
 

 

Salla Myllylä: Paikan rajaus ja rajauksen paikka 

Taide-lehti 3/2021 

Miten valita se mitä tulee valokuvaan, maalaukseen, tekstiin, tutkimukseen – siis miten rajata?  

Kysymyksen voi asettaa myös käänteisesti: miten valita se, mikä leikataan pois, se, mikä häiritsee, 

heikentää tehoa, ymmärtämistä tai viestiä. Pois jätetty jää mahdollisuudeksi, kontekstiksi, lukijan tai 

katsojan kuviteltavaksi, usein tekijän salaisuudeksi. Jotain poistetusta ehkä lisätään takaisin teoksen 

nimessä, kuva- tai näyttelytekstissä tai artist talk -tarinassa.  

Rajaaminen on tapa sanoa ”minä”, muodostaa aktiivinen suhde maailmaan, kuten valokuvaaja Jean-

Cristophe Béchet muotoilee. Eri välineillä kysymys rajaamisesta muotoutuu eri tavoin. Valokuvassa 

voi ajatella teoreetikko Philippe Dubois’n tapaan, että kyseessä on peruuttamaton teko, siirto 

shakkipelissä, ainutkertainen otos tila-aika-avaruudesta. Maalauksen kohdalla puhutaan useimmiten 

rajaamisen sijaan sommittelusta, koska kuvapinta on rakentunut merkki merkiltä, lisäämällä. 

Liikkuvassa kuvassa rajaus ei ole absoluuttinen, sillä kamera voi näyttää hetken kuluttua sen, mikä 

juuri nyt jää rajauksen ulkopuolelle.  

Tutkimukseni käsittelee paikan ja rajauksen välistä suhdetta. Minua kiinnostavat kuvarajauksen ja 

syväyksen – ääriviivoja pitkin tapahtuvan leikkaamisen – käytännöt ja niissä ilmenevät havaitsemisen 

ja ajattelun tavat: rajaaminen tekona, eleenä ja kokemuksena.  



Olen työskennellyt pitkään paikkalähtöisesti, ensin lähiympäristössäni itähelsinkiläisessä lähiössä, 

myöhemmin vanhoissa teollisuusrakennuksissa Helsingissä ja erilaisissa ympäristöissä eteläisen 

Suomen alueella. Näiden projektien myötä olen tullut tietoiseksi tavoista, jolla ympäristö voi 

tunkeutua teokseen tai - päinvastoin ajatellen - teos voi kaapata osan ympäristöä osakseen. Rajaus 

vuotaa, monesti yllättävillä tavoilla. Usein ripustuksessa tulee hetki, jolloin on päätettävä, onko 

tilanteen tai ympäristön tuoma häiriö jotain mikä täytyy yrittää poistaa vai toivottaa tervetulleeksi.  

Hietsun rajaus 

Miten rajata Hietsu? Mitä tapahtuu, kun Hietsu ja kuva-Hietsu asetetaan rinnakkain? Onko 

taiteellinen tutkimus viimeinen asia, joka kiinnostaa kesäisellä hiekkarannalla kävijää? 

Tutkimuspaviljongin installaationi Vuodenaikahuone tarkastelee Hietarantaa käyttäen 

paviljonkirakennusta kuvakulmana ja kehyksenä. Olen joulukuusta 2020 lähtien kuvannut aikasarjoja 

ranta-alueesta paviljongista käsin ja esitän niistä koostetun videoinstallaation Ateljé-tilassa elokuun 

lopulla. Päiväsaikaan teos on nähtävissä sisällä näyttelytilassa, ilta-aikaan rannalta käsin. Video 

projisoidaan samoihin ikkunoihin, joiden läpi se on kuvattu. 

Hietsun paviljonki suunniteltiin 1930 pukusuojarakennukseksi yhdelle Helsingin ensimmäisistä 

yleisistä uimarannoista. Alkuperäisen paviljongin ainoa valoaukko oli rakennuksen yläosaa kiertävä 

nauhaikkuna. Vuonna 1957 paviljongin länsipäätyyn avattiin kesäkahvila, samassa yhteydessä 

kahvilaosan seiniin aukaistiin normaalille ikkunakorkeudelle uudet ikkunat. Näin muodostui se 

ikkunaruudukko, joka hallitsee nykyistä Ateljé-tilaa. Tämä ruudukko, ”ranka”, on työni virike ja 

rajaus.  

Näyttelytilaan on sisäänkäynti suoraan rannalta, vain muutama porras ylös ja oven avaus. Tämä on 

sekä haastava että puoleensavetävä tilanne. Häviääkö projisoitu valo aina päivänvalolle, esitetty 

maisema oikealle? Tuleeko joku ovesta sisään? 
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