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ANJA KARKKU -HOHTI:
TAITEESTA JA TAITEILIJAN TYÖSTÄ
Tiivistelmä Noormarkussa 7. päivänä elokuuta
1984 tehdystä haastattelusta.
SUOMEN TAIDEAKATEMIAN KOULUSSA
Taideakatemian opiskeluvuosista täytyy sanoa. että enemmän kuin varsinainen opetus tekivät minuun vaikutuksen akate·
m1an opettajat persoonallisuuksina. Tapani Raittila opetti elävän
mallin p11rtäm1stä Ja Sam Vann1sommittelua ja ta1demaalausta.
Heidän henkinen olemuksensa, heidän persoonallisuutensa Ja
heidän tapansa opettaa sekä he1dän näkemyksensä en asiOISta
olivat varmasti parasta m1tä koulusta oli mahdollista saada.
Opetus oli tuolloin a1van traditionaalinen. Alkuun purrettun lähinnä kipsimalleja ja kehitettiin tuolloin tekn1siä valmiuksia sekä
muodon ja suhteiden tajua. Ensimmäiseen vuoteen liittyivät
materiaaliopinnot Taidehistorian lisäksi pyrittiin koulussa antamaan myös teoreettisia valmiuksia.
Erityisesti on mieleeni jäänyt Tapani Raittilan tapa purtää, hänhån korosti viivan herkkyyttä. Opettajan henkilökohtainen ote ja
käs1ala on varmaankin kalkkialla korostunut Ja näkynyt oppilaissa ja niin se näky1me1ssäkin. Opettaja tek1 opp1la1siinsa suuren
vaikutuksen. Nämä seurasivat annettuja vihjeitä Ja vi1to1tettua
polkua varsin pitkälle. Kun seuraavana vuonna opettajaksi tuli
Sam Vanni sai viivalinja lujemman otteen. Töiden tyyli muuttui.
Mukaan tulivat piirtäminen ja abstrahointi. Vanni antoi myös hyVIn vankan perust1etouden somm1ttelun penaatteista.
Taideakatemian aika on jälkeen päin ajatellen varsin lyhyt.
S1ellä sa1 kUitenkin lähtökohdat työskentelylleen ja näk1 sen t1en
alun, JOta tuli seurata. Op1skelun on jatkuttava koulun Jälkeen.
Pelkästään akatemian oppien varasssa e1 voi kuvitella pitkälle
pääsevänsä. Se on tekn1sen ja psykologisen valmentautumisen
Ja henkisen keh1ttym1sen a1kaa

Minä koen itselleni läheiseksi ja samalla myös hyvin arvokkaiksi luonnon ja siinä erityisesti sen korkeat pystytilat Nousevana suuntana pystysuora on ehdottoman juhlava. Suhen luttyy
pyrkimys ylöspäin, joka antaa vaikutelman JOslain merkittävästä
JOpa vo1makkaastakin.
Tilakokemus aiheeseen tutustuessa on tärkeä, mutta yhtälailla tarkeäksl koen Illan es1ttämisen töissäni. M1nulla on ollut ama
selvä pyrkimys tilatunnun luomiseen olipa tila s1tten voimakkaampi ta1muille teoksen elementeille alistetussa asemassa. Tila on yksi kuvatalteen peruselemente1stä muodon 1a värin ohella. Neljäs keskeinen elementti on liike, joka usein esiintyy enlaisina rytme1nä.
Muoto
Tilan käsitteeseen liittyy olenna1sest1muoto. Se on ollut minulle tärkeä a1van lapsuudesta saakka. T1eto1sest1 en ole as1aa
pohtinut, mutta mmusta tuntuu, että muutamaa ha1rahdusta lukuunottamatta olen töissäni pyrkinyt aina hyvin selkeään tilaan
1a muotoon. Muodon on oltava ama jäsennelty.
Maalatessani m1nä aivan kuin tunnustelen sllmlllän1 kohteen
muotoa. Minä saan siitä erilaisia elämyksiä, jopa suoranaista
m1elihyvää. Jotkut muodot saattavat muodostua mmulle hyv1n
lähe1siks1. Saatan kokea ne h1rv1ttävän tärkeinä. Ne ovat merkityksellisiä, kauniita tai yleensä vam muotoja, jotka ovat mielenkiintoisia Ja tyydyttävät näin visuaalisia tarpertam.
Jossakin yhteyksissä muodot hahmottuvat teoksessa liikkeeksi tai hikesarjoiksi. On olemassa myös muotoja, JOtka ovat
tavallaan aivan perusasioita ihmiselle ja ne jäävät nä1n muodoikSI. Eräs tällainen on pallon muoto. Se on eräs tärke1mm1stä
muotohahmoista, mitä ihmisellä on 1a JOnka hän vahvasti kokee.
Muodon ohella taid eteoksessa on pynttävä ajattelemaan
kaikkia ni1tä elementtejä, jo1den varassa teos on M1nä en voi
suhtautua samalla tavalla abstraktiin muotoon kum muotoon, JO·
ka on ama merkinnyt minulle Sisältönsä kautta jota1n tärkeää.
Kun ajatellaan puhdasta pallomuotoa nim huomaan, että suhde
JOhonkin ark1pä1väiseen flguuriin on minulla ruvan to1senla1nen.
Matemaattinen pallomuoto on tuntematon - jokapäiväiseen
es1neeseen ihmisellä muodostuu aina jonkinlainen suhde.

PERUSELEMENTIT
Olis1hyvin romanttista kuVItella, että tilakokemukseni ja Iliaan
luttyvättuntemukseni perustuvat siihen, että olen elänyt lapsuuteni suunssa pappiloissa. Ennen nussä oli valtavasti tilaa; kun
kalkki ovet avatt1in oli mahdollista nähdä rakennuksen päästä aina vastakkaiseen päähän asti. Toinen mahdollinen vaikuttaja on
Pohjanmaan maisema; se oli minun lapsuuteni näkymää. Taivas on siellä niin suuri ja se yhtyy jossain kaukana pellon reu·
naan. Minulla on voimakas mieltymys suuriin tiloihin, erityisesti
suuriin sisätiloihin. Niissä syntyy turvallinen ja levollinen tunne,
JOnka koen samalla hyvin arvokkaana.

Se suhde, m1kä syntyy taiteiliJan Ja teoksen mall1na olevan
es1neen ta1kohteen välille va~kuttaa selvästi muodon käs1ttelyyn.
Tuttu esine tai asia aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia ja assosiaatloita. Minulla Itselläni on aina ollut hyvin voimakas taipumus
luoda esmeille omaa elämää. M1nusta tuntuu , että kullakin ympäristöni esineestä on oma historiansa, oma elämänsä, jonka
aikana esineet ovat kokeneet monenlaista yhtä lailla kuin ihminenkin. En vaiheet ja tapahtumat piirtävät esineeseen omat Jälkensä, JOtka näkyvät kulumisena tai muuttumisena 1a luovat sille
oman persoonallisuuden.
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Tunnelmaa välittävien taiteellisten elementtien valinta ja käyttö
on suurelta osalta hyvin intuitiivistä. Maalauksen keinoilla, liikkeellä ja rytmeillä on tietynlainen yhteys kuvattavaan ja siihen
kuvasisältöön, jopa pyrin luomaan. Usein valinta on spontaant
ja riippuvainen suhteestani kuvattavaan kohteeseen. Toisaalta
taiteilijan on työskenneltävä aina kokonaisvaltaisesti ja tietoisena
käyttämiensä keinojen mahdollisuuksista.
Jälkeen päin ajatellen olen huomannut, että töilleni on ominaista varsin usein hyvi n levollinen rytmi ja poljento. Se muodostaa maalauksen perustan. Tähän liittyen rytmit, kontrastit ja
käytettyjen kuvaelementtien luonne paikoitellen muuttuvat. Joissain kohdin rinnastukset ja muutokset saattavat luoda voimakkaitakin jännitteitä.
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Taideakatemian opiskeluaikoihin tehdystä miestä esittävästä
luonnoksesta näkyy, miten viiva opiskelun kuluessa selvästi lujittui ja muuttui määrätietoiseksi sekä selkeäksi.

Ihmiset näkevät värit ja värisävyt hyvin eri tavalla ja liittävät nii·
htn erilaisia merkityksiä riippuen henkilökohtaisista elämyksistä
1a kokemuksista. Ilmeistä on, että suhtautuminen väriin on hyvin
kokemuksellista. Mitä enemmän tietoisuus värien merkityksellisyydestä ihmisille kasvaa sitä enemmän ne varmasti ovat vaikuttamassa inhimillisessä kulttuurissa.
Kylmä - lämmin suhdeparilla on aina ollut hyvin suuri merki·
tys ja se jakaa edelleenkin voimakkaasti värikäsityksiä. Minusta
tuntuu , että tietty läm pimyys - jos asiaa voidaan aivan karkeasti yleistää - on ihmisille läheisempää kuin kylmien värien ryhmä. Tosin esimerkiksi sininen on rikas väri, jossa tuntuu olevan
jokaiselle jotakin. Sen väriskaala näyttää kiinnostavan sangen
monia ja ainakin lämpimissä sävyissä se on sangen suosittu.
Luulen, että ihmisten suhtautuminen väreihin on hyvin tarkoitushakuista. Esimerkiksi käsitys, että sininen on kylmä ja etäinen
väri on opittu jostain; luonnon järjestyksestä on helppo vetää
yhteydet tällaisiin käsityksiin. Kokemuksen mukaan varjot ovat
sinisiä. Talvella, jolloin on kylmä hallitsevana värinä on sininen.
Varsin pitkälle uskon, että värikäsitykset liittyvät ihmisen kokemusmaailmaan ja hyvin varhain saataviin vaikutelmiin. Väreillä
itsellään ei ole niitä ominaisuuksia, joita niihin liitetään.
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Taidemaalarinkaan e1 ole mahdollista arvioida tarkkaan niitä
vaikutuksia, joita värillä katsojaan on. Värin sanoma on aina hyvin subjektiivinen. Mikään hyvä informaatioväline se ei ole, mutta informaatiota se välittää sekä tahallisesti että tahattomasti.
Maalaukseen h1ttyy lukuisia enlaisia va1kutelm1a, JOtka kukin
katsoja tulkitsee omalla tavallaan om1en mahdollisuuksiensa
mukaan ja kulttuuripiiristään riippuvaisena. Myös vän on aina
yhteydessä toisiin väre1hin . Kaikki se, m1ten väri en yhteyksissään maalauksessa toimii on katsojalle enemmänkin merkityksellistä kuin väri itse sinänsä.
Joku katsoja saattaa sanoa minulle, että hän rakastaa työtäni
koska siinä on niin ihana sin1nen väri. Hän on ehkä löytänyt yhden värin maalauksesta mutta ei ole tiedostanut, että se nimenomainen väri, johon hän on ihastunut JOhtuu kaikkien värien
koloristlsesta yhtasva1kutuksesta. Itse pidän työskennellessäni
kaikkein tärkeimpänä vänen kokonaisvaikutusten summaa. Mikään vän sinänsä ei ole merkityksellinen.
Yhteisvaikutus
Minulla tuntuu olevan voimakas kontrastihaku1suus kun käytän eri elementtejä ja erityisesti värejä. Valöörikontrastien käyttö
on minulle lähe1stä ja erityisesti se tuntuu liittyvän honsontaalivertikaalisuuntun. Minä pynn katkaisemaan ylöspäin nousevan
liikkeen ja liittämään sen maahan lämpötsillä väreillä, erityisesti
maaväreillä, okralla, umbralla jne. Ilmeisesti m1nulla on vahva
taipumus maahan k1inn1ttymtseen. Vertikaalisuunnat ovat seikkailua, halua katsoa mitä niihin liittyy.
TEOS JA TEKIJÄ
Maalatessani minä en koe välittäväni kenellekään m1tään sanomaa; minä en kommunikoi katsojan vaan sen kuvan kanssa,
jota teen. Taulu on minulle ystävä tai viham1es; se voi olla minun
lapseni tai rakastettuni . M1nulla on suhde tauluun ja s1llä on minuun. Maalaus on m1nulle arvo Sinänsä.
Erityisen lähe1seltä maalaus minusta tuntuu silloin, kun teen
suuria tauluja. Useimmiten aloitan niin, että taulun pohja on lattialla pitkällään. Minä olen tällöin maalauksen ympärillä ja koen
hallitsevani sitä koko vartalollani; minulla syntyy teokseen hirvittävän vahva suhde. Taulusta muodostuu hyvin läheinen olento.
Maalaamista vo1daan verrata tilanteeseen, JOlloin laps1 on syntynyt, mutta siltä ei ole katkaistu vielä napanuoraa. Varsinainen
työprosessin luonne vaihtelee joka kerran ja on aina erilainen.
Maalaaminen saattaa olla aj01tta1n h)IVInkin myrskyisää, ajo1ttam
la1meaa, jopa pinnallistakin.
Työtä on hyvin vaikea arvioida siinä va1heessa kun se on tullut
valmiiksi. Suhde uuteen maalaukseen on vielä liian vo1makas.
Edelleen elävät ne odotukset ja luulot, jo1ta teokselle on asettanut - ehkäpä se väärinymmärryskin, joka on saattanut syntyä.
Teosta voi arvostella 1tsenä1senä olentona vasta Siinä vaiheessa kun siihen on saanut vähän välimatkaa. Kun taulu on valmistunut suhteem suhen a1van kUin loppuu. Minä menetän sen Ja

se kuolee. Loppu on hyvin tuskainen . Tämän Jälkeen taulu aloittaa to1vottavast1uuden suhteen jonkun toisen henkilön kanssa.
Teos ja yle1sö
Suhteeni taideteokseen sen valmistumisen aikana on ilmeisesti niin voimakas, että maalauksen myöhempi katsoja, sanoman vastaanottaja on jäänyt vähemmälle. Katsojalla on vapaat
kädet ottaa vastaan kaikki se, mitä hän tarvitsee ja s1inä muodossa kuin hän haluaa ottaa vastaan. Hänen saamaansa informaatiota tai teoksen tekemää vaikutusta minun on vaikea arvioida. Hirvittävän merkityksellisiä ne eivät minulle ole olleet; selvää
tietoisesti hahmoteltua informaatiota en ole halunnut välittää.
Minä en koe olevam tiedottaJa.
Tuotantoni on suurelta osalta figuratuvisiä töitä. Sutä huolimatta luulen, että voimakkaimmin pyrin töissän1 vaikuttamaan vastaanottajaan värien käytön avulla. Päämäärän1e1vät ole selkeän
tietoisia, vaan läh1nnä olen halunnut kertoa 1tsellen1JOtain. Maalauksen lähtökohtana on useinkin matemaattinen sommittelurakenne, jonka päälle kokoan emotionaalisista lähtökohdista erilaisia elementtejä aivan ku1n lehdistö lakeutuu puun oks1lle.
Työskentely on useinkin hyvin vaistonvaraista enkä pysty analysoimaan Sitä sen tarkemmin. Luulen, että myös saamani palaute liittyy mmenomaan väre1h1n.
Neljännesvuosisata taiteilijan työtä
M1nä luulen, että maalaamiseen luttyvät perusasiat ovat näinä
vuosina minulle hahmottuneet. Kuitenkin jatkuvasti esille nousee uusia - hirvittävän monia uuSia - kysymyksiä. Kun koet
vastannees1 yhteen kysymykseen on se herättänyt esille lukuisia
uusia. Itseasiassa tässä on myös taiteilijan työn mielekkyys. Vaikeudet muuttuvat jatkuvasti enlaisiksi ja ylläpitävät kiinnostusta
sekä kannustavat hakemaan vastausta.
Voi olla myös niin, että joku peruskymys nousee jatkuvasti uudelleen pintaan, mutta JOka kerran uudessa muodossa. On valkea vastata siihen ku1nka palJon työskentelyssä kerta toisensa
jälkeen vastaa samoihin ongelmiin. Taiteilija pyörii loppujen lopuksi koko ajan oman tekemisensä ympärillä ja vastaa entisi1n
kysymyksiin. Toivottavasti muodostunut kehä on ku1tenkin spiraali , jossa jokaisella kierroksella on myös menty hiukan eteenpäin.
Kulttuunn surtäm1sen kannalta ta1de on 1han olennamen as1a.
Ka1kk1 taiteiliJat ovat kulttuunn surtäJiä Ja jatkajia vuosikymmenestä ja vuosisadasta to1seen. Ihmisen kulttuurikehityksessä taide on perusasioita ja taiteilijan työ on sen vuoks1 tärkeätä. En
asia on kuinka yleisö taiteeseen suhtautuu. Se, jolla on toisenlaiset arvostukset elämässä ei välttämättä pysty näkemään taiteilijan työn tärkeyttä.
Taiteilijan tulisi tuottaa n1in merkittävää taidetta, että työ kertoisi katsojalle mitä taiteesta vo1 saada irti. Ihmisen tunteet peilautuvat taulussa; hän näkee siinä oman kuvansa. KatsoJan tulisi
nähdä taideteoksessa 1hm1skunnan eläm1sen Ja kokem1sen
merkit.
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