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O   len Emma Hansén, 17-vuotias 
opiskelija, digitaalinen taiteili-

ja ja aloitteleva visuaalinen tari-
nankertoja. Tällä hetkellä opiskelen 
Helsingin kuvataidelukiossa, ja 
haaveenani on peli- tai eloku-
va-alalla työskentely, kuvittaminen 
ja ehkä jopa oman kirjan tai sar-
jakuvaromaanin luominen. 

Piirtämisen ja maalaamisen ohel-
la nautin kirjoittamisesta. Myös 
historia ja filosofia ovat lähellä 
sydäntäni. Historiallinen vaatetus 
onkin yksi suurimmista inspiraa-
tion lähteistäni. Taide sen monis-
sa eri muodoissa on tärkeä osa 
identiteettiäni ja elämääni. 

Espoon kuvataidekoulussa olles-
sani on ehtinyt vierähtää lähes vu-
osikymmen, josta suurimman osan 
olen viettänyt perusopetuksessa 
ja digitaalisen taiteen työpajassa. 
Myös PIMA, piirustustyöpaja ja 
joukon villikortti, Design ja tekno-
logia-työpaja, ovat tulleet tutuiksi. 
Rakkauteni digitaaliseen taiteeseen 
on kuitenkin säilynyt vahvimpana, 
minkä takia toteutin myös päättö-
työni tällä tekniikalla.

Kärsimättömänä ja työtavaltaan 
kaaottisena ihmisenä pidän digi-
taiteessa siitä, että jälkiä ei tarvitse 
siivota, virheet voi helposti korjata 
ja maalin kuivumista ei tarvitse 
odotella. 

Tekniikkaan perehtymättömien ihmisten 
keskuudessa liikkuu kuitenkin jonkun verran 
väärinkäsityksiä digitaiteesta. Kyllä, olen itse 
piirtänyt kaiken, ei tietokone. Digitaide ei 
oikeastaan eroa muusta piirtämisestä tai maa-
laamisesta kuin siten, että paperin tilalla on 
ohjelmisto ja kädessä piirtopöydän tai iPadin 
stylus.

Vaikka rakastan digitaidetta, yksi sen 
huonoista puolista on ehkä romantiikan 
puute: ei valoisia ateljeita, öljyvärien tahrimia 
vaatteita tai vesivärikupin ja aamukahvin kes-
kenään sekoittamista. (ÄLÄ JUO SITÄ HYVÄ 
IHMINEN)

 Ei, 
ei mitään tällaista, vain yön pimeydessä istus-
kelua ja ruudun tuijottamista. Silti se on ihan 
parasta.

ABOUT ME
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Aiheen valinta

Aiheen valitseminen oli minulle ehkä projektin haastavin osa. Olin pyöritellyt kahta 
eri päättötyöideaa mielessäni elokuusta lähtien. Ensimmäinen ideani oli tehdä kol-

men kuvan sarja peloistani, mutta en ikinä innostunut ideasta täysin. Ongelmana oli 
se, että vähintään yhdessä kuvista ei olisi ollut ihmishahmoa (jotka ovat vahvuuteni), 
ja ideani kuvia varten olivat visuaalisesti kliseisiä. 

Toinen ideani oli kuvittaa lyhyt tarina 1910-luvun seurapiirinaisesta ja hänen tyt-
tärestään. Olisin toteuttanut työn zinenä eli pienenä lehtenä. Tästä projektista olin erit-
täin innostunut, mutta pian huomasin, että se ei ollut työmäärältään realistinen. Siihen 
kuului yli kymmenen kuvituskuvan piirtämisen lisäksi myös kirjoittamista.

Kuuntelin eräänä lokakuisena 
päivänä koulusta tullessani 
Foalsin Neptune-kappaletta,  
jonka lyriikoissa mainitaan “a 
murder of crows” eli varispar-
vi. En kuunnellut lyriikoita 
tarkkaan, mutta tuo erikoinen 
englannin kielen ilmaisu jäi 
kummittelemaan mieleeni, ja 
piirrustusohjelman avattuani 
sivulle ilmestyi luonnoksia 
naishahmoista, joiden päällä 
istui variksia. 

Lopulta tartuin sittenkin ku-
vaan, jossa nainen seisoi mer-
en rannalla lokkeja päällään. 
Vaikka päätin jättää tuon 
maalauksen pois lopullisesta 
kuvasarjasta, se antoi minulle 
aiheen ja selkeän suunnan. 
Kuvassa oli kaipuun tunnetta, 
tunnetta, jota olin tuota iltaa 
edeltävinä päivinä tuntenut 
vahvasti. Syysloma oli ollut 
minulle yksinäistä aikaa.  

.

Luonnos lehti-ideani kantta varten



6

Kuva, jota en valinnutkaan. Tämä oli alkuperäinen näkemykseni ensimmäisestä, 
haaveilua käsittelevästä maalauksesta.



7

Ystävien ikävöimisen lisäksi seikkailun ja kokemusten kaipuu on minulle tuttu tunne.
Tuon kaipuun muodon vangitsee hyvin Edith Södergranin runo Ihmeellinen meri, 
jonka sanoihin ihastuin lukiessani ne ensimmäisen kerran äidinkielen tunnilla. Siihen 
aikaan minusta tuntui siltä, että vain odotin elämäni alkamista yläkoulun tylsän arjen 
keskellä. 

Kummalliset kalat liukuvat syvyydessä,
tuntemattomat kukat loistavat rannalla;
olen nähnyt punaista ja keltaista ja kaikki toiset värit -
mutta ihana meri on vaarallisin nähdä,
se herättää tulevien seikkailujen janon:
mitä on tapahtunut sadussa, on tapahtuva minullekin.

Kuvasarjan ensimmäinen kuva, Haave tai Wanderlust, perustuu juuri tähän tuntee-
seen, tulevien seikkailujen ja kokemusten odottamiseen. Taivaalla on lentokone, ja 
kuvan hahmo katsoo nousevaa aurinkoa odottaen alkavaa päivää. Lentokone symbol-
oi halua haukata mahdollisimman suuri pala maailmasta, nähdä kaukaisia paikkoja, 
kokeilla uusia asioita ja tavata uusia ihmisiä.

Valitsin kolmen kuvan sarjaani varten kolme kaipuuta: seikkailun kaipuun, lähe-
isyyden kaipuun ja nostalgian. 

Ajattelen, että seikkailun kaipuu on tulevaisuuden kaipuuta, läheisyyden kaipuu sen 
hetken toive ja nostalgia menneen ikävöimistä. Kaipuu kolmessa aikamuodossa oli 
myös mielestäni hauska nimi teokselle.

Olin vihdoin löytänyt aiheen, 
joka oli realistinen ja innosti minua.

Yllättäen aiheesta tuli myös ajankohtainen. 2020 tullaan muistamaan koronaviruspan-
demiasta. Rajoitukset, etätyöt ja koulujen sulkeminen ovat eristäneet ihmiset koteihin-
sa. Ystävien tapaaminen ei ole suositeltavaa, isovanhempien jopa kiellettyä ja kaikki 
tapahtumat on peruttu. 

Esiin nousevat oikeastaan kaikki kolme päättötyöni kaipuun muotoa. Muiden ihmisten  
lisäksi ikävöimme mennyttä, tavallista arkea, ja nostalgian tunteet nousevat vahvoina 
esiin. Samalla haaveilemme pandemian loppumisesta ja siitä, että pääsemme taas 
elämään normaalisti.

“

”
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Työvaiheet
ja inspiraationi

Tein syksyn puolella kaikista kolmesta kuvasta luonnokset, mutta kävi niin, että alkuperäi-
sistä ideoistani vain yksi pääsi mukaan lopulliseen kuvasarjaan. Tämä oli toinen maalaus eli 

Ikävä. Ensimmäisen ja viimeisen kuvan kohdalla tapahtui sama asia: aloin työstää jotain päättö-
työhön liittymätöntä työtä, mutta kesken kaiken huomasin sen sopivan hyvin teemaani. 

Tämä myös kertoo paljon työskentelytavastani. Usein, kun alan piirtää, en ole varma, mitä 
valmiista teoksesta tulee. Piirtäminen on minulle usein kuin paperilla ajattelua, ja teos kehittyy 
ajan myötä. Usein siitä löytää työskentelyvaiheessa uusia merkityksiä ja puolia, joita ei ollut alun-
perin ajatellutkaan. Tämä on yksi syistä, miksi päättötyön aloittaminen oli minulle vaikeaa; en 
ole tottunut suunnittelemaan teoksia näin tarkasti etukäteen.

Luonnos Ikävälle. Luonnos Haaveelle.
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Luonnos Nostalgialle, jota en päätynyt käyttämään.

Luonnos, jota päädyin käyttämään.

Ensimmäisenä uusiksi meni Nostalgia. Olin piirtämässä kuvitusta erästä tarinaa varten, jota kir-
joitan vapaa-ajallani. Kuvassa näkyy tarinan päähenkilö tai pikemminkin hänen selkänsä. Ikkunasta 
kurkistaa art nouveau (tai suomalaisittain jugend) rakennus. Sen ei pitänyt ensin olla kolmas työni, 
Nostalgia, mutta mitä pidemmälle työssä pääsin, sitä selvemmäksi minulle kävi, kuinka hyvin maa-
laus vangitsi tuon tunteen. 

Otin inspiraatiota Riian upeasta 1800- ja 1900-luvun vaihteen arkkitehtuurista, jota löytyy ns. art 
nouveau kaupunginosasta. Pääsin näkemään tämän upean kaupungin syksyllä 2019, kun lähdin his-
torian kurssin totalitarismia käsittelevälle matkalle.

Riika oli toiseen maailmansotaan asti vauras eurooppalainen kulttuurikaupunki. Sen entinen lois-
to näkyy esimerkiksi juuri art nouveau kaupunginosassa. Toisessa maailmansodassa Latvia joutui 
kuitenkin Neuvostoliiton miehittämäksi. Miehitysajan suunnitelmatalouden ja totalitarismin arvet 
näkyvät maassa edelleen. Siksi Riika on ristiriitojen kaupunki. Keskustan art nouveau kaupunginosa 
on kaunis, mutta seuraavalla tiellä on rapistunut autiotalo. Tämäkin aivan kaupungin keskustassa. 

Nostalgiateema löytyy myös maalauksen alunperin tahattomasti luodusta historiallisesta viittaukses-
ta. Kuvan voi tulkita esittävän nostalgiaa 1900-luvun alkuun, ennen ensimmäistä ja toista maailman-
sotaa tai juuri Riian loisteliaampiin aikoihin. 

Nostalgia-teos osoittautui ajan myötä entistä moniulotteisemmaksi. Veljeni ja internetin taiteilijatut-
tavani näkivät kuvassa kaipuun lisäksi myös viittauksia koronakaranteeniin, joka on kivuliian ajan-
kohtainen aihe.
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Ennen värien lisäämistä
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Tulkitsemisen jätän lopulta katsojan harteille. Käsittelipä kuva Riian kulta-aikaa, karanteenia tai 
olipa se sitten puhtaasti fantasiaa, maalauksesta huokuu kaipuu ja toivottavasti juuri nostalgian 
tunne. 

Halusin luoda kuvan, josta saattaa haistaa aamukahvin, tuntea auringon lämmön ja puhtaiden 
liinavaatteiden pehmeyden. Kaupunki heräilee, vaikka aurinko on jo korkealla. Taivas on kupari-
sulfaatin sininen ja kirkas kuin linssi. Talorivien takaa pilkistää maailmanpyörä. Se tärkein ihmi-
nen — ystävä tai puoliso — on vieressä. Tässä kuvassa näemme hahmon kenties hänen silmiensä 
kautta.

Tein Nostalgian ensiksi mustavalkoisena, ja sitten lisäsin värit. Monet digitaaliset taiteilijat 
työskentelevät näin, mutta itse yleensä lisään värit suoraan luonnosteluvaiheen jälkeen. Tässä 
kuvassa halusin kuitenkin varmistaa, että valot ja varjot näyttivät juuri oikeanlaisilta. Kun maalaa 
ensin mustavalkoisesti, voi keskittyä pelkästään valon kuvaamiseen. Lopulta maalasin kuvaan värit 
Blending Mode:jen avulla, ja yhdistin kuvan tasot. Loppuvaiheessa viimeistelin kuvaa perinteisellä, 
maalauksellisella tekniikalla, sillä työskentelin käytännössä vain muutamalla tavallisella tasolla. 
Sain työn viimeisteltyä pari päivää palautusta ennen, 29.4.2020, ja yhteensä siihen meni yli kak-
sikymmentä tuntia. 

Riian art nouveau-arkkitehtuuia Maalauksen naisella on päällään 1920-luvun 
inspiroimat alusvaatteet, hieman samanlaiset 
kuin yllä olevassa kuvassa.
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Toiselle työlleni, Haaveelle, kävi samalla tavalla. Piirsin kuvaa naisesta, jonka takana lentää len-
tokone. Tosin tällä kertaa kyseessä ei ollut mikään tietty hahmo. Kuvassa oli matkustusteema, joka 
sopi hyvin aiheeseen. Nainen myös katseli nousevaa aurinkoa tylsistyneesti ja kaihoisasti. En enää 
pitänyt alkuperäisestä Haave-maalauksesta, vaikka se oli jo lähes valmis. Lentokoneen lisättyäni 
päätin, että tämä oli parempi vaihtoehto.

Työstin kuvaa melko epäjohdomukaisella tavalla. Eniten aikaa käytin anatomian korjailuun, 
sillä luonnokseni oli ollut liian sotkuinen. Hulmuavat, koukeroiset hiukset olivat Alfons Muchan 
inspiroimat. Korvakoru on paitsi futuristinen kolmio, myös Delta-kirjain. Delta merkitsee jonkin 
suureen muutosta, ja tässä tapauksessa se symboloi muutoksesta haaveilua.

Keskeneräinen Haave. Tässä vaiheessa en ollut vielä keksinyt laittaa 
lentokonetta hahmon taakse.
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Alfons Muchan mainosjuliste

Kuvasarjan toisen osan, Ikävän, sain toteutettua alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
Aloin työstää sitä jo ennen joulua kuten olin suunnitellut, ja se valmistui huhtikuussa 
suunnilleen samaan aikaan kahden muun digitaalisen maalaukseni kanssa. Luonnok-
seen ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta lisäsin hahmon viereen kirjeitä ja höyhe-
nen. 

Pyrin luomaan kuvaan romanttisen tunnelman, sanan molemmissa merkityksissä. 
Mekkoon hain inspiraatiota 1800-luvun alusta, romantiikan aikakaudelta. Se on myös 
valkoinen ja muistuttaa häämekkoa. 

Digitaalisessa maalauksessa esitetyn kaipuun ei ole kuitenkaan tarkoitus olla luon-
teeltaan vain romanttista. Halusin enemmänkin kuvata yksinäisyyttä. Kuvan henkilö 
lukee kaipaamansa ihmisen viestejä tai kenties harkitsee lähettävänsä hänelle kirjeen. 
Hänen valkoisessa mekossaan on veritahra; kenties hänet on petetty.

Mekko vuodelta 1821
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Jälkiviisautta

Kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan, muutamallakin tavalla. Vasta puolessa 
välissä syyslukukautta aiheeni selkeytyi, ja pääsin kunnolla työskentelemään. Poik-
kesin ensimmäisestä suunnitelmastani kuvittaa tarina ja poikkesin myös toisesta 
suunnitelmastani ainakin ensimmäisen ja viimeisen kuvan kohdalla.

 Olen silti hyvin tyytyväinen lopputulokseen, ja uskon, että siitä tuli jopa parem-
pi, koska annoin itselleni luvan poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta. Haastoin 
itseäni kaikissa kuvasarjan kuvissa. Ensimmäisessä kuvassa, Haaveessa, kokeilin 
epätavallista valaistusta; toisessa kuvassa, Ikävässä, piirsin hieman haastavan asen-
non ja Nostalgiassa piirsin arkkitehtuuria, joka on aina tuottanut minulle pään-
vaivaa. 

Juuri kolmannesta kuvasta olen kaikista ylpein. Sen tekeminen myös kesti pisi-
mpään. Kahteen ensimmäiseen kuvaan käytin molempiin hieman yli kymmenen 
tuntia, mutta Nostalgiaan meni kaksinkertainen määrä. Koen kuitenkin vangin-
neeni juuri sen tunnelman, jonka halusin, ja toteutuskin onnistui mielestäni hyvin.

Jos jotain tekisin eri tavalla, aloittaisin työkirjan tekemisen aiemmin. Lopussa tuli 
kiire. Päättötyön tekeminen oli kuitenkin palkitseva kokemus.
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Lisää töitäni

Jos pidit näistä töistä, saatat myös pitää instagramistani 
@lumeen.art

Teen myös tilaustöitä. Niistä voi tiedustella lähettämällä viestiä osoitteeseen 
lumeen.art@outlook.com
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