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Minusta
Olen Ingrid Odé. Olen 16-vuotias ja asun Espoon Olarissa. Käyn Tapiolan
lukion ensimmäistä luokkaa. Intohimojani ovat musiikki ja kuvataide, vaikka
olenkin aina rakastanut kaikkia taiteen muotoja. Kuvataiteen saralla teen yleensä
öljy- ja vesivärimaalauksia sekä muste- ja lyijykynätöitä. Kuvataidekoulussa
olen käynyt vuodesta 2017 asti.

Työstäni
Lopputyöni Omakuva on neljän öljyvärimaalauksen sarja, jonka jokainen
maalaus kuvastaa erilaista henkilökohtaista tunnelmaa.

Mielessäni yhdistän tunnelmat, muistot ja äänet vahvasti väreihin. Tästä sain
idean lopputyöhöni. Pyrin kuvaamaan neljä erilaista tunnelmaa värien avulla
sellaisina kuin itse ne koen.

Nimen Omakuva valitsin, sillä koen, että parhaan kuvan toisesta ihmisestä saa
astumalla tämän saappaisiin, yrittämällä nähdä asiat niin kuin hän ne näkee.
Tässä

työssä

pyrin

näyttämään

mahdollisimman hyvin, mitä pääni
sisällä liikkuu. Työt siis kuvastavat
vahvasti sitä, miten maailman näen,
ja tätä kautta sitä, kuka olen.

Pidän paljon yksinolosta. Valitsin
päättötyöhön omat, henkilökohtaiset
hetket, hetket, joina olen rauhassa.
Koin, että ne kuvastavat parhaiten
minua. Lisäksi niistä minulla on
vahvin mielikuva päässäni, niihin
liittyy selkeimmät värit ja kuviot. En
halunnut täysin kuitenkaan nojata työssä vain omiin, hieman epämääräisiin
tuntemuksiini. Siksi hainkin inspiraatiota töihin myös erilaisista minulle tutuista

tai muuten tärkeistä ympäristöistä sekä jokapäiväisistä tapahtumista. Portfolioon
liitinkin muutaman ottamani kuvan inspiraatiota tuoneista asioista.

Pyrin leikkimään työssäni värien lisäksi erilaisilla pinnoilla. Pyrin tuomaan
työhöihini lisää mielenkiintoisuutta ja rakennetta erilaisten työskentelytapojen
avulla. Käytinkin töissäni usein runsaasti maalia ja palettiveistä, mutta välillä
keskityin myös tarkasti pieniin yksityiskohtiin.

Käsitys
Käsitys on työ, josta minulla oli alusta alkaen selkein kuva. Jo kun idea koko
lopputyöstä oli vasta muodostumassa, tiesin, miten halusin tämän taulun
rakentaa. Valkoiset kädetkin tulivat heti mieleeni.

Tämä taulu kuvastaa omia rikkonaisia ja vääristyneitä näkökantojani itsestäni ja
elämästä. Halusin tuoda esille tietyn raskauden ja uppoamisen tunteen. Samalla
halusin kuitenkin kuvastaa näihin tunteisiin liittyvää haurautta. Tässä taulussa
yhdistänkin varsin paljon erilaisia pintoja ja värejä.

Odotus
Tässä työssä pyrin kuvaamaan epämukavuuden ja ahdistuksen sekä tietyn
lamaantumisen tunnetta. Ehkä toisin kuin useimmilla, ei tämä tunne ole
mielessäni erityisen tumma, vaan sitä kuvaavat paremmin vaaleammat värit.
Tätä yritin tuoda teoksessa esille. Pyrin tuomaan tunnetta esiin myös erilaisten
vuorottelevien pintojen avulla.

Tämän taulun kanssa minulla oli myös haasteita. Ajatukseni siitä, mitä halusin
tehdä, muuttui paljon työn edetessä, ja samalla myös työn perimmäinen ajatus
välillä hämärtyi. Prosessin loppupuolella sain kuitenkin inspiraatiota, ja sain
työn mielestäni toimimaan hyvin.

Kaiku
Tämä taulu keskittyy tietynlaiseen onnen tunteeseen. Toki värimaailmaa ovat
inspiroineet monet asiat, mutta pohjimmiltaan on kyse siitä, kuinka tunteen
mielessäni koen. Värimaailma oli minulle selkeä alusta asti. Totta puhuen tämä
sai minut hieman miettimäänkin. Jos ajattelen onnea ylipäätään, tulee siitä
mieleen yleisesti ottaen tietty keltaisen, kultaisen sävy, ei tällainen oranssin ja
vaaleanpunaisen yhdistelmä. Työ sai minut ajattelemaan, kuinka monella tavalla
onni voi olla läsnä elämässä, vaikkei sitä aina tiedostakaan.

Tähän onnen tunteeseen ovat mielessäni yhdistyneet monet, sinällään ehkä
normaalitkin asiat: kirpputoreilla käynti, metrossa istuminen, Fredrikinkadulla
kävely… Työtä inspiroivat vahvasti myös vuoden 2019 loppukesän päivät.

Äänetön
Tässä työssä pyrin välittämään katsojalle tietynlaisen hiljaisuuden tunteen. Hain
inspiraatiota valkoisesta taivaasta, sateen hajusta ja raitiovaunuista, joilla aina
Helsingissä kuljen. Joskus istun vain huvikseni ratikkaan ja vaikka piirrän ja
kirjoitan. Hiljaisuudessa tunnen olevani olemassa hieman eri tavalla.

Tätä taulua inspiroivat myös taiteilija Choi Jae-Hoonin mustavalkoiset työt. Hän
käyttää töissään hyvin erilaisia tekniikoita kuin minä, mutta mielestäni tietyt
hänen työnsä välittävät upeasti juuri tämän hakemani tunnelman.

Prosessista
Päättötyön aihe tuli mieleeni aika pian ja luontevasti. Olen aina tykännyt leikkiä
väreillä ja tunnelmilla, ennen enemmän tosin vesiväritöissä. Halusin kuitenkin
päättötyössäni ottaa erilaisen lähestymistavan ja päädyinkin tekemään työn
öljyväreillä. Öljyväreistä minulla oli myös kokemusta, tosin vähemmän.

Alkuun pääsemisessä kuitenkin kesti, sillä mietin
pitkään, minkä kokoiset taulut haluan maalata.
Lisäksi syksyllä minulle kertyi paljon
sairauspoissaoloja. Kun sitten pääsin maalaamaan,
sujui se kuitenkin hyvin. Öljyväreillä maalaaminen
tuntui luontevalta, ja työskentely oli todella kivaa.
Sainkin ensimmäiset maalaukset todella nopeasti
valmiiksi: vain Odotuksen kanssa minulla oli
enemmän haasteita.

Odotuksen kanssa jäin hieman jumiin. En alussa löytänyt sopivia värejä, mutta
halusin kuitenkin lähteä jo maalaamaan. Niinpä minulle tein taulun, jonka värit
olivat aika likaiset ja sekavat eivätkä sopineet oikein yhteen. Pohdin pitkään,
mitä tekisin taulun kanssa. Lopulta päätin maalata sen suurilta osin uudestaan:
maalasin uudestaan esimerkiksi
koko laajan tasaisen alueen taulun
keskellä. Onneksi päätin tehdä
näin! Olen nyt paljon
tyytyväisempi maalaukseen.

Koen, että sain visioni parhaiten
esille tauluissa Käsitys ja Kaiku.
Värit ovat sellaiset kuin mitä
suunnittelinkin. Toisaalta pidän
nykyään ehkä eniten kuitenkin
taulusta Äänetön: se meni hieman
väreiltään erilaiseen, hieman
maanläheisempään suuntaan kuin alkuperäinen suunnitelma, mutta pidänkin
ehkä lopputuloksesta näin enemmän.

Ajatuksia
Vaikka olenkin ennen tehnyt pidemmänkin ajan vieviä töitä, en ole koskaan
tehnyt tällaista projektia. Opin tauluja työstäessäni paljon maalaamisesta: miten
suunnitella tällaista suurempaa projektia? Mitkä tekniikat ovat eri asioiden
toteuttamiseen parhaita? Kuinka pysyä aikataulussa?

Vaikka minulla olikin välillä haasteita ja joskus oli vaikeaa löytää inspiraatiota,
en silti oikeastaan tekisi mitään eri tavalla. Vaikeuksistakin opin paljon. En
törmännyt mihinkään ylitsepääsemättömään, ja olen lopputulokseen
tyytyväinen.

Pyrin työssäni ensisijaisesti kuvaamaan sisäistä maailmaani, ja mielestäni
onnistuin tässä hyvin. Eniten ongelmia työskentelyssä tuotti inspiraatio: kun
samoja töitä tekee pitkän aikaa, voivat ne jossain vaiheessa alkaa kyllästyttää.

Minun oli myös vaikeaa löytää inspiraatiota portfolion tekemiseen varsinkin,
kun mahdollisuutta lähiopetukseen ei loppupuolella ollut. Tykkäsin tehdä
päättötyötä muiden kanssa, ja siksi minun oli yksin välillä vaikeaa motivoida
itseäni. Toisaalta haasteet auttoivat minua kehittymään. Sain aina inspiraation
takaisin ja opin työskentelemään myös itse.

Lopputyön aikana keskityin paljon miettimään omia ajatuksiani ja tunnetilojani
ja sitä, miten voin niitä parhaiten ilmaista. Tämän vuoksi opin paitsi teknisiä
asioita maalaamisesta myös tutkimaan omia tuntemuksiani ja tapaani nähdä
maailmaa. Tämä on mielestäni todella arvokasta. Lisäksi tein läheisesti töitä
samaan aikaan lopputyötä tehneen kaverini kanssa. Tämän kautta opin paljon
yhteistyöstä, esimerkiksi palautteen antamisesta ja sen vastaanottamisesta.
Saimme myös toisiltamme inspiraatiota.

Tulevaisuudessa aion työskennellä vielä lähemmin öljyvärien parissa ja kokeilla
erilaisia tyylejä. Haluaisin harjoitella myös realistista maalaamista enemmän.
Opin päättötyötä tehdessäni paljon sekä maalaamisen tekniikasta että itsestäni
taiteilijana, mistä tulee olemaan minulle hyötyä tulevaisuudessakin.

