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LUKIJALLE

TEOSTEN JA KUVIEN TULKINTA on katsojan työtä. Jokaisella on oma 

lähestymistapansa ja näkökulmansa, joten tulkintoja on yhtä monta 

kuin on katsojia. Jyväskylän taidemuseossa 9.6.–8.10.2017 esillä ole-

van Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn tarkoituksena on rohkaista 

tarkastelemaan ja tulkitsemaan teoksia uusin silmin ja avoimin mie-

lin. Näyttelyssä ja varsinkin siihen liittyvässä verkkonäyttelyssä (www. 

tuhattulkintaa.fi) on esillä aikalaiskritiikkiä, taidehistorioitsijoiden nä-

kökulmia ja taiteilijoiden tulkintoja omista teoksistaan. Lisäksi mukana 

on tulkintoja, joita tehtiin innokkaasti jo ennen näyttelyn avautumista 

teoskuvien pohjalta eri ryhmien kanssa. Moniäänisyys on rikkaus.

Pyysimme tätä verkkojulkaisua varten näyttelyn teoksista tulkin-

toja Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen edustajilta. Haasteeseen 

tarttuivat ekologian professori Janne Kotiaho, fysiikan ja oppimisen 

dosentti Anssi Lindell, kulttuuriympäristön tutkimusta opettava Helena 

Lonkila, kirjoittamista opettava Risto Niemi-Pynttäri ja kulttuuripolitii-

http://www.tuhattulkintaa.fi
http://www.tuhattulkintaa.fi
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kan professori Miikka Pyykkönen sekä taidehistorian professori Annika 

Waernerberg. Oman lisänsä näkökulmiin tuo näyttelytyöryhmän jäsen 

toiminnanjohtaja, taidehistorioitsija Anna-Maria Wiljanen. Lämpimät 

kiitokset teille kaikille!

Kiitokset myös Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistykselle ja sen 

kaikille jäsenille Alfred Kordelinin säätiölle, Fortumin Taidesäätiölle, 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiölle, 

Taidesäätiö Meritalle ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiölle, sillä ilman 

teoslainojanne, yhteistyötänne ja tukeanne ei tämä Sata vuotta, tuhat 

tulkintaa -näyttely olisi ollut mahdollinen.

Näyttelyn ja verkkojulkaisun nimessä sata viittaa Suomen itsenäi-

syyden 100-vuotisjuhlavuoteen ja tuhat siihen, että taideteoksia voi 

tulkita lukemattomilla eri tavoilla. Näyttely on valittu valtakunnalli-

seen, Keski-Suomen ja Jyväskylän Suomen itsenäisyyden Suomi 100 

-ohjelmaan.

Jyväskylässä 12.5.2017

HELI-MAIJA VOUTILAINEN  S E I JA H E I N ÄN E N
museotoimenjohtaja  näyttelyn kuraattori
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUT  JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO  
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SATA VUOTTA, TUHAT TULKINTAA on Suomalaisten taidesäätiöiden 

yhdistyksen (STSY) ensimmäinen uuden toimintamallin mukaan toteu-

tettu näyttely. Uuden toimintamallin tarkoituksena on järjestää näyt-

telyitä yhteistyössä eri puolella Suomea toimivien taidemuseoiden 

kanssa. Näin yhdistyksen jäsenten kattavat taidekokoelmat saatetaan 

mahdollisimman suurien yleisöjen ulottuville ympäri Suomea!

Vuonna 2006 perustetun Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyk-

sen jäseniä ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta 

Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesää-

tiö Merita ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö. Yhdistyksen tavoitteena 

on suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä jäsenten omista-

mien taidekokoelmien laaja-alainen esittely taideyleisölle.

ESIPUHE
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Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen ja Jyväskylän taide-

museon yhteistyönäyttely Sata vuotta, tuhat tulkintaa –näyttely pohtii 

sitä, miten kuvataide on rakentanut suomalaisuutta, mitä teokset ker-

tovat suomalaisesta kulttuurista ja ihmisistä, ja kenen näkökulmasta: 

mielenmaisemia, kansallista kuvastoa sekä teoksia, jotka vertautuvat 

myös nykyajan sotiin ja ahdistukseen. 

Tämä verkkojulkaisu liittyy näyttelyssä nähtävien teosten erilaisiin 

tulkintoihin. Siinä eri kirjoittajat tuovat esiin erilaisia tulkintoja yhtei-

sestä kulttuurisesta perinnöstämme. Jokainen katsoja tulkitsee teoksia 

omista lähtökohdistaan ja oman kokemusmaailmansa kautta. Näin ol-

len teosten sisällöistä tullaan lukemaan yllättäviäkin tulkintoja ja rin-

nastuksia. 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenten puolesta toi-

votan antoisia ja ajatuksia herättäviä lukuhetkiä tämän verkkojulkaisun 

parissa. Haluan samalla myös kiittää Jyväskylän taidemuseon henkilö-

kuntaa sekä myös Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen näyttely-

työryhmää asiantuntevasta ja innostuneesta työstä tämän näyttelyn ja 

julkaisun toteuttamiseksi.

Mäntässä, 14.5.2017

HENRIK DE LA CHAPELLE
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
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VASTAKOHTIEN KOHTAAMINEN
Melankolinen Jokimaisema Kymijoella maalausinnon 
löytäneen Victor Westerholmin tuotannossa

ANNA-MARIA WILJANEN

 ”LUONTO ON täällä ihanampaa kuin kuvittelin, sillä aikaisemmin vesi 

on ollut korkeammalla ja mielenkiintoisia jäänmuodostuksia on syn-

tynyt pitkin rantoja.” Näin kirjoitti taiteilija Victor Westerholm (1860–

1919) vaimolleen Hilmalle (1863–1952) ja lapsilleen lähettämässään 

kirjeessä vuonna 1901. 

Jokimaisema sijoittuu Victor Westerholmin tuotannon taitekoh-

taan, intensiivisimmän Ahvenanmaan kauden hiipumisen ja Kymi joki-

kauden alkamisen väliin. Ahvenanmaa säilyi toki erittäin tärkeänä 

Westerholmille ja hän jatkoi maalaamista siellä elämänsä loppuun 

saakka, mutta juuri vuosisadan vaihteessa näyttää siltä, että taiteilija 

eli etsikkoaikaa. Tämä etsikkoaika sijoittuu aikaan, jolloin symbolis-

mi oli jo rantautunut Suomen taiteeseen. Se vaati perehtymistä sekä 
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VICTOR WESTERHOLM | 1860–1919

Jokimaisema, 1902

öljy kankaalle

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö
Kuva Matias Uusikylä 
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ruotsalaisfilosofi ja mystikko Emanuel Swedenborgin (1688–1772) 

oppeihin että myös ranskalaisen runoilijan Charles Baudelairen 

(1821–1867)  runoihin. Symbolismi vaati taiteilijoilta heittäytymistä 

kokonaan uuteen ajattelutapaan. Heitä viehätti outo ja ylimaallinen 

kauneus, joka voi olla surumielistä ja hehkuvaa. Taiteilijat halusivat 

taiteessaan antaa aavistuksia siitä mysteeristä, jonka katsoja voi löy-

tää heidän taiteessaan. 

Westerholm oli persoonaltaan ja myös taiteessaan melankoliaan ja 

raskasmielisyyteen taipuvainen ja 1800-luvun lopussa molemmat näyt-

tivät vahvistavan otettaan taiteilijasta. Tilannetta eivät helpottaneet tai-

teilijan taloudelliset vaikeudet eikä myöskään innostuksen puuskassa 

aloitettu kokovartalokuva vaimosta Hilmasta. Westerholm halusi oppia 

henkilökuvauksen salat, jotta voisi vastaanottaa kaivattuja lisätuloja 

tuovia muotokuvatilauksia. Vaimon muotokuva jäi kuitenkin viimeis-

telemättä, mikä jäi vaivaamaan taiteilijaa. Westerholm halusi maalata 

talvimaisemia ja -aurinkoa. Pitkän Ahvenanmaan kauden jälkeen hän 

päätti jättää saariston taakseen ja lähteä etsimään aitoa talvimaisemaa 

sisämaasta. Westerholmin lanko Axel Alander (1867–1939) työskente-

li Kymintehtaalla, jonka toimitusjohtaja Ernst Dahlström (1846–1924) 

oli paitsi taidemesenaatti, myös Westerholmin ystävä. Westerholmin 

ensim mäinen Kymijoelta-teos valmistui 1897. 
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Taiteilijan tuuliajo kuitenkin jatkui. Vuoteen 1899 tultaessa tilanne 

oli äitynyt niin pahaksi, että Westerholm näki parhaaksi lopettaa maa-

lamisen lähes kokonaan. Hän hoiti terveyttään hieronnan ja kylpyjen 

avulla, mutta tilanne tuntui kaikesta huolimatta lähes toivottomalta. 

Matka Utöhön tammikuun alussa 1900 ja sieltä eteenpäin Korppoo-

seen, siis takaisin saaristoon, toi helpotusta tilanteeseen. Talvinen, va-

loisa saaristolaisluonto oli juuri sitä, mitä taiteilija tarvitsi. Westerholm 

maalasi ulkona, mutta kylmyyskään ei häntä haitannut, sillä hän oli 

vaimonsa kokovartalokuvan kesken jäämisestä huolimatta uudelleen 

innostunut henkilö- ja kansankuvauksesta. Jokilaakson mystisyys ei 

kuitenkaan jättänyt taiteilijaa rauhaan. 

Westerholm lähti loppuvuodesta 1901 jälleen Kymintehtaalle maa-

laamaan. Hänen perheensä saapui viettämään joulua taiteilijan luokse, 

jotta hän tuntisi olonsa kotoisaksi ja jotta hänen luomisvoimansa voi-

si jatkua parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen Jokimaiseman valmis-

tumista, Westerholm oli maalannut toistakymmentä talvimaisemaa 

Kymi joelta.

Jokimaisema on maalattu pilvisenä päivänä ja sen yleisvaikutel-

ma on sumuinen, hyisen kylmä. Se on näköala Kymijoelle ja maalattu 

suurinpiirtein Kymintehtaan kohdalla. Teoksen kompositio jakautuu 

kolmeen osaan; yläosa kattaa kolmasosan kuvapinnasta ja se kuvaa 
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joenrannalla olevaa metsää. Puiden takana pilkottaa taloja. Yläosa 

voidaan edelleen jakaa oikean- ja vasemmanpuoleiseen osaan, jossa 

jälkimmäisessä kuvataan maaston mukaisesti nousevaa metsää niin, 

että puiden latvat jäävät kuvapinnan ulkopuolelle. Westerholm on ku-

vannut rannan ja maaston välisiä korkeuseroja rytmittämällä puita ja 

lumesta paljaita osioita. Korkeuserojen korostamiseksi väriasteikko 

muuttuu sameammaksi.

Vasemmanpuoleisessa osassa metsä ei ulotu yhtä korkealle. Ran-

nalla olevat puut ovat kauempana, näyttävät hennoilta, eivätkä ne ole 

niin lähellä rantaa kuin oikeanpuoleisessa osassa. Puiden takana siin-

tää metsä ja pilvinen, sumuinen taivas. Horisontti erottaa teoksen ylä-

osan ja keskiosan toisistaan. 

Teoksen keskiosassa virtaa Kymijoki lähes mustana. Joen pinta 

on öljymäisen kiiltävä ja sen keskellä nähdään symmetrisesti samalle 

tasolle maalatut jäämuodostelmat. Talven ja lumen kuvaus, jota Wes-

terholm oli harjoitellut jo Önningebyn ensimmäisen toimintakesän jäl-

keisenä talvena 1886–1887 yhdessä Elin Danielsonin (1960–1919) sekä 

ruotsalaistaiteilija J. A. G. Acken (1859–1924) kanssa, näyttää nyt tuot-

taneen tulosta näiden kahden jäämuodostelman maalauksessa. 

Oikeanpuoleisen jäämuodostelman keskiosa on puhtaan valkoi-

nen. Puhtaus harmaantuu asteittain jäälohkareen reunoille tultaes-
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sa. Vasemmanpuoleisessa jäälohkareessa vain keskellä on puhtaan 

valkoinen sivellinjälki. Jäälohkareen reunat ovat sinisenharmaat. 

Teoksen oikeata etualaa hallitsee lumenpeittoinen jäämuodostel-

ma. Tässä taiteilija on maalannut rauhallisin siveltimenvedoin mel-

ko runsasta värimassaa käyttäen. Jäämuodostelman keskivaiheilla 

värimassan käyttö vähenee niin, että katsoja voi aavistaa kylmän 

veden ohentaneen jäämassaa. Alaosan näkyvää tummanpuhuvaa 

vettä ympäröivät hennot lumenpeittämät, pitkälle ulottuvat jäämuo-

dostelmat. Westerholm on käyttänyt tummempaa sinistä teoksen 

keskiosassa virtaavan veden ja rannan välisellä alueella. Sama tois-

tuu myös teoksen alaosan vasemmassa alalaidassa näkyvän veden-

kuvauksen yläreunassa.

Teoksesta välittyy kylmyys mutta samalla myös seesteisyys. Sii-

nä ei nähdä Kymijoen tyrskyjä ja voimaa, vaan sen rauhallisuus on lä-

hes käsinkosketeltavaa. Sivellintekniikka vaihtelee. Teoksen alaosa on 

luonnosomaisesti maalattu ja mitä korkeammalle teoksessa edetään, 

sitä yksityiskohtaisemmaksi sivellintekniikka muuttuu. 

Jokimaisema on erityisen kiinnostava, kun sitä verrataan muihin 

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön omistamiin Kymijoki-sarjan teoksiin, 

Kymijoelta (1898), Kymintehdas (1899), Kymintehdas/puisto (ajoittama-

ton) sekä Talvipäivä Kymijoella (1919). Vaikka kaikki edellä mainitut 
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teokset on maalattu pilvisenä päivänä, erottuu Jokimaisema niistä sä-

vyltään ja tunnelmaltaan erityisen tummana ja raskasmielisenä. Myös 

väripaletti on tässä teoksessa huomattavasti tummempi ja käytettyjen 

värien kontrasti huomattavasti suurempi kuin muissa teoksissa. On 

mielenkiintoista, kun ajatellaan, että itsekin raskasmielisyyteen taipu-

vainen Westerholm oli kirjoittanut perheelleen ja vakuuttanut, kuinka 

iloiseksi ja tarmokkaaksi hän itsensä tunsi. Tämä herättää kysymyksen 

siitä, oliko Westerholm sittenkään valoisalla mielellä vai olivatko hänen 

synkät ajatuksensa saaneet jälleen yliotteen, minkä hän halusi salata 

erityisesti vaimoltaan, joka oli ollut hänen tukipilarinsa ja elänyt niin 

vahvasti miehensä taiteilijuudessa, että tuntui kuin hän itsekin olisi ol-

lut taiteilija. 

Aikalaiskritiikki suhtautui Jokimaisemaan hyvin. Se oli esillä Turun 

taideyhdistyksen näyttelyssä keväällä 1903. Åbo Tidning kehui näytte-

lyarvostelussaan 14.4.1903 Westerholmin Kymijoki-teosten erilaisuut-

ta, vaikkakin niiden teema oli lähestulkoon aina sama, Kymijoki, joen 

eri kohdista maalattuna. Erityisen ansiokkaana lehti piti teosten täysin 

erilaisia tunnelmia, joiden ansiosta tuntuu kuin katsoisi aivan eri mai-

semaa. Teoksesta pitäisivät lehden mukaan erityisesti ne, joita viehätti 

synkkä ja autio osana aitoa suomalaista maisemaa. Loppukaneetissaan 

Åbo Tidning totesi, että sekä Kymijoki-sarjan teokset että myös suuret 
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Ahvenanmaalla maalatut teokset sopivat erinomaisesti ripustettaviksi 

eri valaistusolosuhteisiin.

  Westerholm maalasi Jokimaiseman jälkeen vielä runsaat kolme-

kymmentä jokilaaksoaiheista maalausta. Peilasivatko maalausten tun-

nelmat taiteilijan omaa mielenalaa, vai johtuivatko ne etukäteen tar-

koin harkituista valo- ja jääolosuhteista – sitä emme tiedä. On kuitenkin 

selvää, että Kymijoki-kausi ja sen teokset muodostivat oman erityisen 

tärkeän aikakauden paitsi Westerholmin tuotannossa, myös taiteilijalle 

itselleen, kuten hän totesi kirjeessään perheeelleen: 

”Olen jatkuvasti ilokseni sitä mieltä, ettei Kymi ole koskaan ollut niin 

kaunis kuin nyt. Olen jo nähnyt aiheita enemmän kuin milloinkaan ehdin 

maalata, ja pariin olen jo käynyt käsiksikin. Kaikki edellytykset saada jo-

tain aikaan ovat olemassa – asun oikein hyvin – olen reipas ja pirteä – 

missään ei ole valittamista.”
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ROMANTIIKAN KADONNEET 
PANKAOKSAISET  

PETÄJÄT JA HOPEAISET 
KELOHONGAT

JAN N E  S.  KOTI AHO

KATSELIN TARJOLLE ASETETTUA kuvavalikoimaa kylmiltään, poh-

timatta juuri mitään. Ekologin silmin sanottiin. Tiedostin kuitenkin, 

että olen romantiikan ystävä. Ei ole koskaan aiemmin tullut mieleen 

kysyä itseltäni miksi.

Erämaajärvi taustanaan, kolme hopeaista kelohonkavanhusta ovat 

siirtymässä lepoon. Aikoinaan uljaina kohonneet punakylkiset kilpi-

kaarnaiset männyt ovat jo vaipuneet ja pudottaneet kilpensä. Matka on 
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AKSELI GALLEN-KALLELA | 1865–1931

Erämaajärvi, 1892 

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 
Kuva Teemu Källi
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ollut pitkä. Puolitoistasataa vuotta nuoruutta, ruuhkavuosia kasvun ja 

siementuotannon kanssa. Seuraavat puolitoistasataa vuotta keski-ikää 

kilpikaarnaa ja pankaoksia hiljalleen kasvatellen. Vanhuutta vaihtele-

vasti, joka tapauksessa useita satoja vuosia. Vanhimmat ihmiskäden 

kaatamat mäntyvanhukset ovat olleet jopa 800 vuotta vanhoja. Herät-

tää kunnioitusta, vetää hiljaiseksi. Olisiko joku Erämaajärven aihkeista 

syntynyt samana vuonna kuin Suomen Turku, 1229? Voi olla vielä si-

täkin vanhempi, sillä tullakseen hopeiseksi keloksi aihkin on seisotta-

va järkähtämättä jaloillaan kuolemansa jälkeenkin vielä jokusen sata 

vuotta. Tämä aihki on nähnyt Suomen, suomen kielen ja suomalaisen 

kulttuurin vaiheet ammoisista ajoista sen syntymään saakka; keskiai-

kaiset ristiretket, Ruotsin vallan aika, Agricolan suomenkielinen aapi-

nen, Turun akatemia, Helsingin yliopisto, Suomen suuriruhtinaskunta, 

Lönnrotin Kalevala, Suomen markka, Gallen-Kallelan Erämaajärvi ja 

itsenäinen Suomi. Varsinainen ikihonka, tervaskanto. 

Vielä hetki ja kelovanhukset vajoavat maansyleilyyn ja tar-

joavat itsensä ravinnoksi niille tuhansille metsiemme eläimil-

le, sienille ja pieneliöille, jotka vastaavat vanhusten lopullisesta 

hautaamisesta. Kelovanhusten sitomat ravinteet ja hivenaineet 

mahdollistavat uuden elämän tässä rajallisessa maailmassamme 

ja ylläpitävät metsiemme monimuotoisuutta. Kuollut puu on met-
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sissämme merkittävä elämää ylläpitävä resurssi. Luonnontilaises-

sa aarniometsässä kelovanhuksia on runsaasti ja ravintoa metsän-

eläväisille yltäkylläisesti.

Pelkään, että Erämaajärvi on jo joutunut todistamaan metsänelä-

väisten nälkävuosia. Suomalainen tehometsätalous on ehkä alkanut 

Sammon taonnasta. Sampoa taottaessa eivät aavistaneet suuret män-

nyt sen tulenpunaisen pätsin kuumuudessa loistaessaan, mitä tulevai-

suus on heille varannut. Sampo toi rikkauksia ja sai käyttövoimansa 

mistäs muusta kuin energiapuusta. Nuorena kaadettu puu on tämän 

päivän Sampo. Siitä Suomi saa käyttövoimansa. Monitoimi koneet 

rouskuttamaan räkämänniköihin ja sellukattilat suoltamaan massaa 

maailman vessapaperin tarpeeseen – Suomi nousuun. Pian risujen 

ja kantojen lisäksi neulasetkin kerätään yksitellen massiivisen ihmis-

populaation tarpeita tyydyttämään.

Metsäneläväisille tämä tarkoittaa pahempaa kuin katovuodet. 

Jos ennen oli metsässä yltäkylläisesti kuollutta puuta ravinnoksi 

metsäeläväisille, on metsien parisatavuotinen siivoustalkoo pitänyt 

huolen siitä, että nälkä on ja lajeja kuolee sukupuuttoon. Yhdeksän ja 

puoli kymmenestä kuolleesta puusta on pois metsäneläväisten ruoka-

pöydästä. Millainenhan katovuosi se meille ihmisille olisi, jos meiltä 

poistettaisiin vastaava määrä ravinnosta? Metsässä ei enää ole  kuollutta 
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puuta metsänelävien ravinnoksi eikä siksi entistä määrää metsänelä-

väisiäkään. 

Metsät hakataan nuorina, aivan lapsina. Ei synny kilpikaarnaa, 

ei pankaoksia, puhumattakaan hopeaisista kelohongista. Nyt tiedän 

 miksi. Olen romantiikan ystävä, koska Mestarit ovat tallentaneet suo-

malaisen sielunmaiseman kadonneet luonnonpiiteet, pankaoksaiset 

petäjät ja hopeaiset kelohongat.

Janne Kotiaho on ekologian professori Jyväskylän yliopistossa. Hänen kiinnos-

tuksen kohteitaan ovat elinympäristöjen tilan arviointi ja edistäminen sekä luon-

nonsuojelubiologia. Kotiaho on yksi elinympäristöjen globaalia tilaa arvioivan 

raportin pääkirjoittajista YK:n alaisessa hallitustenvälisessä tieteen ja politiikan 

rajapinnassa toimivassa paneelissa.
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KANSALLISROMANTTINEN 
MAALAUSTAIDE JA ETNISET EROT 
Tapausesimerkkinä Gallen-Kallelan  
Sammon taonta ja Mustalainen

MIIKKA PYYKKÖNEN

ARVIOIN ALLA KAHTA Akseli Gallen-Kallelan maalausta: Mustalainen 

(1883) ja Sammon taonta (1893). Tarkastelen teosten viestejä ristiin sii-

tä näkökulmasta, mitä ne kertovat 1800-luvun lopun kansallismielisyy-

destä ja Suomen kansan määrittelemisestä suhteessa etnisiin vähem-

mistöihin, erityisesti romaneihin. Pohdin erityisesti Sammon suhdetta 

etnisiin eroihin. Voiko Sammon tulkita Kalevalassa ja Gallen-Kallelan 

taiteessa olevan vertauskuva etnisten suhteiden hoitamiseen tarkoite-

tusta kulttuuripoliittisesta välineestä?
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AJANHENKI JA SEN KUVITTAJA

Gallen-Kallela maalasi kyseiset maalaukset aikana, jolloin hän oli 

inspiroitunut Suomen kansasta ja sen mahdollisesta itsenäisyydestä. 

1880-luvulla taiteilijan aiheena olivat Suomi ja suomalaiset, ihmiset ja 

maisemat. 1890-luvulla, Aleksanteri II vapaamielisen hallintokauden 

päätyttyä ja Nikolai II hallinnon kiristäessä otettaan Suomesta, maa-

lauksiin tuli mukaan Kalevala-romantiikka. Tähän vaikuttivat myös 

Gallen-Kallelan ja hänen tuoreen puolisonsa häämatka Kainuuseen, 

Kuusamoon ja Vienan-Karjalaan ja hänen kiinnostuksensa kansallis-

kulttuuriseen mystiikkaan. Vaikka kansallisromanttisuus vähenikin 

1900-luvun alussa hänen teoksistaan, vielä vuonna 1922 ilmestyi hä-

nen kuvittamansa niin sanottu Koru-Kalevala. 

Suoranaisen taiteellisen työnsä ulkopuolella Gallen-Kallela oli ai-

kansa kulttuuriaktivisti. Hän oli jo aviopuolisonsakin kautta lähellä 

fennomaanien nuorsuomalaista lohkoa. Myöhemmin hän oli perusta-

massa Kalevalaseuraa. Hän oli kansallismielinen, mutta myös ruotsin-

kielinen, Eurooppa-mielinen liberaali, joka ei haikaillut rodullisesti tai 

etnisesti yhdenmukaista Suomea. Jo 1800-luvun puolella hän oli ollut 

tekemisissä monenlaisista etniskulttuurisista taustoista tulevien ihmis-

ten kanssa. 1900-luvulla hän työskenteli alkuperäisväestöjen parissa 

niin Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassakin.
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Gallen-Kallelan ei tiedetä ottaneen aktiivisesti kantaa etniskulttuu-

risia vähemmistöjä koskeneisiin asioihin tai käsitelleensä heitä erityi-

semmin töissään. Selvää kuitenkin on, että kansan sekä sen tarinoiden 

kuvittajana hän on ollut altis ajan vähemmistöpoliittisille kysymyk-

sille. Romaniasia oli 1860-luvulta lähtien vuosisadan loppuun näyttä-

västi tapetilla valtiopäivillä ja mediassa. Lakiuudistuksia tehtiin suun-

taan jos toiseen ”mustalaiskysymyksen” ratkaisemiseksi. Vähitellen 

romani kysymys etääntyi köyhäinhoidosta ja irtolaislaeista ja hetken 

1900-luvun taitteessa näytti siltä, että Suomeen muodostuisi erityinen 

romani politiikkansa. Kun kuva kansallisesta suomalaisesta kulttuurista 

oli jotakuinkin vakiintunut 1800-luvun loppuun tultaessa, ”mustalais-

ongelman” ydinkysymykseksi alkoi määrittyä heidän etniskulttuurinen 

erilaisuutensa.

Keskellä tätä romanipoliittista kuohuntaa on syntynyt teos Mus-

talainen. Tuntien Gallen-Kallelan kansallismielisyyden ja tuon ajan 

voimakkaat ilmaisut romanikysymyksessä, maalauksen kunnioittava 

kuvaustapa saattaa hämmästyttää. Se on realistinen sivupotretti, jos-

sa on hieman haikean, ehkä jopa hämmentyneen näköinen romani-

mies. Hänellä on tuolle ajalle tyypillinen romanimiehen vaatetus ja 

tyyli. Maalaus ei liioittele etnisiä tai rodullisia piirteitä. Representaa-

tiota tulkitessa tulee pitää mielessä, että Gallen-Kallela oli maailmaa 
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AKSELI GALLEN-KALLELA | 1865–1931

Mustalainen, 1883 

öljy kankaalle

Signe ja Ane Gyllenberg säätiö 
Kuva Matias Uusikylä 
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AKSELI GALLEN-KALLELA | 1865–1931

Sammon taonta, luonnos, 1893 

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö 
Kuva Studio Tomi Aho
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nähnyt liberaali patriootti, joka viihtyi uudistusmielisissä kulttuuripii-

reissä. Nationalismi ei tarkoittanut hänelle haaveilua takapajuisesta 

ja kuvitteellisella etnisellä samankaltaisuudella yhtenäistetystä, sivis-

tymättömästä Suomen kansasta. 1900-luvun taitteessa Suomessakin 

hienoisessa muodissa olleita rotuteorioita Gallen-Kallela aatetoverei-

neen vierastivat, jo senkin takia, että niiden enemmistössä suomalaiset 

määriteltiin mongoliseksi, aasialaisperäiseksi roduksi.

Gallen-Kallelan nuorsuomalainen kansallismielisyys perustui 

kan san sivistyksen arvostamiseen. Siihen kuului kansan tarinoiden ja 

myyttien kunnioittaminen. Yleisesti vähemmistöjen kulttuuripiirteet 

eivät olleet kovin korkealla ruotsinkielisen nuorsuomalaisen kansal-

lismielisyyden asialistalla. Tuon ajan lehtiartikkeleista, kansatieteel-

lisistä kuvauksista ja valtiopäiväpuheenvuoroista voi päätellä, että 

”mustalais ongelman” ratkaisuksi useimmat sivistyneistön edustajat 

näkivät romanilasten kouluttamisen – vaikka pakolla. Osa heistä toki 

näki koulutuksen tarkoittavan myös kulttuurista sulauttamista. 

SAMPO – ERON JA YHTENÄISYYDEN SYMBOLI

Sammon taonta on yksi Gallen-Kallelan tunnetuimpia teoksia. Se on 

syntynyt taiteilijan Kalevala-romantiikan kauden alussa ja on järjestyk-

sessään toinen yhdeksästä Kalevala-aiheisesta maalauksesta. Yhtäältä 
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teos kuvastaa sitä voimaa ja tahtoa, jota tarvittiin Sammon valmista-

miseksi Ilmarisen kosiomatkaa varten. Toisaalta värien leiskun. Kivinen 

korpimetsä ympärillä on katajaisen kansan karu elinympäristö, jossa 

on pystyttävä ihmetekoihin selvitäkseen. 

Sampoa – tuota ”ihmeellistä rikkauksia tuottavaa myllyä” – on 

pyritty määrittelemään kansa- ja uskontotieteellisissä ja populaareis-

sa puheenvuoroissa monesta eri näkökulmasta. Yksi tunnetuimmista, 

professori Uno Harvan aikanaan tarjoama selitysmalli, sanoo sen ol-

leen niin sanottu maailmanpylväs. Sellainen – tai vastaava – on ylei-

nen suomalais-ugrilaisten kansojen kertomusperinteessä. Pylväs ei 

ainoastaan pidä kosmosta koossa ja raiteillaan, vaan sen haltijalla on 

myös mahdollisuus kommunikoida maailman eri ulottuvuuksien (ali-

nen, keskinen, ylinen) asukkaiden kanssa ja valjastaa heidän voiman-

sa avukseen. Hieman vastaavasti muutamat ovat pitäneet Sampoa to-

teemin kaltaisena onnea tuottavana symbolina. Käytännöllisemmin 

on esitetty, että se olisi ollut rahan valmistukseen käytetty työkalu. 

Joillekin Sampo kuvastaa raudasta valmistettua mahtilaitetta, jota 

on voitu käyttää maanviljelykseen tai siitä saatavien raaka-aineiden 

jalostukseen, ja täten vaurauden hankkimiseen. Ovatpa muutamat 

arvelleet sen viittaavaan mahtavaan shamaanirumpuunkin (”Sampo 

kirjokansi”). 
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Edellä mainittujen melko konkreettisten välineellisten merkitysten 

lisäksi Sammolla on myös selkeästi roolinsa kulttuuriryhmän ja sen et-

nisten suhteiden määrittelyssä. Sampo liittyy oleellisesti etniskulttuu-

riseen yhtenäisyyteen ja erontekoon. Ensin mainitusta piirteestä kielii 

se, että Sampo yhdistää kansaa tarjoamalla sille vaurautta ja voimaa. 

Toiseksi mainitusta puolestaan se, että Sammon avulla saadaan valtaa 

suhteessa kilpaileviin kansoihin. Viimeksi mainittu merkitys korostuu 

Kalevalan säkeissä Sammon ryöstöstä ja sen jälkeisistä taisteluista. 

Kolmanneksi sillä on rauhanomaisempi merkitys etnisten suhteiden 

hoidossa ja kansan yhtenäistämisessä. Onhan se ennen kaikkea lahja 

Pohjolan emännälle, jotta Ilmarinen saisi hänen tyttärensä ja pystyisi 

näin antamaan panoksensa yhteisön uusintamiseen. Ammoisina aikoi-

na oli erityisen tärkeää saada lahjojen avulla puoliso yhteisön ulkopuo-

lelta. Se oli naimadiplomatiaa, joka loi siteitä yhteisöjen välille, mutta 

myös elävöitti yhteisön geeniperimää.

EROT PISTÄVÄT TAKOMAAN TAIKAKALUJA

Kalevalan keskeisiä teemoja ovat erot ja yhdistymiset. Kalevalaiset ovat 

erimielisiä, mutta kykenevät voittamaan sisäiset eronsa ja yhdistymään 

ulkoisen vihollisen edessä. Muutoinkin miltei kaikissa sen runoissa kä-

sitellään tavalla tai toisella Kalevalan väen suhdetta toisiin kansoihin. 
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Kuten edellä on jo viitattu, Sammolla on tärkeä osansa tässä tematii-

kassa. Yhtä tärkeää itse esineen ja sen välittömän käyttöarvon rinnalla 

tarinassa on kansan hyvinvoinnin ja yhtenäisyyden kannalta se, miten 

ihmekoje erottaa heitä ’toisesta’ tai rakentaa siteitä ’toiseen’. Yksi mah-

dollisuus onkin, että Sampo on ennen kaikkea väline tässä erottautu-

misten ja yhteenliittymisten pelissä, jos ei varsinaisesti tarinan kale-

valaisille, niin ainakin Kalevalan tarinan koonneelle Lönnrotille ja sen 

aiheita kuvanneille taiteilijoille.

Sampo ei ole vain väestön ulkoisten suhteiden käsittelyn väline, 

vaan se kuroo umpeen myös Kalevalan kansan sisäisiä eroja. Niin Gal-

len-Kallelan Sammon taonta kuin Kalevalan runotkin näyttävät, miten 

Sampo saa entiset viholliset, naiset ja miehet, köyhät ja varakkaat, sekä 

johtajat ja johdetut yhteiseen rintamaan. Se ruokkii yhteistä tahtoa ja 

intoa ei ainoastaan yhteistä vihollista vastaan, vaan vaurauden ja hy-

vinvoinnin toivossa. Sampo tuo ihmiset yhteen. Juuri jotain Sammon 

kaltaista kaivattiin 1800-luvun lopun Suomessa, myös romaniasiassa, 

kuten kertovat esimerkiksi monet huolestuneet tai vihaiset valtiopäivä-

säätyjen puheenvuorot. Tästä näkökulmasta voitaisiinkin ajatella, että 

Sampo on vertauskuva ’toisesta’ tai erosta ’toiseen’. Vai voidaanko pe-

räti ajatella, että Sampo on ’toisen’ tekemä? Vähintäänkin on mielestä-

ni niin, että ’toinen’ on erityinen syy Sammon tekemiselle. Etnisesti ’toi-
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sen’ olemassaolo saa ’meidät’ tekemään sampoja. Ehkä näiden kahden 

tarkastellun teoksen yhteys Gallen-Kallelan tuotannossa avautuu myös 

tätä kautta: Mustalainen ilmentää kansallisen yhtenäisyyden ja vaurau-

den toivetta kuvaavana työnä jotain Sammon kaltaista, jota puolestaan 

voi Gallen-Kallelalle edustaa esimerkiksi kansan syvien rivien sivistys ja 

yhdenvertaisuus.

YTT Miikka Pyykkönen on työskennellyt kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa 

Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2006. Ohjelman professorina hän on toiminut 

vuoden 2016 alusta. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt kansalaisyhteiskuntaan, 

yhteiskuntateoriaan, etnisten vähemmistöjen hallinnointiin sekä yrittäjyyteen ja 

luovaan talouteen.
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NUKIN SISARUKSET JA  
SULHO SIPILÄ 
Visuaalisen analyysin varrelta

ANNIKA WAENERBERG

KUKIN KOKEE taiteen tavallaan. Saatamme kiinnittää huomiota aivan 

eri asioihin kuin muut, etenkin ellei teos ole ennestään tuttu ja se pää-

see yllättämään meidät. Toisaalta saatamme olettaa, ettemme ymmär-

rä teosta, ellemme tiedä, miten sitä on tulkittu aikaisemmin tai miten 

sitä voisi tulkita. Tälle jännevälille ‒ henkilökohtaisesta taidekokemuk-

sesta taideteosten ja taideilmiöiden yhteisöllisesti rakentuviin merki-

tyksiin ‒ asettuu nykyisen taiteentutkimuksen visuaalisen analyysin 

kenttä. Totutusti taidekasvattajat ovat tarkastelleet enemmän edellistä 

ja taidehistorioitsijat jälkimmäistä, mutta periaatteessa eri näkökulmat 

ovat avoinna kaikille taiteentutkijoille. 

Viime vuosikymmeninä kuvallisen aineiston tutkimus on laajen-

tunut ja tuottanut entistä moni-ilmeisempää keskustelua. 1900-luvun 

alun modernismin ”puhtaan taiteen” vaatimus innosti muotoanalyy-
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siin, jossa teoksen muoto oli sen sisältö. Joitakin vuosikymmeniä myö-

hemmin ratkottiin teosten kuva-aiheisiin kätkeytyviä arvoituksia ikono-

grafisessa analyysissä. 1900-luvun loppupuolella, taiteentutkimuksen 

laajetessa käyttötaiteeseen ja taiteen populaareihin ilmiöihin kuten 

mainoksiin, keskittyi kuva-analyysi kuvan käsitteeseen ja merkityssuh-

teiden muodostumiseen. Vuosituhannen vaihteessa taiteentutkijat pu-

huivat jo visuaalisesta analyysistä, jossa ”silminnähtävää” kulttuuria 

‒ taiteesta kulttuuriympäristöihin, virtuaalimaailmoihin ja yleisön tai-

dekokemuksiin ‒ pyritään ymmärtämään erilaisina merkityksenanto-

prosesseina.

Samalla nykytutkimuksen pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen on laa-

jentanut visuaalista analyysiä moniaistiseen suuntaan. Tämä ei tarkoi-

ta, että luopuisimme entisistä näkökulmista tai meidän täytyisi asettua 

alttiiksi hälylle ja vilinälle. Liikkumatonkin kuva voi laittaa tuntoaistin 

liikkeeseen. Se liikuttaa läpikuultavia verhoja, väräyttää kukkatelineel-

lä kasvavan verenpisaran kukkia ja antaa ilmavirran tuntua, vaikkei 

näykään, onko ikkuna auki vai kiinni. Tämä ilmavirran ja liikkeen vai-

kutelma sai minut syventymään lähemmin Sulho Sipilän maalaukseen 

Kodin hetki (1927): 

Kutakuinkin keskelle taulua on maalattu kukkaruukku, jonka 

alla olevaa kukkapöytää kannattelevat lähes luonnottoman pitkät ja 
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SULHO SIPILÄ | 1895–1949

Kodin hetki, 1927

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Kuva Studio Tomi Aho
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ohuet jalat. Ruukun alla on neliskulmainen, valkeareunainen, keskeltä 

läpikuultava pikku liina. Pöytälevyn alle muodostuu siten liinasta pie-

ni läpihohtava tila, joka erottuu ympäristöstään kuin ”toisena todelli-

suutena”. Voisiko sen nähdä filosofi Roland Barthesin esiinottamana 

punctumina ‒ kohtana, joka vangitsee katseen, vaikkei osaakaan selit-

tää, miksi ja miten? Katson uudestaan. Ehkä kyse on vain siitä, että har-

mahtava puunrunko paistaa ikkunan takaa läpikuultavaan liinaan ‒ ja 

äkkiä punctum ei olekaan punctum, vaan selitettävissä oleva tapahtu-

ma. Seuraavaksi huomiota herättää pyörteisesti kasvava verenpisara 

terävästi erottuvine pikku lehtineen. Se poikkeaa muusta maalaukses-

ta koristeellisella ilmeellään. Katse kuitenkin siirtyy edemmäs ikkunan 

takana heiluviin vihreisiin lehtiin, jotka näyttävät aivan irrallisilta. Niille 

tekevät seuraa ikkunaverhojen valkeat ja harmaat koristeruudut, jotka 

muistuttavat siitä, että kuva on maalattu: tuollaista jälkeä tulee vain ta-

sakärkisellä siveltimellä. 

Yläikkunasta näkyvä taivas on tumman lyijynharmaa ja luo painos-

tavaa tunnelmaa. Tuleekohan ukkonen? Tähän voisi viitata kankaanku-

tojan punehtuva poski. Toki posket voivat punehtua muustakin syystä, 

kuten häpeästä, suuttumuksesta tai kainoudesta. Kuva ei paljasta mi-

tään suurta draamaa. Pinnan alla saattavat silti kyteä tunteet, joista ei 

puhuta. Kutova nainen ei ole enää kovin nuori. Hän on kuitenkin nuo-
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rempi kuin keinutuolissa sanomalehteä lukeva nainen, jonka ruudul-

lisen huivin alta vilkkuvat vaaleat tai jo harmaantuneet hiukset. Siisti 

harmaa mekko ja koristereunainen valkea esiliina kertovat napakasta 

täsmällisyydestä, kun taas kutovan naisen vaatetus on värikäs ja huo-

leton. Syntyy käsitys, että vanhempi tekee siistimmät sisätyöt ja nuo-

remmalle jäävät raskaammat askareet. Kuvan idyllistä välittyy siten 

vanhemman määräämisoikeus nuorempaan. 

Mitä pidempään katse kiertää kuvaa, sitä kiinnostavammaksi käy 

sen tunnelma. Hahmojen arkiseen nuhteettomuuteen ja päivien toistu-

vaan rytmiin sekoittuu levottomuutta, joka viriää valituista esitystavois-

ta. Kuvassa on naivia seikkaperäisyyttä, totisuutta ja huumoria, mutta 

samalla siinä voi nähdä uusasiallista toteavuutta, intimismiin kuuluvaa 

hiljaiseloa sekä tyylilteltyä koristeellisuutta. Vapaa, pelkistävä leikitte-

ly tuntuu antavan teokselle epätodellista vivahdetta. Taiteelta on usein 

vaadittu tyylillistä yhtenäisyyttä. Kodin hetki ei ole tyylillisesti yhtenäi-

nen, mutta juuri sen moniviritteisyys välittää osuvilta tuntuvia aavis-

tuksia ihmissuhteista ja tunteista. Siitä kuva saa elämän tuntua. Kuvan 

analysoiminen saa arvostamaan sitä enemmän ja näkemään sen myös 

kokonaisempana kuin ensi näkemältä. 

Omia havaintoja ja tuntemuksia voi hyödyntää olennaisten kysy-

mysten löytämiseen tai tapaan analysoida kuvallista aineistoa. Näin-
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hän ”taiteenrakastajat” tekevät laajentaakseen kokemusmaailmaansa 

tai viihdyttääkseen itseään. Taiteentutkijan on vain lisäksi perusteltava 

lähtökohtansa ja menettelytapansa tiedeyhteisöäkin kiinnostavalla ja 

vakuuttavalla tavalla. Valitsin tarkoituksella teoksen, jota en tuntenut 

ennestään. Toki taidehistorian tuntemus antaa käsitteitä ja termejä ku-

vata teosta, mutta olen vasta esittänyt henkilökohtaista tulkintaa – sen, 

miltä teos minusta näyttää, miltä se tuntuu ja minkälaisia vaikutelmia 

se minulle välittää. Mitä tapahtuu, kun siirryn seulomaan teokseen liit-

tyvää tietoa? 

Kuvatun ympäristön uskottavan tuntuinen arki – Junghansin kotka-

koristeinen seinäkello, nakkilalaisen siro keinutuoli, kesäkukat ja nais-

ten vaatetus ‒ antavat olettaa, että paikka ja naiset ovat olleet olemas-

sa. Sulho Sipilän (1895‒1949) lapsuudesta löytyykin perheen muutto 

Ahvenanmaalta Mynämäen pappilaan 1902 tai 1904. Sipilän isän kuol-

tua 1917 äiti joutui 1919 muuttamaan Turkuun. Sipilä avioitui 1924 tai-

teilija Greta Hällforsin (1899‒1974) kanssa, ja kesäisin nuoripari lomaili 

sukulaisten ja tuttavien merenrantahuviloilla. Vuoden 1927 kesää he 

kuitenkin viettivät Mynämäessä asuen Nukin neitien, Olgan ja Idan, sa-

lissa. Sulho tunsi heidät lapsuudestaan. Jo silloin Ida (1890‒1981) oli 

taitava käsitöissä, eikä hän ollut viittätoistakaan saadessaan palkinnon 

kutomastaan rekivaatteesta. Kutova nainen varmistuu 37-vuotiaaksi 
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Idaksi ja toinen nainen Olgaksi, kun teokselle löytyy toinenkin nimi: 

Nukin sisarukset. Nukin perhe oli tiedostavaa joukkoa ja muodosti esi-

merkiksi Mynämäen Raittiusyhdistyksen kantavan voiman. Sipilän pa-

riskunta taas oli aina tilaisuuden tullen ”hippaamassa”. Elämäntapojen 

vastakkaisuus varmaan terävöitti Sulhon huomiokykyä Nukin neitejä ja 

heidän ympäristöään kohtaan. 

Lisään Idan ja Olgan väliseen suhteeseen kolmanneksi osapuolek-

si taiteilijan, joka tarkkailee ikääntyvien Nukin neitien elämää ja koh-

taa samalla myös omaa menneisyyttään. Keinutuolin takana on pöytä, 

joka peileineen, kelloineen, ilmapuntareineen, kukkineen ja kahvikup-

peineen muodostaa eräänlaisen ”mynämäkisen” vastineen 1600-luvun 

vanitas-asetelmille. Esineet muistuttavat ajan kulumisesta, olosuhtei-

den vaihtelusta, nautintojen hetkellisyydestä sekä nuoruuden ja kau-

neuden haipumisesta, toisin sanoen kaiken turhuudesta, johon latinan-

kielinen vanitas-sana viittaa. 

Metsänreunassa häämöttävä kirkkokin muistuttaa maalaukses-

sa tuonpuoleisesta. Mutta Mynämäen kirkko on vaikuttavan iso, pitkä 

ja kapea, ja maalauksen pikku kuva tuo mieleen ennemminkin Alvar 

Cawénin (1886‒1935) kuvaamien kirkkojen jyrkät piirteet: Kirkko meren 

rannalla on maalattu 1926. Jään miettimään Cawénin Suru-maalausta, 

jonka nimi on myös Pietà. Teos on samalta vuodelta kuin Kodin hetki. 
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ALVAR CAWÉN | 1886–1935

Suru / Pietá, 1927

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Kuva Timo Nieminen
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Muotokieleltään ne eivät muistuta toisiaan: Suru on suurilinjainen, tyy-

liltään yhtenäinen ja luonnosmainen. Aihekin on suhteellisen yksiselit-

teinen. Sukulaisuutta Sipilän maalaukseen on väreissä: lyijynharmaa-

ta, sinistä, purppuraa ja valkeaa. Lisää väriyhtäläisyyksiä Kodin hetkeen 

‒ okraa ja vihreää ‒ löydän vuoden 1918 tienoilla syntyneistä Cawénin 

teoksista. Sipilä opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 

1915‒1917, Cawén taas opetti siellä maalausta vuodesta 1918. Helsin-

gissä 1914‒1917 he näkevät uusinta taidetta: saksalaista ekspressionis-

mia, ruotsalaista modernismia, venäläistä avantgardea. Toisaalta kum-

pikin vietti varhaislapsuutensa maalla pappilassa. Näen uuden polun 

ja astun sille…
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Annika Waenerberg on Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori, jonka tut-

kimusaiheissa ja julkaisuissa korostuu pyrkimys havaita taiteen ja siihen liittyvien 

prosessien suhde laajempiin kulttuurisiin yhteyksiin. Tutkimuskohteina ovat ol-

leet mm. suomalainen maisemataide, Oscar Parviaisen, Eero Järnefeltin ja Emil 

Cedercreutzin taide sekä taidehistorian metodologiset kysymykset.
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NÄKYMIÄ JA NÄKYJÄ
ANSSI  LINDELL

ALBERT EINSTEININ MUKAAN salaperäisyys on sekä tieteen että 

taiteen yhdistävä alkuvoima. Molemmissa pyritään raottamaan ver-

hoa tuntemattomaan maailmaan kuvailemalla aistihavaintoja ja niistä 

ajattelemalla tehtyjä päätelmiä. Tätä prosessia pohti jo Immanuel Kant 

Puhtaan järjen kritiikissään (2008). Kirja julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1781 ja Kantin filosofiaa opetettiin 1900-luvun vaihteessa Sak-

sassa kouluaineena. Sillä katsotaan olleen suuri merkitys modernin fy-

siikan kehittymiselle ja sen pioneerien kasvamiselle juuri Saksanmaal-

la. Kantin filosofian mukaan maailma koostuu asioista, noumeeneista, 

jotka ovat kuten ovat, riippumatta siitä miten niitä havainnoidaan. Jos 

yksinkertaistetaan havaitseminen pelkästään näköaistiin, noumeenien 

näkyviä osia kutsutaan ilmiöiksi, fenomeeneiksi. Näemme ilmiöitä ja 
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SOFIA WILKMAN | 1956–

Matka, 1987

akryyli

Taidesäätiö Merita
Kuva Taidesäätiö Merita 
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päättelemme, mitä nämä näkymät asioista kertovat. Kant käytti suoris-

ta havainnoista äidinkielensä sanaa ”anschaulichkeit” ja havainnon ai-

heuttamista ajatuksista sanaa ”anschauung”. Kirjailija Keijo Siekkinen 

(2013) käänsi nämä osuvasti näkemiseksi ja jälleennäkemiseksi.

Esimerkkinä planeetat. Voimme tehdä yötaivaalta suoria näköha-

vaintointoja oman aurinkokuntamme planeetoista. Toisaalta etsimme 

aurinkokuntamme ulkopuolelta muita emotähtiä kiertäviä, ekstraso-

laarisia (ekso-)planeettoja. Ne eivät näy, joten niitä tutkitaan epäsuoril-

la menetelmillä. Yksi on ylikulkumenetelmä, jossa tarkkaillaan emotäh-

den kirkkautta. Jos tähden valo himmenee, päätellään jonkin kulkevan 

tähden editse. Jos himmeneminen toistuu säännöllisesti, syyllinen lie-

nee tähteä kiertävä planeetta. Himmenemisen määrästä saamme sel-

ville planeetan koon ja ajasta planeetan kiertoradan. Toinen esimerkki 

epäsuorasta näkemisestä on musta väri. Se ei lähetä silmiimme näky-

vää valoa, mutta ”jälleennäemme” sen siksi, että emme näe sillä koh-

taa mitään. Tarvitsemme ympäristön valoa, kontrastia, aistiaksemme 

mustan kohdan muodot näkökentässämme. 

Sofia Wilkmanin akryylimaalauksessa Matka vuodelta 1987 nä-

kyy joukko samakeskeisiä erisäteisiä mustia renkaita. Tai juuri opi-

tusti, ei näy mitään valkoisten renkaiden välissä. Renkaiden oikeas-

sa reunassa erottuu usvaverhon takaa kaksi pistematriisia, kooltaan 
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3x5 ja 4x5. Matriisien pisteet eivät ole kokonaan mustia tai valkoi-

sia, vaan niiden valoisuus vaihtelee yksilöittäin. Kuva on kohdistettu 

hieman kohteesta sivuun oikealle. Ei voi tietää, miltä kuva näyttäisi 

sivulta katsottuna. Rengasjoukko voisi olla näkymätön. Tai se voisi 

näyttää mustalta viivalta, suorakaiteelta, hihnapyörästöltä tai pyra-

midilta. Miksei myös pallolta, jos ajatellaan kaksiulotteisen kuvan 

olevan leikkaus kolmeulotteisesta tapauksesta, kuten sipulista. Täl-

lainen asioiden yksinkertaistaminen, mallinnus, on tyypillistä luon-

nontieteissä, varsinkin fysiikassa. Ensin unohdetaan kaikki rönsyt, 

sipulin versot, ja kuvataan kappaletta jollain helposti käsiteltäväl-

lä muodolla. Monesti pisteellä, viivalla tai pallolla. Jos kohde on 

kuin sipuli, se on pallosymmetrinen. Silloin kaikkialla yhtä kaukana 

keskipisteestä tilanne näyttää samalta ja pallo leikataan ympyräk-

si tulosten esittämiseksi litteällä paperilla. Lawrence Krauss (1994) 

on kirjoittanut tästä kirjan vanhan kaskun hengessä, jossa fyysikko 

ratkoo maataloustuotannon ongelmia olettamalla lehmän palloksi. 

Kirjassa esitellään monia esimerkkejä siitä, miten luonnontieteilijät 

näkevät asioiden ytimiin karsimalla epäolennaiset yksityiskohdat 

ennen tositoimiin ryhtymistä.

Lawrencen hengessä Wilkmanin akryylimaalaus Matka saattaa al-

kaa räjähdyksestä, jossa aika, avaruus, aine ja energia leviää tasaisesti 
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kaikkiin suuntiin, koska sillä ei ollut edessään mitään mistä kimmota 

ja sirota. Tälle puurolle päti omat sääntönsä. Kuvassa näkyvin renkain 

voidaan kuvata tasaisesti eteneviä ainetihentymiä tai aaltoja. Kehyk-

sen siirtyminen oikealle – tai kuvan kohteen vasemmalle – tuo teok-

seen dynamiikkaa. On aivan kuin renkaiden keskipisteessä oleva aal-

tolähde matkustaisi katsojasta vasemmalle. Tällöin taulun keskustaa 

lähestyvien oikeanpuoleisten aaltojen tulisi olla harvemmassa kuin sii-

tä etääntyvien, vasemmanpuoleisten aaltojen.

Ajatellen renkaita aaltoina, Matka-teosta voidaan tulkita myös tek-

nologisen kehityksen matkana portaattomasti tietoa muuttavista jär-

jestelmistä digitaalisiin järjestelmiin. Portaattomassa analogiatekno-

logiassa tieto sanotaan aaltojen korkeuden tai niiden tiheyden avulla. 

Digitaaliteknologiassa tieto ilmaistaan bittien avulla. Kuin helmi taulus-

sa bitti joko on tai ei ole, ja olemassaolojen yhdistelmät muodostavat 

lukuja. Teoksen mustat renkaat voi ajatella analogiateknologiaa edus-

tavana vinyylilevynä ja täplämatriiseja nykyaikaisina tallennusbitteinä: 

musta on, ja valkoinen ei ole. Teoksen täplät eivät ole kokonaan mustia 

tai kokonaan valkoisia, kuten mikään ei ole täysin mustaa tai valkoista 

todellisuudessakaan. Ja täplien värityksen voidaan tulkita tarkoittavan 

tulevaisuuden kubittejä, eli Matka-taulusta kaksi vuotta aiemmin esi-

tellyn kvanttitietokoneen bittejä. Ne voivat saada olemiselleen myös 
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väliarvoja absoluuttisen Kyllän tai Ein lisäksi. Hälvenevä usvaverho 

Matka-teoksen tulevaisuuspuolella viittaisi kubittien ja kvanttitietoko-

neiden kehityksen tilaan: sovellukset ovat jo näkyvissä, mutteivät vielä 

ihan terävästi.

Jos Matka-teoksen mustat renkaat ovatkin atomin kuorimallin 

energiatasoja, niiden keskipiste kuvaa atomiydintä ja pistematriisien 

täplät kuorille matkaavia elektroneja. Tällöin nimi voisi olla ”Aineen 

syntyminen 13 miljardia vuotta sitten”.

Sulho Sipilän öljymaalauksessa Kodin hetki näkyy ajassa 1.35, yöllä 

tai päivällä, oleva heilurikello, piian peili, korvallinen kuppi, kukkia 

maljakossa ja ruukussa, keinutuolissa nuokkuva lehteä ilman silmäla-

seja lukeva seniorikansalainen ja kangaspuita käyttelevä punaposki-

nen rouvashenkilö. Lisäksi täplikkäiden verhojen läpi ikkuna-aukosta 

kuultaa lehtipuu, vihreä niitty, keltainen pelto, kirkonkylä ja metsää. 

Kellon alla on seinävaatteen vieressä pienempi kello tai ilmapuntari. 

Luultavasti varakello, koska siinä on kaksi viisaria ja ne lähes samassa 

asennossa kuin yläpuolella olevassa heilurikellossa. Seinävaatteeseen 

on pistelty neuloja.

Ison kellon heiluri liikuttaa kuvan muuten seesteistä tunnelmaa. 

Kellon heiluriin kohdistuu ainakin maan vetovoima ja kuvassa näky-

vän ripustustangon tukivoima. Koska nämä voimat eivät ole kuvassa 
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SULHO SIPILÄ | 1895–1949

Kodin hetki, 1927

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
kuva Studio Tomi Aho
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vastakkaissuuntaisia, ne eivät voi kumota kokonaan toisiaan. New-

tonin toisen lain mukaan voi siis päätellä heilurin oleva kiihtyvässä 

liikkeessä. Kello lienee oikeassa ajassa tai jopa hieman edellä; heilu-

rin uutteraa viuhtomista ja varakellon näyttämää ajatellen.

Liikkeen ohella kuvateoksista emme voi havainnoida suoraan 

myöskään ääniä, hajuja tai lämpötiloja. Tässä teoksessa voi kuitenkin 

kuulla epäsuorasti ajattelemalla kellon tikitystä, vaatepuiden loukutus-

ta, keinutuolin narinaa ja kesätuulen suhinaa verhoissa. Lehtikin saattaa 

rapista joskus, mummon muistaessa kääntää sivua. Ikkuna lienee auki, 

koska kutojan kuvajainen ei näy aukossa. Vuoden 1927 maaseudulla ei 

vielä Tulenkantajien toiveiden mukaisesti Eurooppaan. Kylälle kuiten-

kin. Lämmintä siis on, vaikka syksyn voi jo päätellä keltaisesta viljapel-

losta. Tuvan tuoksuina on vastaleivottua pullaa, kahvia ja tupakkaa. 

Sipilän teoksessa huokuu vahva, aikansa kestävän kehityksen hen-

ki. Koti on ja kirkkokin. Ja isänmaan ikä vasta kymmenesosa sadasta. 

Elanto saadaan pelloilta ja puutarhasta. Muutenkin kaikki tehdään 

kotona. Informaatiotulvasta ei vielä tietoakaan. Paperilehti on kodin 

julkinen media, vaikka olihan radio jo keksitty ja Suomen yleisradio-

kin aloittanut lähetyksensä viime vuonna. Komentajakapteeni ja taide-

maalari Sulho Sipilän teoksen miehet lienevät merillä tai katsojan puo-

lella kangasta. 
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MARCUS COLLIN | 1882–1966

Lumiräntää, 1937

öljy kankaalle

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
kuva Studio Tomi Aho
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Kymmenen vuotta Sipilän Kodin hetkeä myöhemmin maalatussa 

Marcus Collinin Lumiräntää-öljymaalauksessa kestävä kehitys on muut-

tunut ilmastonmuutoksen oireiksi: ilmaston lämpenemiseksi ja satei-

den lisääntymiseksi. On talvi, sillä ihmiset kulkevat mustissa paksuissa 

turkiksissa ja palttoissa ja karvahatuissa. Silti he joutuvat kyntämään 

sohjoa ja suojautumaan märältä sateelta sateenvarjoin. Pahimmat 

tuulet ovat onneksi vielä risteystä ylittävän Poseidonin pojan pussissa. 

Toinen katua ylittävä, knallihatussaan säätä uhmaava dickensiläinen 

herrasmies, puristaa kainalossaan kirjaa tai pakettia. Toinen käsi on 

nyrkissä kylmän ja väärän päähinevalinnan johdosta.

Eletään 1930-luvun taloudellisesti synkkiä aikoja. Talon alakerran 

liikehuoneistojen ikkunat ovat mustia ja myytävistä tuotteista tyhjiä.

Värikkäin sateenvarjoin varustautuneilla turkisrouvilla on menos-

sa kiihkeä keskustelu säästä.

LÄHTEITÄ

Kant, I., Guyer, P. and Wood, A. W., 2008. Critique of Pure Reason.  

University Press: New York, Cambridge.

Krauss, L., 1994. Oleta pyöreä lehmä. Suom. Kimmo Pietiläinen.  

Art House: Helsinki.

Siekkinen, K., 2013. Yksityiskeskustelu.



54

FT Anssi Lindell on fysiikan ja fysiikan oppimisen dosentti. Nykyisessä toimessaan 

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen yliopistonlehtorina Lindell on 

kiinnostunut luonnontieteiden kansantajuistamisesta. Tähän tarkoitukseen hän 

on rakentanut kollegoidensa ja opiskelijoidensa kanssa Seitsemän ihmettä -koulu-

kiertueita, nanoteknologian opettamiseen ja oppimiseen tarkoitetun Nanokoulun 

(www.nanokoulu.net) ja luonnontieteitä ja kuvataiteita yhdistävän Checkpoint 

Leonardon (r.jyu.fi/CPLN). Lisäksi Lindell valmentaa Kansainvälisten fysiikka-

olympialaisten (www.ipho.org) Suomen joukkuetta.

http://www.nanokoulu.net
http://r.jyu.fi/CPLN
http://www.ipho.org


55

HUURREKOIVIKON  
KUVITELTU SUOMALAISUUS

H E LE N A LON K I LA

REIDAR SÄRESTÖNIEMEN (1925–1981) Huurrekoivikko (1970) oli yksi 

niistä teoksista, joita tarkastelimme Sata vuotta tuhat tulkintaa -näytte-

lyä pohjustavalla kurssilla Jyväskylän yliopistossa. Kurssilla perehdyt-

tiin taiteentutkimuksen, kulttuuripolitiikan ja kulttuuriympäristön tut-

kimuksen piirissä käytettyihin visuaalisen aineiston tulkintatapoihin ja 

analyysimenetelmiin. Tavoitteena oli soveltaa ja arvioida kansalliseksi 

ymmärretyn taiteen tulkintoja eri tieteenalojen näkökulmasta.

Taidehistorian opiskelijat Essi Monto ja Pauliina Oiva tekivät Huur-

rekoivikosta pienoistutkielman. Tutkielma pohjautui sekä teosanalyy-

siin että taiteilijasta ja hänen tuotannostaan tehtyihin tutkimuksiin. 

Opiskelijoiden tulkinta herätti minut miettimään, miten Särestöniemen 

teosten ja Huurrekoivikon erityinen materiaalisuus toimii kansallisen 

kuvittelun lähteenä. Miten suomalaisuuden kuvittelu kietoutuu aineel-

liseen ja ruumiilliseen?
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REIDAR SÄREISTÖNIEMI | 1925–1981

Huurrekoivikko, 1970

sekatekniikka

Fortumin Taidesäätiö
Kuva Rauno Träskelin
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Useat Särestöniemen suurikokoiset teokset, kuten myös Huurre-

koivikko, ovat kehkeytyneet yhdistelmästä erilaisia kansainvälisiä vai-

kutteita, tekniikoita ja epätavallisiakin materiaaleja. Kokeilujen tulok-

sina ja sattumaan luottaen on syntynyt värikylläisiä teoksia, joissa on 

monista eri materiaaleista koottuja paksuja ja ohuita pintoja, irtoavan 

näköisiä (myös irtoavia) ja läpikuultavia värikerroksia, työvälineiden 

jälkiä, erilaisia pintastruktuureita ja näiden kaikkien yhteisvaikutuksia.

Olen aikaisemmin tutustunut Särestöniemen teoksiin Kajaanin 

taidemuseon Värit soivat -näyttelyssä (2015), jossa tein teostarkastuk-

sia. Tehtäväni oli tutkia maalausten pintoja ja niiden muutoksia. Useat 

teokset oli tarkastettu aiemmin ja osa myös konservoitu, joten sain 

käyttööni teosten kunto- ja materiaaliraportteja. Tarkastellessani töitä 

lähietäisyydeltä ja faktoihin perustuvien raporttien pohjalta huomasin, 

että väri- ja mate riaalikylläisillä teoksilla oli paljon muuta sanottavaa. 

Ne vaativat osallisuutta. Samoin tapahtui Huurrekoivikon kanssa. 

Huurrekoivikon materiaalisuus on aistillista, tiheää ja monikerrok-

sista. Pintastruktuuri on painavaa, ja juuri paino johdattaa pohtimaan 

teoksen syntyhetkeä, elämää ja mahdollista rapautumista. Erityisesti 

paksut värimassat saavat kuvittelemaan materiaalia työstävää ihmistä, 

hänen vaistonvaraista otettaan työkaluun ja nihkeästi levittyvään, vah-

vasti tuoksuvaan väriseokseen. 
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Nyt seos on kuivahtanut. Värien kutistuminen ja halkeilu on hai-

keaa. Ne muistuttavat mieleen taiteen, luonnon ja materiaalin ajalli-

suuden. Kuitenkin latvustossa hehkuu punainen pakkasaurinko ja koi-

vunrunkojen välistä kuultaa keväisiä vihreän sävyjä. Teoksen avaama 

aistimellinen kokemus elämänkulun ja vuodenaikojen yhtäaikaisesta 

läsnäolosta on monelle yhteinen. Yksittäinen hetki metsässä ja voima-

kas läsnäolon tunne muuttaa ajantajun. Huurrekoivikko lahoaa ja sisäl-

tää samalla kokonaisen elonkierron. 

Huurrekoivikko liitetään Särestöniemen suurikokoisten teosten 

kanssa osaksi hänen primitiiviseksi kutsuttua ekspressionismiaan 

ja kansallista informalismia. Näkemyksiä yhdistää tarve vapautua 

sovinnaisesta taidekäsityksestä ja etsiä uutta aineellisen ilmaisun 

voimaa. 1960-lukulaisen protestin lisäksi kyseessä on halu sulautua 

mystiseen luontoon ja kuvata ihmisen sisäistä, maagista yhteyttä 

materiaaliin, maahan ja maisemaan. Asetelma tuntuu suomalaisen 

ja kansallisen kulttuuriperinnön tutkijasta hyvin tutulta. Samoin 

ajatuksin kuvataan 1890-luvun kansallisromantiikan matkoja suo-

malaiseen alkumaisemaan. Myös silloiset nuoret taiteilijat halusi-

vat uudistaa ja hylätä vanhan. Myös he lähtivät erämaihin etsimään 

”luonnon mielialoja ja eläviä ihmisiä” ja toivat mukanaan oman ko-

kemuksensa läpi suodattuneen kalevalaisen maailman.
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Reidar Särestöniemen taiteen läheinen yhteys luontoon ja suora 

suhde materiaaliseen on verrattavissa esimerkiksi karelianismin tai-

teen ja tieteen asennoitumiseen. Silloin, aivan kuin 1960-luvullakin, 

luonnon ja materian sattumanvaraisuudella ja arvaamattomuudella 

oli kansallisen kuvittelussa tärkeä merkitys. Aikojen ääntä kuuntelevan 

luontosuhteen tehtävänä oli vastustaa vakiintunutta ja ylläpitää oival-

tavaa, uutta luovaa kuvittelua. 

Kansallisen rakentaminen ja ylläpitäminen on menneisyyden, ny-

kyisyyden ja tulevaisuuden kuvittelua ja kiinnittämistä materiaaliseen. 

Taiteen kansallisessa tulkinnassa kuljetaan kuitenkin materiaalisen ja 

symbolisen rajalla. Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyssä nostetaan 

esiin kysymys, miten nykyihminen tulkitsee vertauskuvallisia ja kan-

sallisia aiheita, joiden välityksellä luotiin suomalaisuutta ja kansallis-

ta identiteettiä? Vuoden 2017 tilanteessa Huurrekoivikko puolestaan 

nostaa esille kysymyksen materiaalin tajusta. Eikö taiteilijan luovassa, 

sattumaan ja materian työstämiseen pohjautuvassa asenteessa olekin 

jotain perin juurin suomalaista? 
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SOISALON MERINÄKYMÄÄ
R I STO N I E MI -PYN T TÄRI 

1.

Kun katson tätä merinäkymää, joka avautuu silmälle väripalkkien ta-

kaa, ihmettelen miksi Juha Soisalo on antanut teokselle nimen Lähi-itä 

(1975). Taiteilijan yhteydessä mainitaan 60-lukulaisuus ja konstruk-

tivismi, jossa meren ja taivaan elementit ovat läsnä. Hangossa asus-

taneen taiteilijan sanotaan myös rakastaneen purjehtimista. Nämä 

tiedot ohjaavat sitä, että kuvittelen työhön Suomenlahden, vaikka 

teoksessa ei ole mitään paikallisia piirteitä. Ainoastaan valo tuntuu 

pohjoiselta sinisen ja valkoisen sävyiseltä valolta – niin että Lähi-itä 

toimii teoksessa kontrastina jollekin. Oikeassa yläkulmassa, punaisen 

palkin peittämän alueen takana, olen näkevinäni mustaa savua. Mutta 

näin katsottuna tarina uhkaa peittää itse arvoituksen ennen aikojaan. 

Katsojalle ei kuitenkaan tarjoudu muuta kuin merihorisontti, tuprah-

dus savua ja nimi Lähi-itä. 
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2. 

Kirjailija Siri Hustvedtin romaaneissa katsotaan taidetta usein. Esimer-

kiksi Kaikki mitä rakastin (2007) -teoksessa katsomisen kokemukset 

esitetään syvinä ja vaikuttavina. Hustvedt on kirjoittanut esseitä kuva-

taiteesta: usein näkemisen, ymmärtämisen ja aivotutkimuksen kannal-

ta. Erityisesti Hustvedtia tuntuvat kiinnostavan taideteokset, joissa ta-

pahtuu jotain, mikä ei lainkaan näy.

Vertauskohta Soisalon maalaukseen löytyy Hustvedtin esseestä 

(2005), joka käsittelee renessanssimaalari Giorgionen teosta, joka ku-

vaa idylliä mutta on nimeltään Myrsky (1535–1543). Etualalla maalauk-

sessa on nainen imettämässä lasta rauhallisessa pastoraalimaisemas-

sa. Paikalle sattunut mies katsoo naista, taivaalle on kerääntynyt pilviä, 

salama välähtää ja rajuilma on puhkeamassa. Nainen imettää, eikä 

näytä tajuavan tilannetta.

Se, että teoksesta ei ole löydetty allegoriaa eikä tarinaa, kiinnostaa 

Hustvedtia. Pitkä ja tarkasteleva katsominen, osittainen ymmärtämi-

nen, ja pakeneva vastaus – ne vievät hänen mukaansa katsojan oman 

näkemiskykynsä pariin.

Soisalon teokseen liittyy jotain uhkaavaa, jokin vaikeasti hahmo-

tettava mustan savun uhka. Onko se Lähi-itä, onko se Suomenlahti 

eräänlaisena Suomen kohtalona? Etäinen alluusioni liittyy sisällissodan 
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alla Joel Lehtosen kirjoittamaan Kuolleet omenapuut -novelliin (1918), 

jossa kauniiseen kesäpäivään hiipii uhka, jonka voi vain aavistaa, jokin 

mikä vaivaa mutta ei tule esille. Novellista on löydetty Suomen sisällis-

sodan tunnelmaa.

3.

Soisalon teoksessa vastaus teoksen nimen arvoitukseen tuntuu olevan 

myös oikeassa yläkulmassa, jossa nousevan savun näkemisen edessä 

on punainen palkki. 

Lähi-itä teoksen nimen arvoitus avautuu hieman siitä, että löy-

dän väripalkeista heraldiikkaa. Keskialueelle hahmottuvat lipun mitta-

suhteet; sen lisäksi kokonaisuus muodostuu väripinnoista, jotka ovat 

mukana lähes kaikissa Lähi-idän valtioissa. Lippujen tavoin toimivat 

punaisen, valkoisen ja mustan sekä vihreät alueet ovat värejä, jotka 

hallitsevat koko Lähi-idän alueen valtiollisia lippuja. Punainen kulma 

tosin löytyy vain Palestiinan ja Jordanian lipuista, horisontaaliset vä-

ripalkit löytyvät lähes kaikista. Samalla kokonaisuuteen hahmottuu il-

man muuta myös sinivalkoisen Suomen lipun teema, jopa hajotettua 

ristiaihetta myöten.

Huomaan, että tuo healdiikaksi kutsumani seikka kiinnitti huomio-

ni jo teoksen thumbnail-kuvassa; selkeät värialueet ja niiden kompositio 
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nappasivat selailevan silmän. Tätini Aira Niemi-Pynttärin 70-luvun alun 

maalausten myötä olen kiintynyt konstruktivistiseen värisommitteluun, 

niissä kaksiulotteinen pinta oli usein väreiltään heleästi soiva, melodi-

nen. Sama piirre on myös parissa hankkimassani taideteoksessa; kaik-

kia näitä teoksia yhdistä se, että ne toimivat ilman keskittynyttä katset-

takin. Ne eivät vaadi katsomista, vaan voivat olla ikään kuin lepotilassa 

seinällä, ja samalla siitä voi katsoa kuin ikkunasta. Soisalon työssäkin 

katse viedään teoksen sisään varsin helposti; huomaan miten vaivaton-

ta siihen on lähteä mukaan, sitten kun teos alkaa virittyä. Niinpä Soisa-

lon maalaus miellytti silmääni jo ennen kuin katse syventyi siihen.

4.

Silmä purjehtii väripintojen ohi kohti horisonttia ja aavaa meren sel-

kää. Katse kulkee varsin leikkisästi ja aamupäivän utu sävyttää taivasta. 

En voi vastustaa teoksen kesäpäiväromantiikkaa.

Hilpeä musiikkiviittaus hallitsee kompositiota. Tuo pystypalkki; 

se muistuttaa pianon koskettimia ja klarinettia näppäimineen, aivan 

kuin suomifilmeistä tuttu, hilpeä kesäinen trilli keventäisi kulkua kohti 

merta. Samalla tuo pystypalkki tuo mieleen laiturin venepaikkoineen, 

ja sen että merelle lähtö edellyttää navigointia sekä kolmion kärkeen 

merkityn vaaran välttämistä. Lopulta yläosassaan palkki muuttuu pii-
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puksi, joka tuprauttaa savun hattarat taivaalle, se huipentaa keveyden. 

Huomaan, että ilman tätä elementtiä teoksesta puuttuisi svengi. 

Teoksen konstruktio; heraldisen jyrkät muodot ja kaksiulotteiset 

väripinnat johtavat katsojan vääjäämättä pohtimaan jokaisen elemen-

tin osuutta kokonaisuudessa. En tunne konstruktivismia paremmin, en 

muuta kuin sen, että juuri nämä sommittelijat osaavat tehdä työstä ra-

kennuksen. Se romahtaisi, jos teoksesta poistaisi yhdenkin elementin. 

Kaikki palkit Soisalon työssä ovat ikään kuin kantavia rakenteita. 

 Se, että mitään ei voi poistaa ilman että kokonaisuus kärsii, on vih-

je myös tulkinnalleni. 

Ilman keskipalkkia teoksesta katoaisi leikki ja keveys. Ja kuitenkin 

tuo ainoa vertikaalinen elementti on kuin päälle liimattu; se yltää ku-

van alareunaan asti, ja on näin lähinnä katsojaa oleva elementti. Juuri 

tämä seikka kehotti minut purkutöihin; jos haluan tietää, mistä tässä 

on kyse, minun on otettava pinon päällimmäinen palkki pois. Tämän 

jälkeen jäisi vain punaisen ja vihreän kehystämä meri ja taivas. Samalla 

käy niin, että kaksi pilvenhattaraa muuttavat merkitystään: niistä tulee 

synkkiä savun merkkejä. Taivaalta katoaa leikkisyys, jäljelle jää pahaen-

teinen viittaus siihen, mikä levittää mustaa savua. 

 Teoksen purkamistyö etenee: keskipalkin poistaminen aiheuttaa 

sen, että vihreäkulmainen palkisto jää irralliseksi. Sen poistaminen 
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muuttuisi näkymän jo varsin lohduttomaksi: vihreää olisi enää vain 

hieman, kuin levää meren sineen sekoittuneena. Tämän seurauksena 

kolmion kärjessä oleva vihreä muuttaa merkitystään, aivan kuin varoi-

tusmerkin kehä muuttuisi kahdeksi viherlautaksi.

Tarinaa voisi jatkaa, kun konstruktio paljastaa asioita dekonstruk-

tion avulla; teoksen purkaminen aktivoi tulkintani. Muutamaan kertaan 

olinkin jo yrittänyt lukea teosta suoraan, enkä edennyt puuhassani.

5. 

Teoksen valo, pohjoisen kesän valon kiteytys, tuntuu löytyvän vasem-

malla puolella olevan sinisen sävykartasta. Se virittää silmän, sen as-

tevaihtelu tuntuu kutsuvan katsojan hahmottamaan hyvinkin pieniä 

sävyjä; meren alaosassa siniseen sekoittuu hieman vihreää. Samoin 

horisontin perällä, silmän minimaalisen pieni pakopiste on vihreä, sii-

näkin väri on aavistuksen verran levinnyt.

Samalla on huomattava vihreällä ympäröity musta piste. Punaisen 

kolmion kärkeä ei ole merkitty hilpeästi kallellaan olevan reimarin ta-

voin; musta piste on siinä ympyröity vihreällä, kuin onnettomuuspaik-

ka kartassa.

Viimeiseksi elementiksi nousee silmän edessä oleva punainen 

palkki: se estää näkemästä sen, mistä maalauksen oikeassa yläosassa 
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on kysymys. Tuo näköesteen poistaminen onkin se, mitä teos kaikkein 

selvimmin ehdottaa. Samalla tiedän jo, että mitään uutta sieltä ei pal-

jastu. Horisontin takaa nousee musta savu – sekä aavistus uudesta pu-

naisesta palkista joka nousisi silmän eteen. Lopulta palkki, tuo katseen 

häiritsijä, herättää kysymyksen miksi se on siinä.
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