
Etukansi

Kauneus säteilee kipua

Helmi Hakosaari, 2006
Porvoon taidekoulun lopputyö 2021-2022
Ohjaaja: Pirjo Himmelroos



Sisällysluettelo
Johdanto: s. 3
Minä: s.4
Töiden esittely: s. 5-10
Lotusjalat: s.5
Kuutyttö: s.6
Veritossut: s.7
一場真正的噩夢: s.8
Posliinihäät: s.9
Ensilumi: s.10
Päiväkirja: s.11
Itsearviointi: s.12
Lopetus: s.13

Lähteet: s.14



Johdanto
Kiinnostus erilaisia kulttuureita kohtaan on ollut aina minulla ja siitä lähti
myös ideani lopputyötäni varten. Työhön otin kaksi maata ja yhden
maanosan.
Halusin esittää omilla teoksillani nykypäivän sekä entisajan
kauneusihanteita ja velvollisuuksia, joita naisten täytyi täyttää. Kipu on
yhteydessä kauneuteen. Se on teoksieni teemana. Haluan antaa katsojille
eläväisen kokemuksen ja tunteen. Haluan saada katsojissa aikaan
empatiaa. Jokainen työ on herkkä ja kosketettavissa. Ne ovat oman
tulkinnanvaraisia, vaikka totta kai minulla on oma tulkintani jokaisesta
teoksesta. Perehdytin itseäni saadakseni tietoja, joita tarvitsin
toteutukseen. Katselin kuvia, jotka antoivat inspiraatiota ja mallinnusta
teoksiini. Kuvat olivat aitoja ja eläväisiä, vaikka ne olivat otettuja joltain
kaukaiselta ajalta. Silti ne osasivat järkyttää niin, että halusin kääntää pään
pois. Ehkä surullisinta oli, että hetken kuvia katsottuani, huomasin, että en
nähnyt enää mitään järkyttävää. Ne olivat vain kuvia, joita en voi koskaan
ymmärtää, sillä en tuntenut kipua, mitä ne ihmiset jotka kokivat/kokevat
niitä asioita, joita teokseni kuvaavat.

Valokuvat tosin eroavat maalaamisesta ja piirtämisestä, sillä valokuvat
näyttävät kaiken realistisena. Niissä ei ole teatraalista leikittelyä, joita voi
tuottaa väreillä ja epäsymmetrisellä viivoilla. Pyrin tekemään lopputyöstäni
tunteita herättävän kokonaisuuden, joka on enemmän, kuin valokuvat.
Jotka näyttävät enemmän tuskaa, kuin valokuvat, sillä pystyin todella
keskittymään kivun luomiseen ja sen korostamiseen.

Minulla ei ollut taiteilijaa, joka olisi antanut inspiraatiota tai halua tehdä
juuri tästä aiheesta lopputyön. En edes ajatellut, että jokin taiteilija olisi
ollut lähde ja mielenkiinto teoksiin. Niimpä päätin olla itse itselleni
inspiraatio.



Minä
Olen Helmi Hakosaari. Käyn peruskoulun viimeistä luokkaa ja olen aivan
eksyksissä kaiken kanssa. Taide on ainoa asia, jonka osaan hyvin. Sen olen
aina osannut, joten tuntui luontevalta aloittaa taidekoulu pienenä lapsena,
kun piirsin lähes neuroottisesti joka päivä 3-vuotiaana. Siskoni osaavat
piirtää, isäni osaa piirtää, minä osaan piirtää. Tosin mitä on osaamisen.
Onko se sitä, että osaan piirtää mallista lähes identtisen kopion jos haluan?
Vai onko se sitä, että osaan piirtää, jotain omaa ja uniikkia? Osaan käsitellä
kynää ja paperia, mutta en saa omia ajatuksiani tai visiota paperille.
Päättötöitä tehdessäni jokaiseen työhön minulla oli oma mielikuva, joka ei
toteutunut. Sen sijaan sain luotua uusia töitä, joissa on pala minua ja
mielenkiintoani.
Välillä on tylsää, että osaan piirtää, sillä se on yksi ainoista asioista joista
minua ollaan kehuttu ja taitoani ollaan arvostettu. Muut asiat joihin
minulla on, myös intohimoa, mutta ei samanlaista lahjakkuutta, mitä
piirtämiseen ovat vain asioita, joita teen. Niistä ei synny ihmisten
arvostusta tai ne eivät kiinnitä huomiota. Vihaan olla huomion
keskipisteessä, mutta haluan olla huomattu. Haluan, että ihmiset joiden
kanssa olen tekemisissä muistavat nimeni. Rakastan kyllä taiteen tekemistä
ja välillä se on ainoa asia, jolla osaan ilmaista itseäni.
Rakastan kissoja, sillä ne ovat eläimiä, jotka osaavat olla läsnä elämässä,
mutta ne eivät vaadi liikoja. Ne eivät tule liian lähelle paitsi silloin, kun ne
tarvitsevat läheisyyttä. Ne kunnioittavat rajoja ja omaa tilaa, mutta hakevat
hellyyttä aika ajoin näyttääkseen rakkautensa. Pidän Japanilaisesta
musiikista, vaikka en ymmärrä muuta kuin satunnaisia sanoja sieltä täältä.



Lotusjalat

Ensimmäinen työ, jonka tein oli lotusjalat.
Lotus jalat olivat kiinassa oleva kauneusihanne, joka tehtiin naisille.
Jalkojen muokkaaminen oli pitkäaikainen prosessi ja se saattoi kestää, jopa
kuusi vuotta.
Jalat ensin liotettiin sen jäljeen kynnet leikattiin mahdollisimman lyhyiksi
ja sitten lähes 5 metriä pitkät puuvillasidokset käärittiin jalan ympäri niin,
että varpaat käpristyivät kantapäätä vasten. Jalkaan kohdistui suuri paine
sidosten takia ja niinpä varpaat murtuivat.
Pieniä jalkoja ihannoitiin esim. Koska naiset eivät pystyneet kävelemään
kunnolla. Ajatus oli, että sen takia naisista tulee riippuvaisia
aviomiehestään ja palvelijoistaan. Avioituva tyttö käytännössä päätettiin
kengän koon perusteella. Mitä pienempi kenkä, sen parempi.
Työssä esiintyy lotusjalat sekä lotuskukka. Punaisella värillä tavoittelin
kivun luomista. Punainen väri, joka paikoin valuu, kuin veri ja pisteet
säärissä lisäävä tuskan ja kivuliaisuuden tunnetta.
Kauniit lotuskukat symboloivat kauneutta ja puhtautta, joka yleensä
liitetään osaksi naisia.
Tein työn seepian ja mustan musteen sekoituksesta kaislakynää käyttäen.
Tein työn hyvin herkälle ja ohuelle japanilaiselle paperille. Punainen on
akryylimaalia, johon sekoitin vettä tarvittaessa, jos esim halusin
ohuemman kerroksen.



Kuutyttö

Inspiraatiokuva
Kuutyttö on teos, joka on yksi osa lotuskollaasia. Sen idea on luoda kasvojen
ilmeen ja synkän värimaailman avulla surua ja myötätuntoa. Kuu taustalla
edustaa naisellisuutta ja feminiinisyyttä. Verenpunainen tausta lukitsee
tuskan sisälleen ja samalla antaa aivan uuden merkityksen työlle. Punaisen
värin voi myös liittää verikuuhun, sillä kiinalaisessa kulttuurissa verikuu
tarkoittaa, että jotain pahaa on tapahtumassa. Katsoja voi siis tulkita, että
kuutytön jaloista tehtäisiin lotusjalat vähän ajan päästä ja sen takia hän
itkee.

Paperi, jota käytin oli japanilaista ohutta paperia. Se ei kuitenkaan ollut
niin ohutta, mitä edessä olevat paperinpalat. Paperinpalat ovat myös
japanilaista paperia. Idea liimata paperi paloja tuli työtä tehdessäni. Koko
työ oli muutenkin hetken mielejohteen tulos. En suunnitellut sen
tekemistä, vaikka tiesin, että haluan tehdä kollaasin lotusjaloista. Liimasin
paperikuviot silloin, kun punainen
akryylimaali kerros oli märkää. Tein mustalla musteella tytön ääriviivat
kaislakynää käyttäen. Laitoin mustetta enemmän niihin kohtiin joista
halusin musteen valuvan alaspäin.



Veritossut

Inspiraatiokuva
Veritossut ovat yksi osa lotuskollaasia. Ne kuvaavat sidottuja jalkoja ja
kenkiä, jotka ovat äärimmäisen pienet. Jälleen kipu ja kauneus kohtaa, sillä
itse kengät ovat kauniit ja koreat, mutta kipu kävellessä sidotuilla lotus
jaloilla on äärimmäinen.

Tein teoksen japanilaiselle paksummalle paperille ja käytin punaista
akryylimaalia, sekä mustetta, johon olin sekoittanut seepiaa ja mustaa
sekaisin. En käyttänyt perinteistä kaislakynää musteen levittämiseen vaan
käytin sen sijaan ohutta pensseliä. Punaisesta akryylimaalista sain
haaleampaa lisäämällä siihen vettä. Kukat lisäsin viimeisenä saadakseni
kenkien kuviointia myös jonnekkin muualle. Ajattelin sen tehostavan
kauneutta ja viehätystä teokseen.

Nimi Veritossut tulevat lotusjalkojen prosessin ensimmäisestä vaiheesta,
jolloin jalat piti liottaa lämpimässä seoksessa, jossa oli yrttejä sekä eläinten
verta. Liotuksen tarkoituksena oli pehmentää jalkaa, jolloin se olisi
helpompi sitoa.



一場真正的噩夢

一場真正的噩夢 tarkoittaa suomeksi todellista painajaista. Viimeinen työ
lotus kollaasistani luo unisen tunnelman synkkyydeellään, lotuskukalla,
pienillä valkoisilla roiskeilla sekä valkoisilla pienillä kukilla. Pidän paljon
siitä, miten muste taustalla on levinnyt epätasaisesti, sillä sekin luo jollain
tavalla viehättävän ulkomuodon itse teokselle. Pidän myös punaisella
akryylimaaleilla tehdyistä verijäljistä. Laitoin maalia sormiini ja taputtelin
hellästi työhöni punaisia sormenjälkiä.

Paperi on japanilaista paperia. Käytin jälleen mustan ja seepian väristä
mustetta. Ääriviivat ja pienemmät yksityiskohdat tein kaislakynällä ja
isompiin kohtiin laitoin musteen siveltimellä. Laitoin musteen
kaislakynään varovasti, sillä en halunnut mustetta liikaa. Niin sain tehtyä
haaleampia viivoja tehden työstä elävämmän ja näyttävemmän.

Tein virheen työhön, jonka yritin piilottaa valkoisella tussilla. Itse huomaan
edelleen virheeni ja se hieman ärsyttää minua, sillä ensimmäisenä
kiinnitän huomioni virheeseen, kun katson teostani. En kerro missä virhe
on, joten jos luet tämän portfolion voit yrittää etsiä sen;)



Posliinihäät

Posliinihäät tulevat Afrikasta. Tämä työ eroaa kaikista, sillä värimaailma on
sininen sekä tekniikka on myös aivan eri maata, mitä käytin muissa töissä.
Teos kuvastaa ongelmaa, joka on monessa Afrikan maassa. Naimisiin meno
lapsena. Kuukautisten alettua tytöstä tulee nainen, koska hän voi saada
lapsia. Niinpä tytöille valitaan yleensä paljon vanhempi kumppani, joka ei
ole lapsen päätettävissä. Heidät naitetaan ja ties mitä sen jälkeen
tapahtuukaan. Lapsella ei ole oikeutta sanoa vastaan tai ilmaista oma
mielipiteensä. Halusin lisätä posliinisen kuvioinnin taustalle, sillä
posliinista tulee mieleen herkkyys, hauraus ja kauneus. Ne samat sanat
myös symboloivat jollain tavalla lasta. Lapsi on puhdas ja kaunis niin kuin
posliini.
Aloitin työn sinisen sävyisillä peiteväreillä. Tein kasvot ja vartalon. Lisäsin
enemmän vettä, jos halusin haalemman sävyistä sinistä.
Tämän tehtyäni otin vanhoja pitsi suikaleita kotoani, maalasin ne sinisellä
peitevärillä ja painoin ne paperiin prässin avulla. Niistä tuli hyvin kauniita.
Leikkasin paperiin tulleet pitsi palaset ja liimasin ne tehden häämekon
tytölle.



Ensilumi

Ensilumi teos on henkilökohtainen lempparini. Rakastan symboliikkaa ja
ajatusta, joka tässä teoksessa on.
Geishat ovat toisiaan vasten. Heidän täytyy olla viihdyttäjiä isännillen.
Ajatukseni oli, että punaiset viivat heidän rinnuksillaan symboloivat
sydämiä. Heidän sydämensä ovat repeytyneet, koska geisha naamiosta on
tullut isompi osa heitä, kuin heidän oma sielunsa. Naamiolla tarkoitan
esitystä, pakotusta ja velvollisuutta, joka on heidän mukanaan geishojen
työssä. Punainen väri symboloi kauneutta, onnellisuutta ja erotiikkaa.
Geishat käyttivät kimonon alla karmiininpunaista vaatetta, joten senkin
takia halusin lisätä punaisen värin tähän työhön. Pakotus jviihdyttäminen.
Ne ovat kaksi sanaa jotka kuvaavat tätä työtä. Suru geishojen naamalla ja
kaunis ensilumi taustalla.

Ten työn ruskealle hieman epätaisaiselle paperille. Aloitin laittamalla
siveltimellä seepian väristä mustetta ja tein geishat. Sen jälkeen punaisella
akryylimaalilla maalasin punaiset viivat. Viimeisenä tein lumihiutaleet
korostaakseni herkkyyttä teoksessa. Lumihiutaleiden teko tuli yhtäkkiä
mieleeni, joten päätin ottaa riskin. Rakastuin työhön lumihiutaleiden teon
jälkeen. Siitä tuli minulle tunnetta herättävä työ.



Päiväkirja
Haluan olla nyt rehellinen ja sanoa suoraan, etten ikinä kirjoittanut
minkäänlaista päiväkirjaa töistäni ja annan sen itselleni anteeksi. Olen
tyytyväinen omaan työskentelyyni ja sinnikkyyteeni, vaikka en tehnytkään
sitä tärkeää päiväkirjaa. Olen onnellinen, että sain kaiken muun tehtyä,
sillä tämä vuosi on ollut kaikin tavoin haasteellinen. Ehkä voin osoittaa
omaa epatäydellisyyttäni ja omia vikojani, jotka myös tulevat ilmi
tällaisessa isossa kokonaisuudessa. Ajattelin siis, että koska en kirjoittanut
päiväkirjaa, muistelisin nyt tekemistäni ja sitä minkälaiset fiilikset ja
ajatukset pyörivät mielessäni silloin, kun tein teoksia.

Kuuntelin paljon musiikkia. Välillä klassista, toisinaan japanilaista poppia,
josta pidän paljon.
Joka päivä tulin koulusta suoraan taidekouluun, jossa työstin teoksia. En
ollut iloinen tai surullinen tehdessäni taidetta vaan minulla oli usein todella
neutraali olotila.
Mielestäni tein nopeaan tahtiin töitä ja välillä jos ei ollut motivaatiota jatkaa
lopputyötä, tein jotain muuta. Välillä piirsin luonnoksia, välillä aloitin uusia
töitä, joista ei kuitenkaan tullut niin hyviä, että ne olisivat sopineet osaksi
lopputyötä.
Kulutin eniten kertoja posliinihäät teokseen. Käytin niin moniaa eri
tekniikoita, että tuntui tuskalliselta jatkaa sitä. Tuntui tuskalliselta nähdä
aina keskeneräinen työ, joka ei näyttänyt edes innostavalta. Silti jatkoin
työtä ja sain siitä valmiiin loppujenlopuksi.
Oliko hetkiä jolloin halusin lopettaa kokonaan? Oliko hetkiä jolloin en
jaksanut tehdä mitään? Kyllä ja ei. Muistan tunteen, joka raapi sisäistä
kaipuuta tehdä jotain muuta.  Silti puskin vaikeuksien läpi ja yllätin itseni
sen suhteen, että oikeasti pystyin tähän.
Ei ollut tiettyä hetkeä, jolloin olisin halunnut lopettaa koko lopputyön. Oli
oma päätökseni aloittaa koko lopputyön teko, joten halusin viedä projektin
loppuun asti.
Minulla ei ollut ikinä täydellistä ideaa tai suunnitelmaa. Aloitin vain
piirtämään, sillä se on asia jota rakastan ja jonka osaan. Menin virran
mukana ja toivoin saavani hyvän lopputuloksen. Jokainen vaihe, jokainen
paperin kosketus olivat osa minua. En ehkä tehnyt päiväkirjaa, koska pidin
työskentelystä ilman analysointia. Olen perfektionisti ja niinpä vihaan, sitä
jos teksti jota kirjoitan on vain pieniä virkkeitä, jotka eivät sinäänsä
merkitse minulle mitään.



Kokeiluja



Itsearviointi
Olen tyytyväinen itseeni ja siihen miten suoriuduin. Teen asiat omalla
tavallani, joten minun oli alun alkaen vaikeaa soveltaa itseni lopputyön
ohjeisiin ja sääntöihin. Lopulta antauduin työntekelmiselle, enkä välittänyt
enää ohjeista vaan päätin tehdä lopputyön itselleni.
Siltikin vaikka en saanut päiväkirjaa tai kuvia aivan alkuvaiheista, olen
iloinen. Olen iloinen siitä, että löysin itsestäni uusi puolia. Minkälainen
olen isossa projektissa. Minkälainen olen kun työskentelen, tietoisuus siitä
että kaikki teokseni arvioidaan ja saan konkreettisen numeron.
En ole täydellinen. Olen se 15-vuotias eksyksissä oleva tyttö, joka on
luovuttanut itsensä maailman ohjattavaksi.
Tein lopputyön itseni vuoksi. Kukaan minua ei pakottanut paitsi minä itse.
Olin sinnikäs ja päättäväinen. Tein kaiken, mihin oma energiani riitti.
En näe tässä mitään, johon en ole tyytyväinen. Kaikkeen mukaan lukien
itseeni, olen tyytyväinen. En näe mitään parannettavaa, koska annoin jo
parhaan version lopputyöstä ja itsestäni. En osaisi kuvitella tekeväni jotain
toisin, sillä silloin se olisi tekopyhä ja yliampuva. Työni olisi pinnallinen ja
liian täydellinen, jos olisin tehnyt sen paremmin. Se ei olisi enää minua. Se
olisi odotuksia noudattava lopputyö, joka olisi mahtava, mutta voinko
silloin olla rehellinen itselleni, jos en olisi nauttinut samalla tavalla, kuin
nyt.
Pidän siitä kohdasta itsessäni, joka teki tämän lopputyön.



Kuvia









Loppusanat
Olen kiitollinen kaikille, jotka olivat matkassani mukana ja auttoivat
minua. Kiitos siis ohjaajalleni Pirjo Himmelroosille, että olit kyselemässä ja
annoit kaiken tarvitsemani tiedon. Olet opettanut minua monta vuotta ja
tuntuu haikealta jättää tämä kaikki taakseni, vaikka eihän taide häviä
minusta koskaan.
Teokset ovat palanen minusta, joten katsokaa ja tarkastelkaa minua, sillä
ette koskaan tule pääsemään yhtä lähelle oikeaa minua, kuin nyt.
Käsialassani on sieluni jättämä jälki.
Kiitos ja näkemiin!



Lähteet
Tietoa lotusjaloista <https://www.yoair.com>
<https://en.wikipedia.org>
Verikuun symboliikka <https://news.cgtn.com>
Tietoa geishoista <https://fi.wikipedia.org>

Kuvalähteet
Kuva sinisistä kukista <shutterstock.com>
Kuva tytöstä posliinihäät sivulla, oikea puoli <zocalopoets.com>
Kuva lotusjaloista <https://sobrechina.com>
Kuva geishoista <Guioteca.com>
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