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SALLA MYLLYLÄ

YMpÄriStöStÄÄn vApAutetut

...hämmästyin siitä pakkomielteestä, jonka minussa herättivät kuvite-
tun tuotekatalogin sivut .  Niissä oli yhdistettynä toisilleen niin etäisiä 
kuvaelementtejä, että pelkkä kokoonpanon absurdius herkisti yhtäk-
kisesti näköaistini ja synnytti mielessäni hallusinaatiota muistuttavan 
sarjan ristiriitaisia kuvia.  

(Max Ernst: Écritures, 1970)

...valokuva antaa meille asioita, joita emme halua. ... Ikävystyttäviä 
asioita, toistuvia asioita, sivuseikkoja, häiritseviä asioita, surisevia 
häiriöitä näkökenttämme rajalla, tuhansia merkityksettömiä kiviä 
laskettavaksi, läiskiä ja tahroja, säröjä, ikäviä varjoja, harhailevaa 
pölyä... Valokuva on sodassa huomiokykyämme vastaan. 

(James Elkins: What Photography Is, 2012)

Edward Ruscha, Mock Up #4 (North Side of Hollywood Blvd.), sarjasta A Few 
Palm Trees, 1971.
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Surrealistitaiteilija Max Ernst kuvaa löytäneensä kollaasin – ”kuvi-
en alkemian” – sateisena iltapäivänä vuonna 1919 selatessaan ope-
tusvälineitä sisältävän tuoteluettelon sivuja. Opetusvälineet, joiden 
valikoima ulottui aakkosista ja eläimistä anatomisiin kaavioihin ja 
geometristen muotojen opetuskappaleisiin, olivat riveissä Kölner 

Lehrmittel-Anstalt -nimisen luettelon sivuilla. Esineet oli kuvattu 
eri mittakaavassa ja ne olivat peräisin täysin erilaisista yhteyksistä. 
Jokainen objekti oli kuvattu erillään valkoista taustaa vasten, ikään 
kuin se leijuisi ilmassa. (Adamowicz 2005, 33.)

Ernst selittää tuotekatalogien kiehtovuutta sillä, että niiden sivuil-
la rivissä olevat objektit aiheuttavat voimakkaita mielikuvia. Ernst 
kertoo oman oman osuutensa kollaaseissa olleen minimaalinen: hän 
yritti vain kuuliaisesti jäljentää hallusinaatiota, ”joka näkyi kauttani”. 
Surrealistisia kollaaseja tutkinut taidehistorioitsija Elza Adamowicz 
esittää Ernstin kuvauksen todistavan, miten erillinen merkki herät-
tää mielikuvia. Vapautettuna kontekstistaan ja asetettuna neutraaliin 
ympäristöön, joka toimii valkokankaana mielen projektioille, esineen 
assosiatiivinen resonanssi vapautuu. Erillinen sana kirjan kansisivulla 
tai etulehdellä on samalla lailla vapaa. (Adamowicz 2005, 35.)

Taidehistorioitsija James Elkins lähestyy samaa asiaa toiselta 
suunnalta. Valokuvan olemusta pohtivassa kirjassaan What Photo-

graphy Is hän päätyy siihen, että valokuvan ominaislaadulle ei ole 
keskeistä punctum, pistävä yksityiskohta, jonka Roland Barthes 
esittelee valokuvan teoriassaan, vaan surround, ympäristö. (Barthes 
1985; Elkins 2011.) Juuri surround luonnehtii Elkinsin mukaan par-
haiten valokuvan ja maalauksen välistä kuilua. Se ei ole sama asia 
kuin background, tausta, jonka maalarit tuntevat, koska sitä ei ole 
rakennettu tietoisesti merkki merkiltä. Valokuvassa ympäristö on 
usein välttämätön paha, johon kiinnitetään huomiota vain, jos se 
auttaa muistamaan paikan, jossa kuva otettiin tai parantaa kuvan 
yleistunnelmaa. Elkins kuvailee sitä, miten näppäilykuva Grand 

Canyonin näköalatasanteelta todennäköisesti sisältää ”etualalla 
mielenkiinnottomia pensaita ja roskia, palan suojakaidetta tai osan 
betoniramppia tai parkkipaikan jalkakäytävää, jossa on keltaisia 
maalattuja viivoja” (Elkins 2011, 116). 

Ernstin tutkiman tuotekatalogin kuvissa ikävystyttävä ja häiritse-
vä ympäristö on poissa, esineet ovat selkeitä ja yksiselitteisiä, mutta 
samalla outoja ja vapaita. Tämä kirjoitus on yritys selvittää outojen 
ja vapaiden objektien ominaislaatua ja alkuperää. 

Lokakuussa 2012 työskentelen neljä viikkoa vanhan teollisuusrakennuksen ylim-

mässä kerroksessa. Rakennus sijaitsee vanhalla kaasuvoimala-alueella metroradan 

ja moottoritien tuntumassa. Vanhoissa voimalarakennuksissa on taiteilijoiden 

työhuoneita ja teatteritiloja, ja osaa rakennuksista vuokrataan lyhytkestoisiin ta-

pahtumiin, kuten näyttelyprojektiin, johon olen osallistumassa. Vähän kauempana 

olevalle vanhalle satama-alueelle rakennetaan asuintaloja. 

Suuri, kaarevakattoinen halli täyttää teollisuusrakennuksen ylimmän kerrok-

sen miltei kokonaan. Sen päädyssä on kolme pientä, ilmeisesti toimistokäytössä 

ollutta huonetta, joiden ovet avautuvat kapeaan eteistilaan. Kaksi ensimmäistä 

huonetta on vuokrattuina ja lukossa, mutta perimmäinen huone on tyhjillään. 

Huone on valoisa, koska siinä on ikkunoita kahteen suuntaan. Valitsen sen työs-

kentelytilakseni. 

Pitkänomaisen toimistohuoneen päätyseinällä on kaksi korkeaa ruutuikkunaa, 

sivuseinällä matala kaari-ikkuna. Päätyikkunoista näkyy vastapäisen talon päädys-

sä olevan ravintolan terassi. Koska ilma lokakuussa on kylmä, siellä on harvoin 

muita kuin tupakkatauolla olevia ravintolan työntekijöitä. Terassin suuri musta päi-

vänvarjo on levitettynä auki. 

Kaari-ikkunasta näkyy hyvin viereisen, matalamman rakennuksen peltikatolle. 

Katon takana näkyy pätkä moottoritietä ja ohi vilahteleva metro. Kahden vastapäi-

sen talon välissä on toiselta puolelta metallikaiteella reunustettu loivasti ylöspäin 

nouseva katu, jonka päässä on pieni puistoalue ja kävelytie. Lyhin kulkuyhteys met-

roasemalle kulkee talojen välistä, ja siitä kulkee ihmisiä silloin tällöin. Vaikka alueella 

on elämää, päiväsaikaan tunnelma on hyvin rauhallinen.

Katselen ulos huoneen ikkunoista ja valitsen kohteen. Suuntaan jalustassa 
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kiinni olevan videokameran kohti kahta päätyikkunasta näkyvää katulamppua. Ne 

riippuvat vaijerissa, jonka toinen pää on kiinnitetty rakennukseen, jossa työskente-

len, toinen vastapäisen talon päätyseinään. Yhdistän videokameran kaapelilla eril-

liseen tietokoneen näyttöön, jonka olen tuonut mukanani. Kun kamera on käyn-

nissä, näen tietokoneen näytöstä kameran etsinkuvan, sen, mitä kamera ”näkee”. 

Alan teipata katulampun ääriviivaa ikkunaan. Leikkaan kapeasta maalarintei-

pistä lyhyitä paloja, joilla seuraan muotoa tarkkaan. Vaijeri ja lamput heilahtele-

vat tuulessa. Rajaan teipeillä myös toisen lampun ja vaijerin. Rajausta tehdessäni 

katson näytössä olevaan kameran etsinkuvaan. Kun kehä lamppujen ja vaijerin 

ympäri on valmis, teen sen ulkolaitaa pitkin toisen kierroksen pitemmillä teippipa-

loilla. Vähän kauempana, kun ulkokehän muoto on jo muuttunut pyöreämmäksi, 

vaihdan leveämpään teippiin. Jatkan teippausta ikkunaruudun reunoihin asti. 

Kun teippaus on valmis, käynnistän intervallikuvauksen. Kamera ottaa still-kuvia 

sekunnin välein ja yhdistää ne videoksi, jossa aika kuluu 25 kertaa todellista nopeam-

min. Seuraavana päivänä palaan katsomaan videon. Videokuvassa lamput ja vaijeri 

leijuvat teippipaloista muodostuvalla vaalealla taustalla. Koska teippien väri on neut-

raali ja läpikuultava, taustan väri muuttuu automaattisesti valaistustilanteen mukaan 

ja sopii aina yhteen lamppujen kanssa. Kuvasta tulee kokonainen. Nopeutetussa 

videokuvassa vaijerin ja lamppujen heiluminen tuulessa muuttuu oudoksi, villiksi 

värinäksi. Siitä tiedän, että kannattaa jatkaa.

Seuraavaksi suuntaan kameran kohti ravintolan terassilla olevaa aurinkovar-

joa. Rajaan ensin sen soikean muodon kapeammilla teipinpaloilla ja siirryn asteit-

tain leveämpään teippiin ja pitempiin paloihin. Jatkan teippaamista, kunnes koko 

ikkunaruutu rajattua aukkoa lukuunottamatta on ummessa. Käynnistän interval-

likuvauksen ja palaan seuraavana päivänä katsomaan tuloksen. Videossa teipeillä 

pintaan pakotettu aurinkovarjo pullistelee tuulessa, sen sivuliepeet Campari-teks-

teineen sätkivät edestakaisin. Videon järjettömyys on ilahduttavaa, sen merkityk-

settömyys ahdistavaa. 

Siirrän kameran kaari-ikkunan kohdalle ja alan rajata viereisen talon katolla 

olevaa ohutta peltikuorista piippua. Koska teippipaloja on vielä vähän, ne maas-

toutuvat häkellyttävän hyvin osaksi kameran etsinkuvan näkymää. Kun katson 

teippaamista videolta jälkeenpäin, tunnen tavoittavani hetken, jolloin piippu ir-

Salla Myllylä, Näkökulma, 2012.  HD video 11 min, teippaus ikkunassa.
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toaa ympäristöstään ja muuttuu kaksiulotteiseksi kuvaksi. Teippipaloista koostu-

van kauluksen leventyessä piippu kadottaa yhteytensä kattoon ja liittyy teippien 

muodostamaan pintaan. Se väreilee silti pitkään kahden maailman välillä: valon 

vaihtelut videolla muistuttavat siitä, että kuva ei ole liikkumaton. Hetki sitten se oli 

vielä piippu – nyt jo piipun kuva vaalealla pinnalla. 

Viimeiseksi rajaan vielä teipeillä päätyikkunasta näkyvän, mäen päällä ole-

van pienen kivitalon. Kun olen teippaamassa rajausta, auto ajaa talon vierestä 

ylämäkeen kohti metroasemaa. Tunnen äkillistä huimausta auton pienentyessä 

perspektiivin oppien mukaisesti, kun se siirtyy kuva-alassa alhaalta ylöspäin. Maa-

ilma keinuu hetkisen. 

Valmistunut työ, jolle annan nimen Näkökulma, on esillä yhden viikonlopun 

kestävässä näyttelyssä. Se koostuu teipatusta huoneesta ja videoprojisoinnista 

toimistohuoneiden eteistilassa. Tilaan tuleva katsoja näkee ensin eteisessä videon 

ja huomaa astuessaan huoneeseen, että videot on kuvattu juuri sieltä käsin. Saan 

työstä ristiriitaisempaa palautetta kuin mistään aikaisemmasta teoksestani. Joku 

pitää huonetta ahdistavana, hulluna, toinen teippikuvioita koristeellisina ja tilaa 

kirkollisena, kolmas etsii ennakoimallani tavalla tilasta kohtia, joista pystyisi näke-

mään saman näkymän kuin kamerakin.

Teipit jäävät paikalleen kuukauden ajaksi. Poistan ne vuokrasopimuksen um-

peutumista edeltävänä päivänä joulukuun alussa. Teippejä on mahdotonta pois-

taa repimällä, sillä ne ovat kuivuneet hauraiksi ja niiden liima on kovettunut kiinni 

ikkunalasiin. Viimein löydän sopivan työkalun, metalliteräisen kaapimen. Poistami-

nen vaatii silti voimaa ja ikkunapinta-alaa on paljon. Illan tullen vaihtoterät tylsty-

vät ja niiden kiinnitysmekanismi alkaa hajota. 

Yhtäkkiä mielessäni tapahtuu nyrjähdys, kun teippejä poistaessani näen katu-

lamput toisesta näkökulmasta ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen. Tuntuu 

kuin jännittyneessä tilassa ollut katseeni pääsisi laukeamaan. Maailma onkin kol-

miulotteinen, siinä ei olekaan rauhoittavaa keltaista taustaa; olenkin itse näkyvissä, 

kun katson. 

Illan pimetessä ikkunaruudut ovat taas paljaat. Huone tuntuu hämmästyttä-

vän avoimelta, kuin kasvihuoneelta. Katulamput ovat palanneet talojen väliseen 

vaijeriin, piiput viereisen talon peltikatolle, pieni vaaleanpunainen kivitalo mäen 

päälle kadun viereen.

Kuvatyyppi, jossa yksittäinen objekti esitetään yksivärisellä taustal-
la, syntyi 1500–1700-luvuilla Euroopassa samaan aikaan kuin luon-
nontieteellinen ajattelu. Tämän esimoderniksi kutsutun ajanjakson 
kuluessa ylimysten, lääkärien, apteekkarien ja amatöörien harjoit-
tama luonnonfilosofia siirtyi polveillen kohti ammatillista tieteellistä 
toimintaa. Luonnonobjektien keräileminen, esillepano ja vaihdanta 
kuuluivat olennaisena osana kehityskulkuun. Keräilijöiden ”ihme-
kamareissa” tai ”ihmekaapeissa” objektit irrotettiin alkuperäisestä 
ympäristöstään, kesytettiin ja tehtiin vertailukelpoiseksi keskenään. 
Objektit esitettiin erillisinä ja usein yksivärisellä taustalla. Taidehisto-
rioitsija Janice Neri kutsuu tätä visuaalista esitystapaa nimellä speci-

men logic, näytteen tai näytekappaleen logiikka. Tätä logiikkaa apuna 
käyttäen luonnosta tehtiin hyödyke ja keräilyn kohde. (Neri 2011.)

Neri jäljittää kirjassaan The Insect and the Image tämänkaltaisen 
esitystavan juuria hyönteisten kuvien kautta. Ennen 1500-luvun al-
kua hyönteisten kuvia käytettiin lähinnä koristeaiheina käsikirjoi-
tusten marginaaleissa yhdessä muiden pienten esineiden kuten sim-
pukoiden, kivien ja kolikoiden kanssa. Albrecht Dürerin kovakuori-
aista esittävä vesivärityö vuodelta 1505 oli ensimmäinen tunnettu 
kuva, jossa yksittäinen hyönteinen nostettiin kuvan aiheeksi. Tässä 
vesivärityössä mustalla ja ruskealla maalattu hyönteinen on vinosti 
keskellä valkoista paperia, pää sarvineen ylös kohotettuna. Sen jal-
kojen rakenne ja tuntosarvien yksityiskohdat on maalattu tarkasti. 
Selkäpanssarin osien väliin jää vähän valkoista paperia, mikä koros-
taa hyönteisen rakenneosia. Hyönteisen varjo näkyy himmeänä sen 
ruumiin ja jalkojen alla. Dürerin kuva levisi laajalle, ja monet myöhäi-
semmät kuvantekijät pitivät sitä esikuvanaan. 

Neri vertaa Dürerin maalausta puupiirrokseen, joka ilmestyi vain 
kolmekymmentä vuotta aiemmin ensimmäisessä saksankielisessä 
luonnonhistorian kirjassa nimeltä Buch der Natur. Puupiirros esittää 
yksinkertaista maisemaa, jossa on monenlaisia hyönteisiä: kärpä-
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siä, mehiläisiä, muurahaisia, perhosia, heinäsirkkoja ja hämähäkki, 
lisäksi vielä etana ja pilkullinen sammakkoeläin. Kuvassa hyönteiset 
esitetään elinympäristössään, ilmassa lentämässä tai hyppäämässä, 
pesässään tai ravintokasvin päällä, toistensa ja muiden eläinlajien 
joukossa. Nykysilmään kuva näyttää hyvin kömpelöltä: eri hyön-
teislajien mittakaavat ovat satunnaisia, ja ne on kuvattu niin kaava-
maisesti, että lajien tarkka tunnistaminen on mahdotonta. Hyppäys 
Dürerin piirroksen hienovaraisiin yksityiskohtiin ja hyönteisen kiil-
tävän panssarin materiaalintuntuun on valtava. On myös selvää, mitä 
samalla on menetetty: kuvaus lajista sen omassa elinympäristössä. 

Nerin tutkimuksessa on erityisen kiinnostavaa se, miten deko-
ratiivisuuden ja kehittymässä olevan tieteellisyyden vaatimukset 
kuvalle ovat niin samankaltaiset. Kummassakin yhteydessä esimer-
kiksi selkeärajaisuus on eduksi. Tunnettu alankomaalainen 1600- ja 

1700-lukujen vaihteessa toiminut kuvittaja Maria Sibylla Merian 
julkaisi ensin kirjontamalleja kasveista, myöhemmin luonnontie-
teellisiä kuvituksia, ja käytti molemmissa samantapaista visuaalis-
ta esitystapaa. Luonnon esittäminen erillisinä objekteina tekee siitä 
hallittavan ja järjestettävän – mutta vain, jos mukaan valitaan tähän 
esitystapaan soveltuvat eliöt, kuten esimerkiksi hyönteiset. 

Katalogi on varhaisen modernin ajan keksintö. Keskiajalta tunne-
taan inventaarioita, mutta niiden tarkoitus oli pelkästään luetteloida, 
katalogin taas tulkita: kuvailla ja asettaa asiayhteyteen. Ensimmäiset 
luonnonhistoriallisten kokoelmien katalogit ilmestyivät 1500-luvun 
loppupuolella. Ne olivat aluksi niukkoja ja kuvittamattomia ja suun-
nattuja toisille ammattilaisille, esimerkiksi lääkäreille ja apteekka-
reille. (Findlen 1994.)

Katalogin avulla keräilijä saattoi saavuttaa laajemman yleisön 
kuin ne, jotka vierailivat hänen museossaan. Julkaistu katalogi myös 
kohensi keräilijän arvovaltaa. Luonnontieteilijän itsensä kirjoittama 
katalogi oli näyte hänen oppineisuudestaan, jonkun toisen kirjoitta-
ma taas osoitus siitä, että keräilijä oli saavuttanut aseman, joka salli 
hänen tilata kuvauksen työstään. 

Katalogi syntyi tarpeesta tehdä kokoelmasta luetteloitava, mutta 
myös virtuaalinen: jaettava, näytettävä, vertailtava. Keräilijät halu-
sivat vertailla esineitään muihin samanlaisiin, etenkin niihin, jotka 
olivat korkea-arvoisemmissa kokoelmissa. Paula Findlenin mukaan 
keräilijät halusivat vertailla viimeisintä hankintaansa, ”oliko se suu-
rempi, parempi, voimakkaampi tai jalompi tai – mikä parasta – vailla 
vertaa” (Findlen 1994, 37). Katalogi saattoi olla yksinkertaisesti myös 
mainos keräilijän kaupalliselle toiminnalle. Esimerkiksi veronalaisen 
Francesco Calzolarin vuonna 1584 julkaisema katalogi todisti hänen 
mestarillisuudestaan apteekkarina. 1600-luvulle tultaessa katalogit 
olivat useimmiten kuvitettuja ja kansankielisiä. 

1500-luvun humanistiset luonnonhistorian hakuteokset olivat 

Albrecht Dürer, Stag Beetle, 1505. Vesiväri ja guassi, 14,1 × 11,4 cm. 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. Digital image courtesy of the Getty’s 
Open Content Program.

Konrad von Megenberg, Buch der Natur, 1475. The Huntington Library, 
San Marino, California.
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tekstipainotteisia. Niiden kirjoittajille, esimerkiksi bolognalaiselle 
Ulisse Aldrovandille, oli tärkeää esittää systemaattisesti kaikki saa-
tavilla oleva historiallinen tieto tietystä lajista. Artikkeli tutusta eläi-
mestä – esimerkiksi lehmästä tai hevosesta – saattoi olla satojen si-
vujen pituinen, koska se sisälsi huolellisesti punnittuna kaiken mitä 
muinaiset kirjoittajat olivat koskaan kirjoittaneet aiheesta.

Kuvalliset luokittelevat hakuteokset korvasivat 1600-luvun alku-
puolella tekstipitoiset luonnonhistorian teokset. Taidehistorioitsija 
Dániel Margócsy (2014) esittää, että kasvava luonnontieteellisten 
näytteiden kauppa oli merkittävä syy luonnonhistoriallisten haku-
teosten yleistymiseen. Kauppaa käyvät keräilijät tarvitsivat ulkoisiin 
tunnusmerkkeihin keskittyviä kuvallisia luetteloita tunnistamisen 
avuksi. Näissä suuri määrä lajeja oli kuvattu lyhyellä, yleensä vain 
parin kappaleen pituisella tekstillä.

Tulppaanikirjat olivat yksi varhaisimmista taksonomisista haku-
teoksista, joita syntyi helpottamaan kasvien kauppaa 1600-luvulla. 

Luotettava lajintunnistus oli erityisen tärkeää tulppaanisipulien 
kaupassa, koska eri lajien hinnat vaihtelivat voimakkaasti. Ensim-
mäisiä hakuteoksia oli Emmanuel Sweertin toimittama kukkien 
tuoteluettelo Florilegium (1612), jota kirjoittaja myi Frankfurtin 
kirjamessuilla. Teksti-informaatio kirjassa rajoittui kasvin nimeen, 
toisinaan annettiin myös myytävän tulppaanisipulin hinta ja paino. 
Vastakohta humanistisen luonnonhistorian kirjojen perusteellisiin 
tekstikuvauksiin on valtava. (Margócsy 2014.)

Kasvitieteellinen taksonomia kehittyi 1500- ja 1600-luvuilla yhtä 
aikaa kasvien laajenevan kaupan kanssa. Eläintieteessä samantapai-
nen kehitys tapahtui vasta myöhemmin. Poikkeuksen muodostivat 
pienikokoiset, helposti preparoitavat eläimet: nilviäiset ja hyöntei-
set. Ne olivat myös verrattain edullinen keräilykohde ja siksi suo-
sittuja laajoissa piireissä. Ensimmäiset eläintieteelliset hakuteokset 
keskittyivät juuri näihin lajeihin. Jesuiitta Filippo Buonanni julkaisi 
1680-luvulla kirjan Ricreazione dell’occhio e della mente, jossa kuvat-

Filippo Buonanni, Ricreatione dell’occhio e della mente, 1681. 

Albertus Seba, Cabinet de Seba, osa 3, 1734. 

Ulisse Aldrovandi, De animalibus insectis libri septem, 1602.

Emmanuel Sweert, Florilegium, 1612. 
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tiin 400 eri simpukkalajia. Kirjassa Buonanni kehitti yksinkertaisen 
luokitusjärjestelmän. Lyhyet tekstit keskittyivät tunnistusta hel-
pottaviin asioihin kuten muotoon, väritykseen, kuviointiin ja alku-
perään. Myös kuvissa hän painotti lajin tunnistusta: samantapaiset 
simpukat olivat riveissä sivulla ja kuvattu systemaattisesti niin, että 
valo osui kaikkiin oikeasta yläkulmasta.

Keräilijän kokoelmastaan julkaisema katalogi saattoi olla myös 
taloudellisesti kannattava. Esimerkiksi kuuluisa alankomaalainen 
keräilijä Albertus Seba julkaisi neliosaisen Thesaurus-nimisen kata-
login laajasta kokoelmastaan. Kaksi ensimmäistä osaa ilmestyi vuo-
sina 1734–1735, kaksi jälkimmäistä vasta Seban kuoleman jälkeen 
vuosina 1759 ja 1765. Jälkimmäiset osat ”haamukirjoitettiin”, koska 
Seban nimellä oli arvoa kirjan markkinoinnissa. (Margócsy 2014.) 
Seban katalogi on kiehtova esimerkki varhaisen modernin visuaali-
sesta kulttuurista. Se havainnollistaa hyvin sen, mitä eristetty kuva, 
näytekappaleen logiikka, tekee mahdolliseksi. Luonteeltaan erilai-
set, eri kuvalähteistä ja maantieteellisistä paikoista kotoisin olevat 
objektit on tehty yhteismitallisiksi ja hallittaviksi. Toimintaperiaa-
te on sama kuin fyysisen ihmekabinetin. Seban katalogille on myös 
ominaista dekoratiivisuus: simpukankuoret on järjestetty koristeel-
lisiin sommitelmiin ja käärmeet kietoutuvat kalligrafisin kiemuroin 
itsensä ja toistensa ympäri. Monialaisuudessaan Seban katalogi tuo 
mieleen tavaratalon tai postimyyntiliikkeen luettelon. Mielikuvituk-
sellisuus objektien sommittelussa ylittää sen, mitä nykyään ajatte-
lemme sopivan luonnontieteen esittämiseen. 

Aurinkoisena aamupäivänä toukokuussa 2012 maalaan makuuhuoneeni ikkunaan 

rajat takapihan lehtipuulle. Puu on suoraan ikkunani alla, sen latva ylettyy ikkunan 

puoleenväliin. Kaadan piimää kuppiin, otan esiin pienen vesivärisiveltimen, käynnis-

tän kameran ja liitän sen näyttöön, josta näen etsinkuvan suurempana. Punainen 

t-paitani näkyy heijastuksena ikkunasta, vaihdan sen mustaan. Vaatekaapin avaami-

sen ja vaatteenvaihdon äänet jäävät videon ääninauhalle. 

Kotini on pienkerrostalossa itähelsinkiläisessä lähiössä. Lähiö on rakennet-

tu 1950- ja 1960-lukujen taitteessa, matalat kerrostalot on aseteltu seuraamaan 

maaston pinnanmuotoja. Talojen väliin jää metsäsaarekkeita, aitaamattomat kort-

telipihat ovat vihreitä ja avaria. Parvekkeet ovat ulkonevia, eikä niissä ole kattoa; 

ne ovat sään armoilla. Takapihalla, joka jää kotitaloni ja vastapäisen talon väliin, on 

koristepuita, hiekkalaatikko, keinut, kiipeilyteline ja muurattu grilli. 

Pujottaudun huoneen nurkkaan seinän ja kameran väliin ja kurkotan sivel-

timellä kohti puun runkoa. Myöhemmin tästä tulee videon kaunein kohta: käsi 

näkyy ensin heijastuksena, nousee sitten alhaalta haparoiden kuvaan, pikkkurilli 

tukeutuu ikkunaan, ensimmäinen siveltimen veto pitkin puun runkoa on häm-

mästyttävin. Etenen alimmaisista oksista ylöspäin. Vaikka sivellin on pieni, sen jäl-

ki leviää niin, että pystyn rajaamaan vain suurimmat oksat ja joudun koko ajan 

maalaamaan pienempien yli. Kun olen maalannut puun ympäri, vaihdan suurem-

paan siveltimeen ja peitän loput kuva-alasta reippaammin vedoin. Piimä on läpi-

näkyvää, mutta kokemuksesta tiedän, että se muuttuu kuivuessaan peittäväksi. 

Käynnistän kameran intervallikuvauksen, se ottaa kuvia sekunnin välein ja koostaa 

niistä videon. 

Nopeutetusta videosta näen helposti sen, mitä muuten tuskin olisin huoman-

nut. Auringon ensimmäiset säteet osuvat puun oikeaan yläkulmaan. Aamupäivän 

kuluessa valo laskeutuu hitaasti puun latvasta tyveen, niin että lopulta koko puu 

on valossa. Illalla valo peräytyy samaa reittiä kuin tulikin, viimeiset säteet osuvat 

puun oikeaan yläkulmaan. 

Kuvaan puuta toukokuusta marraskuuhun, lumentuloon asti. Kamerajalusta 

seisoo asemissaan makuuhuoneen nurkassa ja on hankalasti kulkureitillä. Se siir-

tyy vähitellen ja täysin samaa paikkaa on mahdotonta löytää kameralle enää uu-

delleen, vaikka olen teipannut sen jalkojen kohdalle merkit lattiaan. 

Videokuvassa puu on kaavamainen, ja se tuo mieleeni lapsena tekemäni raape-

kuvan, jossa paperi ensin väritettiin vyöhykkeittäin liidulla, maalattiin valkoisella pei-

tevärillä umpeen ja sen jälkeen raaputettiin puun muoto esiin. Maalaustekniikkani 

on kuin lukiolaistytön, ja samalta ajalta on varmaan myös käyttämäni pieni sivellin. 

Kun opiskelin maalausta, työni olivat suuria: maalasin ohuita kerroksia suurilla laa-

keilla siveltimillä polvillani kumartuneena lattialla olevan työn päälle. Nyt tekemäs-

säni työssä on vain on maalauksen ele ilman taitoa.
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Videokuvassa maalatun taustan väri vaihtelee voimakkaasti, sillä se on valoku-

vausartefakti. Yritän säätää kameran valkotasapainoa, mutta väri vaeltaa valaistus-

olosuhteiden muuttuessa. Lopulliseen työhön tulevassa kohdassa maalattu pinta 

näyttää turkoosilta ja aukon läpi näkyvä puu kultaiselta. Säilytän värit, sillä ne ovat 

oudot kuten sommitelmakin, jota lopputyöni tarkastaja kutsuu ”imeläksi”. Puu 

on häikäisevän kaunis, korostan vaikutelmaa taustaprojisoimalla sen näyttelyssä 

piimällä maalattuun pleksilevyyn. Levy päästää valoa läpi ja valopiste häikäisee 

katsojan. 

Ihmisen ja puun kokojen suhde videossani on päinvastainen kuin Eija-Liisa 

Ahtilan Vaakasuora-videoinstallaatiossa, joka on esillä samaan aikaan toisaalla. Ah-

tilan työssä on kuvattu kuusi pystysuunnassa kuudessa eri palassa ja palat esite-

tään näyttelytilassa vaakasuunnassa yhtä monella videoprojektorilla. Näyttelyteks-

tin mukaan työ projisoidaan vaakasuorassa, koska ihmisille rakennetut tilat eivät 

sovellu korkean kuusen esittämiseen pystyssä. Videossani puu on pieni suhteessa 

ihmiseen, se on sopivan kokoinen käsiteltäväkseni. Jollekin katsojalle tulee mie-

leen bonsaipuu, ja hän ymmärtää asian oikein. 

Annan videotyön nimeksi Puuni. Sitä pidetään sentimentaalisena ja olen itse-

kin epävarma. Myöhemmin ajattelen, että se osui kuitenkin oikeaan. Rajaaminen 

on omistamisen ele.

Salla Myllylä, Puuni, 2013. 2-kanavainen videoinstallaatio, 
HD video 18 min. 

Eija-Liisa Ahtila, Vaakasuora | Horizontal, 2011. 6-kanavainen projisoitu 
videoinstallaatio, 6 min. © 2011 Crystal Eye – Kristallisilmä Oy. 
Kuva John Berens at Marian Goodman Gallery, New York. 
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Salla Myllylä, valokuva Puuni-videotyön kuvaustilanteesta, 2012. 
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Mainosgrafiikan piirissä eristetyllä kuvalla on pitkä historia. Yhdys-
valloissa ensimmäiset kuvia sisältävät lehtimainokset nähtiin Benja-
min Franklinin kustantamassa Pennsylvania Gazette -lehdessä vuon-
na 1726. Lehti ilmestyi kuusisivuisena, ja kaksi sivuista oli omistettu 
pelkästään ilmoituksille. Varhaiset mainoskuvat olivat maalatuista 
mainoskylteistä tuttuja kuvia, jotka auttoivat lukijaa tunnistamaan 
ilmoittajan toimialan – mortteli kertoi apteekkarista, silmälasit tai 
kello kultakauppiaasta, avattu kirja paperitarvike- tai kirjakaupas-
ta (ja ihmishahmo orjakaupasta) (Severance 2017). Kuvat kasvoivat 
nopeasti suuremmiksi ja muuttuivat koko palstan levyisiksi ja ilmoi-
tusta hallitseviksi. Pian paperipula kuitenkin rajoitti kuvien käyttöä 
ja mainosgrafiikan kehitys taantui pitkäksi aikaa. (Hornung 1956.) 

Sanomalehtien ulkopuolella kehittyi kuitenkin uusi elinvoimainen 
mainosmedia. Voimakas väestönkasvu Yhdysvaltojen satamakau-
pungeissa johti palveluhakemistojen tarpeeseen. Näitä hakemistoja 
julkaistiin vuosittain ja jaettiin tilaajille. Ensimmäiset mainokset il-
mestyivät palveluhakemistoissa vuonna 1818, jolloin Paxton’s Phila-

delphia Annual Advertiser -lehdessä oli 67 kokosivun mainosta. Tässä 
julkaisussa nähtiin puupiirroksia muun muassa postivaunuista, ken-
gistä, pianoista ja viuluista. Puupiirros oli varhaisten mainoskuvien 
pääasiallinen toteutusmuoto. Puupiirroslaatta mitoitettiin niin, että se 
oli helppo lukita tekstilaattojen väliin. 1700-luvun lopussa Alexander 
Anderson toi Yhdysvaltoihin englantilaisen Thomas Bewickin puu-
kaiverrustekniikan ja ajatuksen monikäyttöisten puupiirroskuvien 

Grands Magasins du Louvre, n. 1890. 

Biltema, 2017.

Paxton’s Philadelphia Annual Advertiser, 1819.

Philadelphia Chronicle, 1831. 
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kaupallisesta tuottamisesta. 1810-luvulla suuriin kaupunkeihin ku-
ten Philadelphiaan ja Bostoniin perustettiin puukaiverruspajoja, jotka 
tuottivat ja myivät näitä standardikuvia. (Hornung 1956.)

Tavaratalojen nousu sijoittui vuoden 1855 ja ensimmäisen maail-
mansodan väliseen aikaan. Niiden mukanaan tuomaa uutta vähittäis-
kaupan toimintakulttuuria edustivat hintalaput sekä kuluttajan va-
paus katsoa ja käsitellä tuotteita ilman ostovelvoitetta. (Chevrel 2012.) 
Moderni postimyynti syntyi samoihin aikoihin, ja ensimmäisiä posti-
myyntikatalogeja julkaisivat englantilainen Pryce-Jones (1861) sekä 
amerikkalaiset Montgomery Ward (1872) ja Sears Roebuck (1894). 

Ranskassa suuri pariisilainen tavaratalo Les Grands Magasins 
du Louvre julkaisi tuotekatalogeja vuodesta 1866 lähtien. Niissä 
nähdään lehti-ilmoituksista tuttu kolmiosainen rakenne: otsikko 
suuremmalla kirjasintyypillä, koko palstan levyinen ”muotoonlei-
kattu” kuva-aihe, jonka alla leipäteksti pienemmällä tekstityypillä. 
1900-luvun alun katalogin sivuilla nähdään sommitelmia esimer-
kiksi hatuista, alushameista, kahvipannuista, kylpyammeista ja pö-
lyhuiskuista. Niitä selaillessa tulee etsimättä mieleen, että kyseessä 
on materiaalisen maailman museon katalogi. Juuri tämäntapaiset 
katalogit olivat surrealisti Max Ernstin kollaasi-inspiraation lähde. 
Postiluukustani hiljattain pudonnut tuotekatalogi toistaa samaa vi-
suaalista logiikkaa.

Ensimmäiset mainoskuvat olivat siis usein yksinkertaisia objek-
teja ilman taustaa. Tämä kuvatyyppi säilyi myös mainosten tultua 
suuremmiksi, mutta tällöin rinnalle kehittyi myös monimutkaisem-
pia kuvatyyppejä. Mainoskuvan esittämislogiikka tuntuu näiden esi-
merkkien valossa järkeenkäyvältä. Ei-suorakaiteen muotoinen kuva-
aihe erottuu parhaiten valkoisella painopinnalla. Ilmoitussivulta käy 
ilmi nopeasti ilmoittajan toimiala, ja tuotekatalogissa hahmottuvat 
yhdellä silmäyksellä esimerkiksi eri korsettimallien tai auton lisätar-
vikkeiden väliset erot. 

Mainoksissa valokuvat yleistyivät vasta 1920-luvulla. Tällöin ne 
näyttäytyivät sekä tuotteiden markkinoijille että ostavalle yleisölle 
moderniuden ilmentyminä. Valokuvan ”realismi”, sen läpinäkyvyys 
mediumina, teki mahdolliseksi esittää tuotteet edullisessa valossa 
objektiiviselta tuntuvalla tavalla. Aikakauteen liittyi myös mainon-
nan ammatillistuminen ja esimerkiksi markkinatutkimusten käyt-
töönotto. Nämä todistivat, että valokuvat olivat kuluttajan silmissä 
uskottavampia kuin piirrokset.

Painotekniikassa kohteen irrottamista taustastaan kutsutaan ter-
millä syväys tai syvääminen. Aiemmin se tehtiin fyysisesti kuvalaat-
taa kaivertamalla, myöhemmin erilaisilla päällemaalaamisen ja valo-
tuksen tekniikoilla ja nykyään kuvankäsittelyohjelmilla. Suomenkie-
linen termi liittyy kohopainolaattaan, jossa kuvasta pois jäävä alue 
kaiverretaan matalammaksi, syväksi. Ruotsin kielen friläggning ja 
saksan freistellen ovat taas lähellä Max Ernstin ajatusta tuotekata-
login vapautetuista esineistä. Englannin kielessä käytetään joskus 
termiä deep etching tai drop-out, useimmiten yleisempiä ilmaisuja 
kuten removing background tai isolating from background.

Vaikka syväys on ennen kaikkea painettuun valokuvaan liittyvä 
termi, voidaan ajatella, että jo luonnontieteellisiä lajiyksilöitä ja il-
moittajien tunnuksia esittävät puupiirroskuvat olivat syvättyjä. Ne oli 
toteutettu suorakaiteen muotoisille painolaatoille, jotta ne olisi help-
po lukita kiinni tekstilaattoihin painamista varten. Jos kuva-aiheessa 
ei ollut taustaa tai reunaa, kuvalaatan reuna-alueet piti leikata syviksi. 

Varsinainen tarve syväämiseen syntyi painetun valokuvan myötä. 
On mahdotonta ottaa valokuvaa, johon ei tulisi taustaa tai ympäris-
töä, James Elkinsin sanoin ”surroundia”. Studio-olosuhteissa voidaan 
pyrkiä lähelle tätä kuvaamalla objekti yksiväristä taustaa vasten, 
mutta on hyvin vaikeaa saada aikaan täysin valkoista taustaa. Tarve 
leikata objekti kuvasta sen ääriviivoja pitkin liittyi myös kuvayhdis-
telmien tekemiseen. Ne olivat suosittuja heti valokuvan alkuajoista 
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lähtien. Syväys on yksi niistä monista kuvankäsittelyn tai -korjailun 
operaatioista, joita painettu valokuva tarvitsi jo alkuajoistaan asti.

Valokuvan historian viiden ensimmäisen vuosikymmenen ajan ei 
ollut mitään käytännöllistä tapaa yhdistää valokuvia ja tekstiä samalle 
painosivulle. Vasta rasteroinnin käyttöönotto 1890-luvulla avasi mah-
dollisuuden tuottaa harmaasävykuvia tekstin viereen. Siihen mennes-
sä jo 1840-luvulla syntynyt populaari kuvalehdistö oli vakiinnuttanut 
kuvan esittämisen tavat piirroskuvitusten avulla. Nämä julkaisut pai-
nettiin höyrykäyttöisillä painokoneilla, ja kuvituksina toimivat käsin 
kaiverretut puupiirrokset. (Fineman 2012.)

Valokuvia korjailtiin sekä niiden teknisten että viestinnällisten 
puutteiden vuoksi. Historioitsija Gerry Beegan on kutsunut vuosi-
sadan vaihteen kuvatuotantoa puolimekaaniseksi. Tarve siihen, että 
kaiverretut kuvat muistuttavat valokuvia, johti fuusioon, jossa valoku-
van näennäinen totuudellisuus ja käsintehdyn kuvan subjektiivisuus 
yhdistyivät. Fotomekaanisesti tuotetut kuvat näennäisesti poistivat 
puukaiverruksia tehneiden käsityöläisten taidon tarpeellisuuden. To-
dellisuudessa heidän kykyjään käytettiin, mutta jäljet työstä piti kät-
keä. Kuvankäsittely muuttui työpajapohjaisesta taidosta yhä hierark-
kisempaan työtapaan, jossa työntekijät erikoistuivat. (Beegan 2008.)

Rasteri- eli autotypiakuvalaatat ovat syövyttämällä tuotettuja 
sinkkisiä kohopainolaattoja. Niiden valmistaminen oli monimut-
kainen ja aikaavievä prosessi, joka usein tapahtui erikoistuneissa 
kuvalaattalaitoksissa. Esimerkiksi Suomeen ensimmäinen kuvalaat-
talaitos perustettiin vuonna 1891. Valmistusprosessissa kuva valo-
tettiin herkistetylle sinkkilevylle. Sen jälkeen valoa saamattomat alu-
eet pestiin vedellä pois ja levy syövytettiin sävyalueittain. Valotusta 
edelsi reproduktio- eli jäljennöskuvauksen vaihe, jossa kuvaorigi-
naali kuvattiin erityisellä reprokameralla. Kuvalaatan valmistukseen 
osallistuvia ammattilaisia kutsuttiin kemigrafeiksi. Nelivärisen A3-
kokoisen lehden kansikuvan painolaattojen valmistaminen tällä tek-

niikalla saattoi kestää useita viikkoja. (Gardberg 2011.)
Kohopaino oli kirjapainon päätekniikka noin neljänsadan vuoden 

ajan. Sen korvasi vasta 1970-luvulla valoladonta yhdistettynä offset-
painoon. Valoladonnan mahdollistivat automaattiset ladontakoneet, 
jotka tuottavat tekstiliuskoja niihin syötetystä tekstistä. Valoladon-
nassa tekstiliuskat ja kuvat valotettiin valokuvapaperille ja sivun 
taitto, paste up, koottiin fyysiselle alustalle, josta se reprokuvattiin 
ja valotettiin lopulliselle painolevylle. Valoladonnan valta-aika kesti 
vain runsaat parikymmentä vuotta, käytännössä 1970- ja 1980-lu-
vun. Taitto-originaalin tuottamiseen liittyvä tarkka käsityö ja sen 
välineet – kirurginveitset, vahauskoneet, valonestokalvot, liimat ja 
siirtokirjaimet – ovat nykyään nostalgisten internet-foorumien aihe. 
Offsetpainon aikakaudella painokuvien laadusta vastaava ammat-
tinimike oli litografi. Litografi tarkisti reprokuvattujen originaalien 
laadun ja teki tarvittavat kuvakorjailut. (Gardberg 2011.)

On vaikea saada tietoa painettaville valokuville tehdyistä korjai-
luista: ne ovat ammattikäytännön historiaa, jota ei välttämättä ole 
kirjattu muistiin. Erityisesti syväämisen käytännöt tuntuvat olevan 
liian itsestään selviä mainittaviksi. Haastattelin litografina ja pai-
notekniikan opettajana vuosina 1963–2010 toiminutta Lars-Eric 
Gardbergia, joka on laatinut laajan suomenkielisen yleisesityksen 
kirjapainotaidon historiasta. Hän yhtyi ajatukseeni syväyksen näky-
mättömyydestä työvaiheena:

On se varmaan ihan hyvä kysymys, että miksen ole sanaakaan siitä kir-
jassani maininnut. Se oli kuitenkin yksi asioista, joihin meni suuri osa 
litografin työajasta. Alkuaikoina reprotekniikka oli niin huonoa, että 
jokaista kuvaa retusoitiin, vähän turhaankin. Kun skannerit tulivat, 
ne vähensivät korjailun tarvetta. Sen jälkeen litografin työksi jäivät 
syvääminen, kuvayhdistelmät ja esimerkiksi pakkausgrafiikka, jossa 
elementit piti asentaa paikalleen. (Gardberg 2014.)



182 183SIIRTÄMISEN JA VÄLITTYMISEN TAIDE YMPÄRISTÖSTÄÄN VAPAUTETUT

Gardberg laati haastattelua varten taulukon, joka esittää syväyk-
sen menetelmiä painotekniikan eri kehitysvaiheissa. Mekaanisissa 
menetelmissä puupiirroksesta ja kuvalaatasta kaiverretaan tai syö-
vytetään poistettava alue matalammaksi. Valokuvapohjaisissa me-
netelmissä perusajatuksena on taustan peittäminen maalaamalla – 
originaalissa valkoiseksi, negatiivisssa mustaksi tai punaiseksi – tai 
kuvan pinnakkaiskopiointi erillisen valoa estävän maskin läpi. Kun 
siirryttiin käyttämään skannereita, erikoismalleissa saattoi olla eril-
linen maskirumpu, jonka avulla kuvan saattoi syvätä suoraan skan-
nauksen yhteydessä. Digitaalisten kuvajärjestelmien synnyn jälkeen 
1980-luvulla siirryttiin käyttämään erilaisia sävyportaan ja reunan-
tunnistuksen algoritmeja. 1990-luvulta alkaen käyttöön tulleiden 
kuvankäsittelyohjelmien, esimerkiksi Photoshopin, tarjoamat työ-
kalut pohjautuvat samantapaisiin algoritmeihin, mutta ovat paljon 
kehittyneempiä ja vuorovaikutteisempia. 

Syväys oli yleinen ja työläs työvaihe, joka oli myös taloudellisesti 
merkittävä. Nokkelan erikoistekniikan keksinyt saattoi saada siitä 
toimeentulon lähteen. Gardberg kertoo, että esimerkiksi mustaval-
kovalokuviin erikoistuneessa reprolaitoksessa Lito-Kuvassa kylläs-
tyttiin 1980-luvulla huonolaatuisiin valokuvaoriginaaleihin ja pää-
tettiin alkaa kuvata esineet itse. Yritys ryhtyi tarjoamaan palvelujaan 
tuotekuvauksiin ja siitä tuli hyvin suosittu. Litografi Pentti Hiltusen 
kehittämässä kuvaustekniikassa syväys tehtiin jo kuvaustilanteessa 
väläyttämällä taustasalamaa kuvattavan objektin takaa. Vastavalo-
tilanteessa taustasta tuli niin kirkas, että se oli kuvassa valkoinen: 
”Yksi sekunti lisää valotusta ja – pam – tausta oli poistettu”, Gard-
berg kuvaa. Samantapaista ideaa käytti myöhemmin valokuvaaja, 
joka rakensi erityisen studion Hobby Hallin tuotekuvauksia varten. 
Hän otti samasta objektista kaksi kuvaa, joista toisen valotuksella, 
jolla kuvasta tuli jyrkkä. Jälkimmäistä kuvaa voitiin käyttää maskina 
edelliselle. ”Kenenkään ei tarvinnut ryhtyä erikseen piipertämään 

Syväyksen tekniikat Lars-Eric Gardbergin mukaan

Mekaaninen taustan poisto
 leikkaaminen pois puupiirrroksista
 kaivertaminen kuvalaatoista

Taustan poisto valokuvaustekniikalla
 poisto originaalista maalaamalla valkoiseksi
 kuvauksen yhteydessä ylimääräisellä taustavalolla
 poisto negatiivista maalaamalla valoaestäväksi
 kuvakalvon leikkaaminen irti lasilevyltä ja siirtäminen toiselle levylle
 pinnakkaiskopiointi maskeilla ja kaksoisvalotuksilla kohdistusnastoilla
  maskin alkuvalmistelu reprokameralla, viimeistely peitevärillä
  maskin teko maalaamalla peitevärillä
  maskin teko leikkaamalla Ulano-kalvosta

Taustan poisto digitaalisissa kuvausjärjestelmissä
 kuvajärjestelmien sävyportaan tunnistus
 kuvajärjestelmien reunan tunnistus

Taustan poisto digitaalisesti Photoshopilla
 taikasauva, maalikannu (sävyportaan tunnistus) 
 Color Range (värin tunnistus)
 Extract filter (reunan tunnistus)
 pikavalinta (sävyn ja värin tunnistus)
 taikakumi, taustakumi (sävyportaan tunnistus)
 tason tyyli => sekoitusvaihtoehdot (sävyportaan tunnistus)
  maskin teko valinnasta (pikamaskilla, kanavalla, maskityökalulla)
  maskin teko maalaamalla (overlay ja reunan parannus)

Lars-Eric  Gardberg, painotekniikan harjoitustyö, 1960-luku. 
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maskia”, Gardberg kertoo. Hän muisteli myös omia työtehtäviään 
ruotsinlaivojen taxfree-kuvastojen parissa. Koska kuvattavia ja sy-
vättäviä alkoholipulloja oli todella paljon, hän kehitti yhdessä valo-
kuvaajan kanssa tekniikan, jossa pulloja asetettiin pitkälle hyllylle 
riviin niin, että useita voitiin kuvata ja syvätä samaan aikaan. 

Maskin tekeminen syväystä varten oli erityisen vaativaa, jos koh-
teen ääriviivassa oli hienovaraisia yksityiskohtia. Polkupyörän pinnat 
tai purjeveneen riki olivat Gardbergin mukaan ”syvääjän kauhistus”. 
Päänvaivaa aiheutti myös naistenlehden taitto, jossa kansikuvassa 
esiintyvän henkilön pää tuli lehden nimen päälle. Kiharatukkainen 
kansikuvatyttö aiheutti lisätyötä syvääjälle. Näihin aikoihin jako luoviin 
ja painoteknisiin ammatteihin oli jyrkkä. Toimeksiannot tulivat ”luovan 
puolen” ammattilaiselta, esimerkiksi mainostoimistossa niin sanotun 
leiskan eli lay-outin muodossa. Siihen oli merkitty mitä haluttiin, sy-
vättävät alueet saatettiin merkitä ”syv.” tai ”syväksi”. (Gardberg 2014.)

Kehittyneistä työkaluista huolimatta syväys ei vieläkään ole 
automaattista tai ongelmatonta. Ammattikorkeakoulun graafisen 
suunnittelun opiskelijan viimeaikainen opinnäytetyö vertailee eri 
syväystekniikoita, erityisesti niiden soveltuvuutta hiuksiin (Sund-
ström 2012). Internet-palvelu tarjoaa syväyspalveluita: toimistotuo-
lin syväys maksaa kaksi dollaria, polkupyörän neljä dollaria ja verk-
kokassin kuusi dollaria. Toisella sivustolla tarjotaan freelance-työtä 
seitsemänkymmenenviiden huonekalun syvääjälle. 

Verkkokauppa Amazon on vuonna 2014 saanut patentin studioku-
vausmenetelmälle, jossa esine voidaan syvätä jo kuvaustilanteessa nel-
jän tarkkaan asemoidun studiovalaisimen avulla (Sawatzky 2014). On 
siis ehkä vihdoin tullut mahdolliseksi ottaa valokuva ”ilman taustaa”. 

Volker von Bonin, valokuva litografeista työssään Tilgmannin Lito-osastolla. 
Kirjasta Gardberg, Lars-Eric 2011. Savitauluista laseriin : kirjapainotaidon 
historia. Helsinki: Avain.

Sawatzky,et al. Studio arrangement. U.S. Patent 8676045, March 18, 2014. 
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Tammikuussa 2013 työskentelen vanhassa makasiinissa Helsingin satama-alueel-

la. Olen saanut luvan kuvata jättiläismäisessä lämmittämättömässä hallissa. Kor-

jaan huolellisesti työvälineeni pois joka ilta, jotta lupaa ei vain peruttaisi. Hallin 

ikkunat ovat pienet: päädyssä on pieniä lasitiili-ikkunoita, pitkällä sivuseinällä on 

korkealla katon rajassa pieniä ruutuikkunoita. Satama-altaan puolelle aukeaa suuri 

oviaukko, jonka edessä on raskas metallinen liukuovi. Oviaukossa on lasi, joka on 

asennettu siihen taidekorkeakoulun lopputyönäyttelyä varten ja joka on jäänyt 

sen jälkeen paikalleen. Valtaan oven edustan työskentelytilakseni. Haluan kuvata 

oviaukosta avautuvaa panoraamanäkymää satamaan, ensimmäiseksi kohteekseni 

valitsen vastarannalla näkyvän suuren satamahallin. 

Olen jo koko edeltävän syksyn pyöritellyt mielessäni ajatusta tehdä rajaus vi-

deokuvassa toisella tavalla: maalaamalla ensin näkymän peittoon ja sen jälkeen 

raaputtamalla sen takana olevan kohteen näkyviin. Videon katsojalle olisi mystee-

ri, miten raaputtaja voi tietää kohteen sijainnin maalipinnan takana. Se on pitkään 

mysteeri itsellenikin. Viimein keksin, että kameran etäkäyttöohjelmassa voi asettaa 

etsinkuvan päälle läpikuultavan still-kuvan. Pitää siis ottaa ensin still-kuva näky-

mästä, maalata kuva-ala umpeen ja sen jälkeen raaputtaa kohde esiin still-kuvaa 

apuna käyttäen.

Käytännössä asiat ovat monimutkaisempia. Koska etsinkuvassa näkyy kaksi 

kuvaa päällekkäin, molemmat ovat himmeitä ja piirtimen paikkaa on vaikea näh-

dä. Olen puolisokea. Lämpötilan vaihdellessa yksinkertaiseen lasiin maalattu piimä 

jäätyy, sulaa ja jäätyy uudelleen. Se muuttuu tahmeaksi ja lähtee heikosti irti piir-

timellä. Pinnan takaa ei tunnu paljastuvan yhtään mitään. Tilassa on kylmää, teen 

töitä kynsikkäät kädessä puolen tunnin rupeamina ja käyn välillä alakerran gal-

leriassa lämmittelemässä. Työ etenee hitaasti, mutta ajattelen, että kärsivällisellä 

työllä saan raaputettua satamahallin esiin. Illansuussa ymmärrän, ettei se onnistu. 

Käynnistän silti kameran intervallikuvauksen yön ajaksi. Seuraavana päivänä 

löydän kamerasta ihmeellisiä kuvia. Auringonnousu ja -lasku värjäävät piimäpin-

nan kylläisin värein. Yöaikaan sataman räikeän oranssi valo paljastaa piirrinviivojen 

tiheän viidakon. Kohteena ollut satamahalli paljastuu, kun aamuauringon valo 

osuu siihen suoraan. 

Kahta vuotta myöhemmin kerron luennolla työskentelystäni satamamakasii-

nissa. Video, jossa raaputan satamahallia esiin, pyörii taustalla. Kun kuvailen piimän 

tahmeutta ja samaan aikaan työni videossa ei näytä etenevän, yleisöä alkaa nau-

rattaa. Nauran itsekin mukana, yllättyneenä. Olin valmistellut esityksen huolella 

ja harjoitellut sen monta kertaa läpi. En ajatellut etukäteen, että tämä kohta olisi 

huvittava. Lopputyöni ohjaaja tuskastuu katsoessaan samoja videoita ja arveli ylei-

sönkin tuskastuvan, kun mitään ei näytä tapahtuvan.

Salla Myllylä, Muistiinpanoja satamasta, 2013. Paikkasidonnainen installaatio, 
3 HD videota 12-18 min. 
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Valokuvakollaasin löysivät ilmaisuvälineekseen miltei yhtäaikaises-
ti Berliinin dadaistit, Pariisin surrealistit ja nuoren Neuvostoliiton 
avantgardistit. Keksijöiksi ovat ilmoittautuneet Max Ernst (sateise-
na päivänä Kölnissä 1919), Raoul Hausmann ja Hannah Höch (lo-
mamatkalla Itämeren rannalla kesällä 1918), George Grosz ja John 
Heartfield (Berliinin eteläosassa kello viideltä eräänä toukokuun aa-
muna 1916) ja Gustavs Klucis (1919).1

Keksimisen tarinoissa painottuu voimakas äkillisen löytämisen 
tunne, ja samaa raportoivat ensimmäisten kollaasien näkijät. André 
Parinaud kuvaa vuoden 1952 radiohaastattalussa, että Ernstin näyt-
telyssä Pariisissa vuonna 1921 olleilla ensimmäiseillä kollaseilla oli 
erityinen voima, ja ne otettiin vastaan surrealistien keskuudessa 
kuin ilmestys. Kolmekymmentä vuotta tapahtuman jälkeen Parinaud 
on yhä innostunut. André Breton on kuvannut, että surrealismi syn-
tyi hetkellä, jolloin Ernstin Pariisin-näyttelyä varten lähettämät teok-
set purettiin kuljetuslaatikosta Francis Picabian asunnossa. Bretonin 
hieman ilkeämielisen raportin mukaan Picabia oli kollaasit nähdes-
sään kateudesta vihreä. (Adamowicz 2005.)

Kuten Matthew Teitelbaum toteaa vuoden 1992 ”Montage and 
Modern Life” -näyttelyyn kuuluvan kirjan esipuheessa, kollaaseissa 
käyttöön otetut visuaaliset käytännöt eivät olleet 1910-luvun lopul-
la uutuuksia. Valokuvakollaasi oli jo yleisessä käytössä yksityisesti, 
taiteellisesti ja kaupallisesti: perhepiirin leikekirjoissa, taiteilija-
valokuvaajien yhdistelmävedoksissa, suosituissa carte de visite -ryh-
mäkuvissa ja poliitikkojen karikatyyrejä esittävissä pilailupostikor-
teissa. Kysymys siitä, kuka ”keksi” kollaasin, ei siis ole merkittävä. 
Merkittävä on sen sijaan se tosiasia, että avantgarde- taiteilijat eri 
puolilla Eurooppaa ottivat kollaasin käyttöönsä yhtäaikaisesti, mah-
dollisesti toisistaan riippumatta. (Teitelbaum 1992.)

Max Ernst alkoi käyttää Übermalungiksi, ylimaalaukseksi, kutsu-
maansa tekniikkaa vuonna 1919. Monet hänen kollaaseistaan kään-

teentekevässä näyttelyssä Au sans pareil -kirjakaupassa Pariisissa 
keväällä 1921 oli tehty tällä tekniikalla. Näissä kollaaseissa Ernst oli 
maalannut guassivärillä peittoon lehden sivusta tai valokuvasta alu-
eet, joita ei halunnut lopulliseen kuvaan. Joissain töissä guassikerros 
oli yksivärinen, toisissa guassilla oli maalattu muutamalla värillä tila, 
johon peittämättä jätetyt objektit asettuvat. Rosalind Krauss esittää 
kirjassaan The Optical Unconscious (1993), että Ernstin kollaaseista 
nimenomaan ylimaalaukset olivat syynä surrealistien innostukseen 
(ja kateuteen). 

Ernst käytti monien ylimaalaustensa lähteenä kölniläisen val-
mistajan julkaisemaa opetusvälinekatalogia. Taidehistorioitsija Dirk 
Teuberin laskelmien mukaan Ernstin neljästäkymmenestäviidestä 
tunnetusta ylimaalauksesta kaksikymmentäkuusi perustuu tähän 
yksittäiseen kuvalähteeseen (Teuber 1989). Erityisen kiinnostava 
on kollaasi Das Schlafzimmer des Meisters (1920), ”Isäntien makuu-
huone”, jota myös Krauss käyttää esimerkkinään. Kollaasin pohjana 
on kielten opetukseen tarkoitettua opetustaulua kuvaava katalogin 
sivu, jossa on puupiirroskuvia eläimistä, ihmisistä, kasveista ja esi-
neistä. Kollaasissaan Ernst on peittänyt guassilla suurimman osan 
objekteista ja jättänyt esiin niistä vain muutamia. Maalattuun pin-
taan on sommiteltu syvä huonetila klassisen perspektiivin sääntöjen 
mukaan. Kuvassa esiintyvät objektit ovat tavanomaisia: valas, karhu, 
lammas, käärme, kuusi, pöytä ja laatikosto. Krauss (1993, 54) kuvai-
lee, miten ”niiden jäykät asennot, asettuminen riveille ja välipitämät-
tömyys perspektiiviä kohtaan” sekä kollaasia peittävä läpikuultava 
”guassi-iho”, joka paikoin paljastaa alkuperäisen sivun ruudukko-
maisen rakenteen, aiheuttivat ilmestyksenomaisen kokemuksen 
työn ensi kertaa nähneille. 

Ernstin työssä on myös selvästi näkyvillä kollaasin ominaislaa-
tuun kuuluva huojunta ja sykkiminen. Elza Adamowicz kertoo, kuin-
ka kollaasin jokainen elementti säilyy itsenäisenä merkkinä, joka 
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”epäröi alkuperäisen ja uuden ympäristönsä välillä vapautumatta 
koskaan alkuperäisestä kontekstinsa aurasta, sulautumatta koskaan 
uuteen kontekstiinsa, saavuttamatta koskaan täydellistä yhtenäi-
syyttä” (Adamowicz 2005, 30). Rosalind Krauss taas esittää, että tä-
män kokemuksen voi liittää suoraan näköhavainnon rakenteeseen 
ja lainaa Freudin ”Muistiinpano ’Ihmelehtiöstä’” -kirjoitusta, jonka 
mukaan havaintoon liittyvä stimulaatio on pulssinomaista värinää, 
jossa tietoisuus havainnosta syttyy ja sammuu (Freud 2005). Ernstin 
kollaasissa on näkyvissä samanaikaisesti kaksi tilaa: absurdi järjes-
tetty ”inventaarion tila” ja maalatun makuuhuoneen tila. (Krauss 
1993, 54.) Silja Rantanen asettaa juuri tämän kollaasin kriteeriksi: 
samalla kuvapinnalla yhdistyy vähintään kaksi ristiriitaista tilaa 
(Rantanen 2014).

Mutta eikö juuri syvääminen tuottanut jo alkuperäisen inven-
taarion tilan? Eikö itse katalogin sivu jo ole kollaasi? Suorakaiteen 
muotoinen kuva valkoisella sivulla ei täytä Rantasen kollaasin ehtoa, 
mutta syvätty kuvaobjekti tekee sen. Syvätty valokuva säilyttää sa-
maan aikaan alkuperäisen kontekstinsa – jossa oli tietty valaistus, 
jossa esine kuvattiin tietystä kulmasta – ja liittyy litteään yksiväri-
seen pintaan.

Kirjallisuustieteilijä Ulrich Meierin (1982, 19) mukaan fragmen-
taariset teosmuodot, esimerkiksi kollaasi, käyttävät usein luettelo-
maista rivisommittelua. Hän esittää, että kollaasin ero orgaanisesta 
taidekäsityksestä ei perustu fragmenttien heterogeenisyyteen vaan 
juuri sommitteluperiaatteeseen. Kollaasin estetiikka on epäpuhdas 
ja se lainaa arkielämän muotoja kuten tavaraluettelon. Tuotekatalogi 
on jo kollaasi.

Taidehistorioitsija Anke te Heesen (2004) kuvailee dadaisti 
George Grozsin kokoamaa lehtileikearkistoa, jonka hän kokosi kol-
laasiensa raaka-aineeksi. Arkisto koostui 43 kansiosta, joista kukin 
sisältää yhtä objektityyppiä: neniä, tulivuoria, pilvenpiirtäjiä, aseita, 

Kölner Lehrmittel-Anstalt, 1914. Kirjasta Max Ernst: Illustrierte Bücher und 
druckgraphische Werke: Die Sammlung Hans Bolliger. Toim. Katharina Schmidt. 
Köln: Wienand.
 
Max Ernst, The Master’s Bedroom (Das Schlafzimmer des Meisters), 1920. 
Guassi, lyijykynä ja tussi painokuvalle, 16,3 x 22 cm. © Kuvasto 2017.
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maisemia, profiilikuvia ja päitä, naisten vaatekappaleita, vanhojen 
mestarien maalauksia. Osa kansioiden leikkeistä oli liimattu paperil-
le kokoelmiksi, joita te Heesen kutsuu ”esikollaaseiksi”.

Sekä esineet että ihmiset esiintyivät muotoonleikattuina 1920-lu-
vun kollaaseissa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat latvialaissyntyisen, 
Neuvostoliitossa 1920–1930-luvuilla työskennelleen Gustavs Kluci-
sin kollaasit. Maalarina aloittaneen Klucisin ensimmäinen tunnettu 
kollaasi on vuonna 1919 toteutettu Dynamic City. Tässä työssä Klucis 
lisäsi valokuvaelementtejä – pienikokoisia syvättyjä työläishahmoja 
ja pilvenpiirtäjän julkisivusta leikattuja paloja – ympyrän muotoon 
perustuvan geometrisen sommitelman eri puolille ja tuo näin figu-
ratiivisia elementtejä abstraktiin sommitelmaan. Klucis pyrki vält-
tämään perspektiivin avulla hahmottuvaa tilaa: ihmishahmot oli 
aseteltu eri suuntiin ja teoksessa oli teksti ”Katsotaan kaikista suun-
nista”. Vuotta myöhemmin Klucis päätyi kuitenkin käyttämään kol-
laaseissaan, esimerkiksi työssä Electrification of the Entire Country 
(1920), tavanomaisemmin hahmottuvaa tilaa.

On häkellyttävää, että esittävyys tuli takaisin neuvostoliittolai-
sen avantgarden abstraktiin ilmaisuun juuri valokuvafragmenttien 
kautta. Taidehistorioitsija Benjamin Buchlohin mukaan ikoninen 
esitystapa palasi avantgarde-taiteilijoiden töihin, koska he halusi-
vat tavoittaa laajemman yleisön. Lef-lehdessä julkaistiin vuonna 
1924 anonyymi teksti ”Photomontage”, jota on arveltu Aleksander 
Rodtšenkon kirjoittamaksi. Tämä teksti liittää valokuvakollaasin 
mainonnan keinoihin, mutta perustelee myös dokumentaarista esi-
tystapaa keinona saavuttaa uusia massayleisöjä. (Buchloh 1984.)

Gustavs Klucis, Dynamic City, 1919. Valokuvakollaasi, kollaasi, guassi, lyi-
jykynä ja alumiinifolio paperille, 37,6 x 25,8. cm. Inv. No. of the LNMA: VMM 
Z-6701. Courtesy of the Latvian National Museum of Art, Riga. Yksityiskohta.

Tuntematon valokuvaaja, Gustavs Klucis and Valentina Kulagina poseeraavat 
Pravda-lehden valokuvakollaasia varten, n. 1933. Kirjasta Tupitsyn, Margarita 
2004. Gustav Klutsis and Valentina Kulagina: photography and montage after 
constructivism. Göttingen: Steidl.



194 195SIIRTÄMISEN JA VÄLITTYMISEN TAIDE YMPÄRISTÖSTÄÄN VAPAUTETUT

...valokuvien yhdistelmä korvaa graafisten kuvien sommitelman. Tämä 
sen vuoksi, että painettu valokuva ei ole visuaalisen tosiasian luonnos, 
vaan sen täsmällinen painauma. Valokuvan täsmällisyys ja dokumen-
taarinen luonne vaikuttavat katsojaan tavalla, jota graafinen esitys ei 
koskaan voi tavoittaa. Mainos, jossa on valokuva esineestä, on tehok-
kaampi kuin piirroskuva samasta aiheesta. (Lef 1924.)

Myöhemmin Klucis sovelsi samantapaisia sommitteluperiaatteita 
käyttögrafiikkaansa, esimerkiksi Spartakiadi-urheilutapahtumaa 
mainostaviin julisteisiin ja postikortteihin. Näissä kuvapinnalle on 
rakennettu voimakas perspektiivin vaikutelma yksivärisillä kuvaele-
menteillä, jotka ovat usein diagonaalisia. Tämän taustan päälle on 
asetettu muotoonleikattuja urheilijahahmoja dynaamisissa asen-
noissa. 

Klucis otti monet kollaasiensa kuvista itse. Useissa niissä Klucis, 
hänen vaimonsa taiteilija Valentina Kulagina ja Kulaginan äiti esittä-
vät kollaaseihin tarvittuja ideaalityöläisiä. Näistä kuvista on säilynyt 
vuoden 1933 tienoilla otettu valokuva, jossa Klucis ja Kulagina posee-
raavat – mahdollisesti työhuoneellaan – samaan tahtiin askeltavina 
maataloustyöläisinä Pravda-lehteä varten. Tästä valokuvasta ja muista 
vastaavista irti leikatut ihmishahmot päätyivät monesti yksiväriselle 
kuvapinnalle osaksi julisteita tai lehden taittoa. (Tupitsyn 2004.)

Samantapaisiin visuaalisiin periaatteisiin pohjaavia julisteita ja 
kirjan kansia ilmestyi maailmansotien välisenä aikana eri puolilla 
Eurooppaa. Monet niistä liittyivät utooppisiin hankkeisiin, kuten 
arkkitehti Ernst Mayn johtamaan Das Neue Frankfurt -projektiin, 
jossa Frankfurtin esikaupunkeihin rakennettiin funktionaalisia, 
”minimaalisia” pienasuntoja ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
asutettavalle työväestölle. Ohjelmaan liittyi samanniminen vuosina 
1926–1931 ilmestynyt lehti, jossa kerrottiin projektin etenemisestä 
ja tavoitteista. Uusien rakennusten asukkaiden toivottiin sisustavan 

asuntonsa pelkistetyillä huonekaluilla, joita mainostettiin julkaisun 
ilmoitusliitteessä. Sekä kannen ihmiset että ilmoitusliitteen tuotteet 
esitettiin usein yksivärisellä pinnalla, muotoonleikattuina. Uuden 
maailman ihmiset ja heidän käyttöesineensä esiintyivät lehden si-
vuilla yhtenäisten värialueiden muodostamissa puoliabstrakteissa 
tiloissa. 

Klucis teloitettiin Moskovassa helmikuussa 1938. May siirtyi 
vuonna 1930 työryhmineen Moskovaan suunnittelemaan ”uusia 
kaupunkeja”. Lähtiessään Neuvostoliitosta 1934 hän ei päässyt pa-
laamaan Saksaan, vaan eli vuosia maanpaossa ja kuoli katkeroitu-
neena vuonna 1970. (Lane 1986.)

Das Frankfurter Register, 1929. Kirjasta Hirdina, Heinz 1991. Neues Bauen 
- Neues Gestalten. Das Neue Frankfurt / die neue stadt. Eine Zeitschrift 
zwischen 1926 und 1933. Dresden: Verlag der Kunst.

Das Neue Frankfurt, nro 9, 1930. Universitätsbibliothek Heidelberg, Das 
neue Frankfurt: internationale Monatsschrift für die Probleme kultureller 
Neugestaltung — 4.1930, page:dd.
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Le Corbusier’n Vers une architecture -kirjan uuden englanninnok-
sen esipuheesta löytyy mielenkiintoinen viite syväämiseen. Tässä 
vuonna 1923 ilmestyneessä kirjassa Le Corbusier esitteli moder-
nistisen arkkitehtuuri-ideaalinsa. Kirjan taitto ja tyyli olivat aika-
naan hyvin poikkeukselliset: Le Corbusier esitti väitteensä iskevän 
tekstin, iskulauseiden ja kuvasivujen vuorottelulla. Yksi väitteistä 
oli amerikkalaisen teollisen arkkitehtuurin, erityisesti viljasiilojen, 
esikuvallisuus arkkitehtuurina. Kirjassa yksittäisillä kuvilla ei ole ku-
vatekstejä, vaan myös kanadalaiset ja argentiinalaiset viljasiilot saa-
vat käydä amerikkalaisista. Nämäkään eivät olleet aivan kirjoittajan 
mielen mukaisia. Niinpä Le Corbusier maalasi valkoisella guassilla 
piiloon buenosairesilaisen viljasiilon aaltoilevan kattoliuskan sekä 
kattorakennelman päätykolmion: näin saavutettiin esikuvaksi kel-
paava geometrisuus. (Cohen 2008.)

Artikkelissaan ”Le Corbusier and Photography” taidehistorioit-
sija Beatriz Colomina tarkastelee toista samantapaista esimerkkiä, 
valokuvia Le Corbusier’n suunnittelemasta vuonna 1916 valmistu-
neesta Villa Schwobista Sveitsissä. Kuvat talosta on otettu sen val-
mistumisen jälkeen, mutta arkkitehti on maalannut niistä valkoisella 
värillä peittoon talon ympäristön sekä pihan kasvit, pylväsrakenteet 
ja epätyydyttävät sivurakennukset. Näin on saatu aikaan valokuva, 
jossa jo olemassa oleva rakennus muistuttaa jälleen puhtaampaa al-
kutilaansa suunnittelupiirustuksena. (Colomina 1987.)

Le Corbusier oli ahkera piirtäjä erityisesti matkustaessaan. Kir-
joituksissaan hän kuvaa, miten piirtämällä voi painaa syvälle mie-
leensä sen mitä näkee. Piirretty vaikutelma on ”pysyvästi tallessa, 
rekisteröity, kaiverrettu. Kamera on laiskurien väline; he antavat 
koneen nähdä puolestaan.” (Le Corbusier 1960, 37.) Myöhemmin 
on paljastunut, että Le Corbusier otti matkoillaan myös paljon va-
lokuvia ja teki piirustuksia niidenkin pohjalta. Omien valokuviensa 
lisäksi hän käytti piirustusten malleina lehtikuvia, tuoteluetteloita ja 

Le Corbusier, Villa Schwob, 1916. Valokuva n. 1920. 
© Fondation Le Corbusier.

Le Corbusier, Villa Schwob, 1916. L’Esprit Nouveau 6, 1921. Bibliothèque de 
la Cité de l’architecture et du patrimoine, Pariisi.
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postikortteja. Colomina esittää, että piirtämisellä Le Corbusier vas-
tusti valokuvan passiivista vastaanottamista. Roland Barthesin mu-
kaan valokuva vaatii kiinnittyäkseen ja määrittyäkseen kuvatekstin 
tai kontekstin, kuten lehden sivun. Piirtämällä valokuvan voi irrottaa 
yhteydestään ja vapauttaa sen uuteen käyttöön. Ehkä tähän liittyy 
myös Le Corbusier’n tapa piirtää uudestaan suunnittelemiaan, jo val-
mistuneita rakennuksia. (Colomina 1987.)

Nykytaiteilijoista esimerkiksi Rachel Whiteread, Tacita Dean ja 
Ed Ruscha ovat käyttäneet käsin maalattua syväämistä esteettisenä 
eleenä. Myös heidän taiteellisessa tuotannossaan piirtämisellä on 
keskeinen asema.

Englantilainen kuvanveistäjä Rachel Whiteread on käyttänyt val-
koisella guassilla tai korjauslakalla tehtyä rajausta monissa piirus-
tuksissaan. Käsittelyn kohteina ovat olleet muun muassa postikortit 
ja mainokset. Whitereadin mukaan hänen piirustuksensa liittyvät 
yleensä väljästi veistosprojekteihin: ne eivät ole varsinaisia luonnok-
sia tai työpiirustuksia eivätkä myöskään suoranaisia dokumentteja, 
mutta silti osa samaa ajattelun prosessia. (Pesenti 2010.)

Erityisen mielenkiintoinen on Whitereadin työ vuodelta 1998, 
jossa hän on maalannut vanhasta huonekalumainoksesta valkoisel-
la guassilla piiloon kaiken muun paitsi kaksi tuolia. Teokseen kuluu 
toinen samantapainen huonekalumainos jota ei ole maalattu, joten 
menetelmä käy katsojalle selväksi. Toisessa työssä samalta vuodelta 
Whiteread on peittänyt harmaalla guassilla kaiken muun paitsi va-
semmassa alanurkassa sijaitsevan nojatuolin. Whiteread on näissä 
töissä maalannut esineiden ympärille samanlaisen negatiivisen tilan 
kuin hän on luonut valamalla monissa veistoksissaan. Veistoksista 
poiketen itse objekti on kuitenkin jätetty paikoilleen.

Rachel Whiteread, Untitled, 1998. Guassi vanhan lehtimainoksen päälle, 24 x 29 cm, 
2-puoleinen. Private collection. © Rachel Whiteread. Courtesy Gagosian.

Rachel Whiteread, Untitled, 1998. Guassi vanhan lehtimainoksen päälle, 24 x 29 cm. 
Private collection. © Rachel Whiteread. Courtesy Gagosian.
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Myös englantilainen Tacita Dean on käyttänyt valkoisella guas-
silla valokuviin tehtyä rajausta töissään. Vuonna 2006 toteutetussa 
puuaiheisessa sarjassa lähtökohtana olivat Deanin kirpputoreilta 
keräämät vanhat postikortit, joiden aiheina olivat oudonmuotoisiksi 
kasvaneet puut. Tuloksena syntyi kahdeksan postikortin sarja De-

formed Trees, joissa Dean on peittänyt valkoisella guassilla korteista 
kaiken paitsi puun. 

Samana vuonna toteutetussa sarjassa Painted Trees lähtökohta-
na ovat Deanin itse ottamat valokuvat. Hän kuvasi kotiseudullaan 
Englannissa kuuluisia vanhoja puita, tammia ja marjakuusia. Kuvat 
vedostettiin valokuvapaperille suurikokoisina, miltei luonnollista 
kokoa jäljitellen. Dean maalasi puiden taustan peittoon valkoisel-
la guassilla in situ, näyttelytilassa. Dean kertoo nauttineensa puun 
oksien rajaamisesta ohuella siveltimellä. Vedoksen suuri koko teki 
mahdolliseksi tarkan rajaamisen, ja tuloksena on tutkielma puun ok-
sistosta. Taustan valkoinen väri ei kuitenkaan ole täysin peittävää, 
vaan valokuva kuultaa sen läpi. (Dean 2011.)

Tacita Dean käyttää työskentelyssään monipuolisesti liikkuvaa 
kuvaa, piirtämistä, valokuvaa ja taidegrafiikan menetelmiä. Hän 
luonnehtii piirtämistä kaikkea työskentelyään yhdistäväksi langaksi. 
Piirtäjänä Dean on tunnettu meri- ja maisema-aiheisista suurikokoi-
sista liitutaulupiirustuksistaan, jotka hän toteuttaa seinään kiinnite-
tyille paneeleille itse näyttelytilassa, aikataulujen paineessa. Piirtä-
misessä on näin mukana performanssin elementti. 

Myös 1960-luvulla Etelä-Kaliforniassa uransa aloittanut Ed Ruscha 
on käyttänyt tuotannossaan monipuolisesti eri välineitä kuten piir-
tämistä, maalaamista ja painokuvia. Valokuvan käyttäjänä hän on 
tunnetuin vuosina 1962–1978 ilmestyneestä kuudestatoista pieni-
kokoisesta valokuvakirjastaan, jotka ovat luonteeltaan sarjallisia. 

Tacita Dean, Majesty, 2006. Guassi paperille kiinnitetylle valokuvalle, 3000 
x 4200 mm. © Tacita Dean. Courtesy Frith Street Gallery, London and Marian 
Goodman Gallery, New York/Paris. Yksityiskohta.
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Kirjoissa on kuvattu niiden otsikon mukaisia esineitä tai näkymiä 
suoraan edestäpäin mahdollisimman asiallisesti ja neutraalisti, esi-
merkkeinä Twentysix Gasoline Stations (1963) ja Every Building on 

the Sunset Strip (1966).
Kahdessa viimeisiin kuuluvassa valokuvakirjassaan A Few Palm 

Trees (1971) ja Colored People (1972) Ruscha käyttää valkoista väriä, 
jolla hän rajaa objektit – tässä tapauksessa kasvit – irti taustastaan. 
Kirjoista ensimmäinen koostuu neljästätoista Los Angelesin kaupun-
kialueella kuvatusta palmusta. Palmuista on rajattu ympäristö pois, 
mutta vastakkaisen sivun kuvatekstissä kerrotaan kuvauspaikan 
osoite. Jälkimmäinen kirja koostuu kuudestatoista värivalokuvasta, 
joissa kaktus on rajattu vastaavasti.  Samantapainen, mutta kuvaus-
tilanteessa toteutettu rajaus syntyi Ruschan vuonna 1961 toteutta-
massa Product-kuvasarjassa, jossa hän kuvasi joukon arkipäiväisiä 
tuotteita valkoista taustaa vasten. 

Ruscha alkoi käyttää valokuvaa 1950-luvulla maalaamisen ja 
piirustuksen apuna. Ruscha on kuvannut päätyneensä maalaamaan 
valokuvan kautta, mutta toisaalta luonnehtinut itseään maalariksi, 
joka ottaa valokuvia. Hänen piirustuksensa, maalauksensa ja paino-
kuvansa ovat valokuvallisen ajattelun läpäisemiä. (Rowell 2006.)

Valokuva on toissijainen väline kaikille kolmelle taiteilijalle ja 
piirtäminen on heille kaikille tärkeää. Voisiko siis ajatella, että valo-
kuvan rajaaminen maalaamalla on siis jonkinlainen piirtäjän katse 
tai lähestymistapa valokuvaan? 

Deanin ja Whitereadin työt muistuttavat toisiaan siinä, että 
peittämisen teko on niissä tärkeä. Kummankin töissä maalausjälki 
on selvästi näkyvissä ja lisäksi Deanin työskentelyyn liittyy perfor-
manssin elementti, joka ei kuitenkaan ole julkinen. Whitereadin ele 
liittyy suoraan kuvalliseen ajatteluun, joka on keskeistä hänen kol-
miulotteiselle työskentelylleen, negatiivisen tilan esittämiselle.  

Ed Ruscha, A Few Palm Trees, 1971. © Ed Ruscha. Courtesy Gagosian.
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Ympäristöstään eristetty kuvaobjekti on perustavalla tavalla 
outo, vaikka olemmekin tottuneita näkemään sellaisia jokapäiväi-
sissä kuvissa: mainoksissa, tuoteluetteloissa, luonnontieteellisissä 
kuvissa, clipart-kirjastoissa. Tämä outous on ollut taiteellisen työs-
kentelyni ja tämän kirjoituksen käyttövoima. 

Syväyksestä on kirjoitettu hyvin vähän: aluksi tuntui vaikealta 
löytää edes hakusanoja, vaan tietolähteiden etsiminen tapahtui vi-
suaalisia samankaltaisuuksia hakien. Syväys on visuaalisen kulttuu-
rin perusoperaatio, joka on niin yleinen ja yksinkertainen, että se on 
muuttunut melkein näkymättömäksi. Tämä teksti on yritys tuoda se 
näkyviin, pohdittavaksi.

Kirjoitustyössä ehkä mieleenjäävintä olivat kuvalähteistä tavoi-
tetut reflektion hetket. 1500-luvun kasvitieteilijä Leonhart Fuchs 
esittää itsensä kirjansa De historia stirpium (1542) kansilehdellä 
kuin kasvin – kokovartalokuvassa valkoisella taustalla. Valinta on 
tietoinen, sillä kirjan viimeisellä sivulla sen kolme kuvittajaa esite-
tään aikakaudelle tyypillisesti puolivartalokuvina, työvälineineen 
työpöytänsä ääressä. Fuchsin muotokuvassa ei ole taustaa, ympäris-
töä, koristeaihetta tai viitettä siiten, että hän on kirjan tekijä (Kusu-
kawa 2011). Varhain kuollut amerikkalainen valokuvaaja Francesca 
Woodman (1958–1981) puolestaan näyttää 1970-luvun valokuva-
sarjassaan itsensä leikkaamassa valkoiseen paperiin ristiviilloilla 
aukkoja, joista tulee esiin kasvin taimia. Työn nimi on Spring in Pro-

vidence: on kuin kevään voima puskisi kasvit valkoiselle arkille tar-
kasteltavaksemme.

Leonhart Fuchs, De historia stirpium com-
mentarii insignes, 1542. Kansilehti. Image 
reproduced from the Digital Library of the 
Royal Botanical Garden of Madrid (CSIC).

Francesca Woodman, Spring in Providence # 3, 
Providence, Rhode Island, 1976. Hopeagela-
tiinivedos, 16,3 x 16,1 cm. Estate ID / File 
Name: P.003. © and courtesy Betty Woodman.
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VIITTEET

1 Max Ernst kuvaa löytäneensä kollaasin ”sateisena päivänä vuonna 1919 kaupun-
gissa Rein-joen varrella” selaillessaan opetusvälinekatalogin sivuja (Ernst 1970, 
258). Raoul Hausmann kertoo keksineensä valokuvakollaasin periaatteen ”kuin sa-
laman iskemänä” kesällä 1918 ollessaan matkalla Usedomin saarella ja nähdessään 
talojen ulkoseiniin kiinnitettyjä värillisiä painokuvia sotilaista (Hausmann 2004, 
42). Ne oli personoitu liimaamalla sotilaan pään kohdalle valokuvasta irtileikattu 
kasvokuva talon omasta sotilaasta. George Grosz puolestaan kuvaa keksineensä 
valokuvakollaasin yhdessä John Heartfieldin kanssa ”työhuoneellaan (kaupungin) 
eteläosassa kello viisi iltapäivällä eräänä toukokuun päivänä 1916” ja heidän näin 
”kompastuneen sattumalta kultasuoneen tajuamatta sitä” (Ades 1976, 19 ). 
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