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ESITTELY
Olen 17-vuotias Espoolainen, joka rakastaa taidetta. Kuvataidekoulussa olen käynyt jo 9-vuotta. Olen
työskennellyt Karakallion toimipisteellä työpajassa piirustus ja maalaus. Opettajajani on toiminut Päivi
Sarakorpi ja työpajassa Hillevi Vähälä-Aranko.
Kiinnostukseni taiteeseen alkoi jo varmaan ensimmäisellä luokalla. Aina kun oli mahdollista piirtelin
vihkojen reunuksille ja koulukirjojen välit olivat täynnä omia piirustuksiani.
Taide merkitsee minulle vapautta. Kuvataidekoulussa hienointa on ollut saada vain keskittyä omaan
tekemiseen. Töitä tehdessäni kaikki muut asiat haihtuvat mielestäni. Kuvataidekoulussa olen oppinut
paljon taitoja, joita hyödynnän jatkuvasti töissäni. Muistan opettajieni ohjeita ja aina kun olen umpikujassa
palautan ne mieleeni ja jatkan.
On upeaa huomata, että käsin saa aikaan uusia maailmoja ja tunnelmallisia hetkiä ja asioita. Taiteessa
kaikki on mahdollista ja se inspiroi minua jatkamaan työskentelyä ja kokeilemaan uusia asioita.
Opiskelen Omniassa tekstiili- ja muotialaa ja teen samalla aikuislukion puolella myös kaksoistutkintoa.
Taiteesta on tullut minulle niin suuri intohimo, että toivon vanhempana pystyvän käyttämään sitä
ammatissanikin.

The
“earth”
without
“art” is
just “eh.”
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AIHEEN
KEKSIMINEN
Melkein kaikki työni liittyvät jotenkin luontoon tai kasveihin.
Vaikka aiheena olisi kuvataidetunnilla piirtää sisätila, niin omassa
työssäni olisi ainakin yksi kasvi tai ikkuna, mistä näkyy ulos.
Luonto inspiroi minua ja käytän sitä apuna uusien asioiden
maalaamiseen ja piirtämiseen. Ulkona ollessa huomaan useasti v
tutkistelevani pieniä kasveja teiden reunoilla tai suuria
kokonaisuuksia, joita myöhemmin käytän mallina töissäni.
Sain aiheeni lopputyöhön kävellessäni kesälomalla kesäkotimme
viereisessä metsässä. Metsässä tunsin itseni hyvin pieneksi. Puut
olivat kasvaneet tiheään ja ne näyttivät vanhoilta. Tutui kuin olisin
ollut toisessa maailmassa. Kaikkiin suuntiin, joihin katsoin näin
vain metsää ja vaikka aurinko paistoi oli hämärää. Olin metsässä
koirani kanssa ja jopa koiranikin näytti vaikuttuvan metsän
tunnelmasta tai siltä minusta ainakin tuntui. Tunne metsän
rauhallisuudesta ja suojasta jäin mieleeni pitkäksi aikaa, joten
halusin tallentaa sen paperille. Piirsin tusseilla siitä kuvan ja
huomasin sen näyttävän mielenkiintoiselta. Tein myöhemmin
vielä toisenkin työn samasta aiheesta ja pidin siitäkin. Luonto aihe
on ollut aina osa töitäni, mutta en ole aikaisemmin kuitenkaan
käyttänyt aiheena yksistään metsää. Ensimmäisellä
kuvataidekoulun tunnilla kesän jälkeen kuulin kuvataidekoulun
lopputyö aiheen Näkymätön luonto. Aihe vaikutti juuri sopivalta
metsä aiheeseeni, jota halusin työstää vielä lisää.
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Maalauksissa ja piirustuksissa käytän inspiraationa myös keksimiäni
tarinoita. Kulkiessani bussilla kouluun tai kun olen tylsistynyt keksin
useasti tarinoita päässäni. Tarinat eivät ole pitkiä enkä mieti niihin aina
loppua tai alkua. Lopputyötä tehdessä mieleeni tuli taas tarina. Olin jo
päättänyt, että haluan lopputöilläni muistuttaa ihmisille metsän
tärkeydestä ja siitä kuinka ihanaa on viettää aikaa siellä. Halusin
kuitenkin mennä vielä syvemmälle aiheeseen ja päädyin käyttämään
tarinaani työn punaisena lankana.
Tarinan ydin on että luonto ottaaa vallan ihmiseltä. Ihmisten
aikaansaamat rakenteet jäävät jättiläispuiden juurten alle piiloon.
Rakennukset jäävät vain pieneksi osaksi luontoa. Eläimet lisääntyisivät ja
sukupuuttoon kuolevat selviäisivät. Ehkä syntyisi joitain uusia lajejakin.
Ihmiset joutuisivat elämään luonnon ehtojen mukaan eikä toisin päin.
Jättiläispuut kertovat , etä luonto määrää ja me elämme sen ehtojen
mukaan. Ennen vanhaan elimme luonnon armon alla, nykypäivänä
ihminen pyrkii päättämään mitä maapallolle tapahtuu. Tarinassa näin ei
kuitenkaan enää olisi. Luonto päättää mitä tekee meille.

•
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NÄKYMÄTÖN LUONTO
Lopputyön teema on Näkymätön luonto. Aiheen kuultuani se vaikutti mielestäni helpolta. Näkymätön luonto voi tarkoittaa melkein mitä vaan.
Luonto joka on piilossa meiltä tai luonto, jota emme huomaa ympärillämme, tulivat ensimmäisenä mieleeni. Kuitenkin lopputyöksi en halunnut
työtä, joka idean olen keksinyt vain viiden minuutin mietinnän jälkeen. Halusin tutkia omia tunteitani lisää ja vasta myöhemmin päättää miten
näkymätön luonto liittyy työhöni.
Päädyttyäni käyttämään tarinaa aiheena en oikeastaan miettinyt näkymätön luonto teemaa. Tein vain työtäni eteenpäin ja sivuutin sen. Myöhemmin
aloin kuitenkin miettimään teemaa lisää ja mietin, että kuinekin vaikka me olemme käyttäytyneet huonosti luontoa kohtaan, haluan uskoa siihen,
että voimme muuttua. Maalauksessani olevat pienet talot ja sienet kuvastavat yhteisöä. Yksin suurien ajatuksien miettiminen tuntuu raskaalta, mutta
jos niistä kertoo muille asia tuntuu helpommalta. Mietin työtä tehdessä, että on surulllista kun puita kaadetaan ja kauniita maisemia tuhotaan.
Toivoisin että yhteisönä yrittäisimme muistaa kuinka tärkeää luonto on meille muutenkin kuin vain puina ja kasveina. Menemme puistoihin
piknikeille ja kävelyille, suunnistamme ja retkeilemme metsässä.
Luonto on edessämme ja voimme nauttia siitä yhdessä. Välillä ajattelen ihmisten unohtaneen luonnon hienouden ja kauneuden ja tämän vuoksi sen
tuhoaminen ei tunnukaan heistä vaikealta. Luonto on heille näkymätön.
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TYÖSKENTELY
Maalauksissa käytin sekatekniikkaa. Piirsin tusseilla töihin pohjan ja aloin
vedellä levittämään sitä. Käytin töiden alussa vain mustia tusseja ja
huomasin, että jokaisesta eri tussista tuli erilaista mustaa. Joten käytin
tätä apuna saadakseni erilaisia mustan sävyjä.
Paperille piirreltyäni tussilla huomasin, että tussin jälki haalistui
paperilla. Opettajani neuvoi minua tekemään vesiliima sekoitteen, mikä
siveltiin paperin pinnalle ennen työn aloittamista. Näin pystyin
paremmin piirtämään niin, että jälki ei enää haalistunut. Liimaa
levittäessä ei nähnyt tarkkaan minne sitä laittoi. Niihin kohtiin joihin sitä
tuli vähemmän syntyi tummempia raitoja. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt
sillä viivat sopivat tavoittelemaani tyylini.
Pääsin nopeasti työn touhuun ja työt alkoivat valmistua nopeasti.
Kuitenkin kun lopputöiden palautus läheni aloin enemmän epäröimään
osaamistani ja tekemisiäni. En uskaltanut tehdä työtä enää niin
rohkeasti. Päähäni tulleet ajatukset sivuutin ja en oikeastaan päässyt
eteenpäin. Huomattuani epäröinnin heitin kaikki pelon tunteet
epäonnistumisesta pois ja aloin tekemään työtä taas yhtä uskaliaasti kuin
aikaisemmin.
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Töiden eteneminen
Uponnut lupaus

Surullinen säe
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LOPPUTULOS
Aloitettuani töiden tekemisen laitoin itselleni korkeat tavoitteet ja halusin lopputyöstäni hienoimmat työt, joita olen koskaan tehnyt.
Halusin lopputöiden ja portfolion olevan täydelliset. En pidä töitäni täydellisinä ja uskon, että jos aloittaisin töiden tekemisen uudestaan
pystyisin vielä parempaan. Ehkä se kuitenkin kertoo, että olen kehittynyt lopputyötä tehdessäni.
Prosessi on ollut pitkä ja monipuolinen. Välillä on tuntunut, että työni olisivat kuin jonkun 4-vuotiaan tekemät. Yleensä piirustuksieni ja
maalauksieni tekemiseen ei kestä kuin enintään viikko, mutta näitä kahta työtä olen tehnyt melkein vuoden. Kuitenkin kun katselen
töitäni tunnen itseni iloiseksi. Ehkä siksi, että ne ovat vihdoin valmiit tai koska olen tyytyväinen. Haluaisin muidenkin näkevän työni ja
haluaisin heidän kertovan mielipiteensä ja tunteista joita työni herättää.
Ajatukseni omista teoksistani ovat kuitenkin positiiviset ja metsän piirtämisestä on tullut jonkinlainen pakkomielle. Yrittäessäni tehdä
jotain muuta kuin metsä aiheisia töitä tuntuu oudolta ja aihe edelleen inspiroi minua. Myöhemmin ehkä jatkan metsä aiheisten töiden
tekemistä.
Teosteni nimet surullinen säe ja uponnut lupaus ilmentävät tunteitani joita aihe minussa herättää :surua ja jopa vihaakin ihmisten
kykenemättömyydestä muuttaa elintapojaan ja lupauksista jotka uppoavat toinen toisensa perään.
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