käyttöpäällikkö Peter Sjöblomin kehittämään polytypiatekniikkaan, jonka avulla laatalle voi 

aikaansaada maalauksellisia vaikutelmia monotypian tapaan, mutta painaa niitä sarjallisesti. Kuutti 

Lavonen on työskennellyt kertaalleen myös mestaripainaja Kurt Zeinin työhuoneella Wienissä Itäval-

lassa. 

 

Serigrafiaa Kuutti Lavonen on tehnyt Andy Warholin innoittamana jo 1980-luvun alusta lähtien. 

Ranskalainen taidegraafikko Catherine Keun esitteli Lavoselle 1990-luvun lopulla pariisilaisen Atelier 

Arcayn, jossa hän on sen jälkeen käynyt melkein vuosittain tekemässä isokokoisia serigrafioita mesta-

ripainaja Jérôme Arcayn johdolla. Ateljeella on jo pitkä ja maineikas historia, sillä Jérômen isä, kuuba-

laislähtöinen Wifredo Arcay painoi aikoinaan teoksia mm. Fernand Légerille, Victor Vasarelylle ja 

Josef Albersille. Suomessa Lavosen luottopainaja on ollut Himmelblaussa aikaisemmin työskennellyt 

Siku Leinonen Turusta. 



 
 

Oma erityinen merkityksensä Lavoselle on kuitenkin Helsingin Kivipainolla, joka aloitti toimintansa 

Meilahdessa vuonna 2001. Hän kuuluu nykyisin Vallilassa sijaitsevan työhuoneen aktiivijäseniin ja 

paja on hänelle rakas. Helsingin Kivipainon painajina toimivat taidegraafikot Valpuri Kylmänen, Matti 

Hintikka ja Kalle Berg, jotka kaikki ovat saaneet jatkokoulutuksensa alan Mekassa, Tamarind Institu-

tessa Albuquerquessa Yhdysvalloissa. Kuutti Lavosen ehkä kaikkein rakkain grafiikan tekniikka on 

juuri litografia. Kivelle piirtämisessä on jotain pyhää, alkuperäistä ja ikivanhaa. Ikään kuin taiteilija 

olisi jatkamassa sitä samaa päättymätöntä viivaa, jonka tuntemattomat luolamaalarit aloittivat vuositu-

hansia sitten. Grafiikka-sanan alkuperäinen kreikankielinen termi grafein viittaa nimenomaan piirtämi-

seen ja kirjoittamiseen. Kuutti Lavoselle piirretty viiva on tosi. Hän on todennut: ”Piirtäminen on mi-

nulle käsiala, jolla ei voi valehdella.” Lavoselle viiva kivellä on paitsi eettinen kannanotto myös merk-

ki eletystä elämästä. Se on kuin uurre ihmiskämmenessä. 
 

 

Jyväskylän taidemuseon intendentti Jukka Partasen (s. 1954) erikoisala on taidegrafiikka. Hän on ollut vastuus-

sa Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon (ent. Jyväskylän Grafiikkakeskus) toiminnasta vuodesta 1986 lähtien. 

Lisäksi hän on hoitanut museoon deponoitua Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaa. Hän on toiminut kansain-

välisen grafiikkatriennaali Graphica Creativan kuraattorina sekä järjestänyt useita muita näyttelyitä. 

 


