
�1

Satu Nikku 

Maaliskuu Marbellassa 
Kuvataiteilijan matkapäiväkirja



 Ennen matkaa 

 Ennen matkaa on tehtävä kaikenlaisia suunnitelmia ja järjestelyitä; luettava alan kirjallisuutta, tehtävä suunnitelmia 
toteutettavista teoksista, haettava apurahoja, etsittävä edullisimmat saatavilla olevat matkaliput, valittava matkaan otettavat 
työvälineet ja materiaalit  ja niin edelleen. Materiaalien ja välineiden suhteen valintaa on todella tehtävä, koska lentojen 
painorajoitukset koskevat myös työvälineitä kuljettavia taiteilijoita. Itse päätin tällä kertaa ottaa mukaan pienen määrän 
vesivärejä ja papereita, kyniä, liimaa, sakset ja paperiveitsen karttamateriaalien leikkaamista varten sekä kameran, 
äänityslaitteen ja tietokoneen. Näillä työvälineillä toivon pärjääväni ja jos en, niin ehkä löydän tarvittavaa materiaalia 
paikan päältä. 
 Apurahojen haku on yksi suurimmista asioista, joita kaikkeen taiteilijana toimimiseen liittyy. Siihen sisältyy toiveita 
ja haaveita, kateutta ja pettymystä sekä suuri määrä työtunteja. Olen hakenut tähän projektiini apurahoja sekä yksin että 
yhdessä matkaan lähtevän kollegani Pirjo Bergin kanssa, mutta rahoitus on jäänyt saamatta. Joudun nyt siis lähtemään 
reissuun omakustanteisesti. Tämä on mahdollista vain ja ainoastaan siksi, että minulla on elättäjä. Aviomieheni työskentelee 
normaalissa palkkatyössä ja pystyy elättämään meidän perheen molemmat osapuolet. Koulutettuna ammattilaisena tämä 
asetelma on tietenkin nöyryyttävä, mutta se kuuluu sarjaan "asioita, joita ei voi muuttaa ja joita pitää oppia sietämään". 
 Syy, miksi kirjoitan nyt omasta työskentelystäni ja residenssimatkastani on se, että haluan reflektoida omaa 
toimimistani taiteilijana, sekä kertoa samalla muille taiteilijan arjesta, ajatuksista, tunteista ja kokemuksista. Oma 
työskentelyni on muuttunut vuosien mittaan pienimuotoisemmaksi. Tähän on syynä osaksi se, että tuloni loppuivat kun 
lopetin opetustyöt, osaksi taas se, että omat taiteelliset kiinnostuksen kohteeni ovat muuttuneet. Tulojen loppuminen on 
johtanut siihen, että taiteellista toimintaa voin jatkaa ilman apurahaa vain pienimuotoisesti. Taiteelliset kiinnostuksen 
kohteeni on muuttunut enemmän tutkimukselliseen suuntaan, asioiden miettimiseen sekä aineettomien teosten tekemiseen. 
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Videotyöskentely on ollut osana tätä muutosta ja koen sen tällä hetkellä ehkä inspiroivimmaksi tavaksi toteuttaa taiteellista 
ilmaisua.  
 Sisällöllistä muutosta ennakoi pitkä tyytymättömyyden kausi. Koin että taiteilijan työ on täysin turhaa ja 
merkityksetöntä. Vaikka sain välillä pienimuotoisesti positiivista palautetta työstäni, kokonaisvaltainen kokemus oli 
riittämättömyyden ja turhautuneisuuden tunne. Niinpä olen sekä alitajuisesti että tietoisesti muuttanut työskentelyäni 
kevyempään muotoon; ei enää raskaita, luontoa ja kukkaroa kuluttavia materiaaleja, ei enää suorittavaa meriitinmetsästystä. 
Tämän matkani yksi tärkein tarkoitus onkin etsiä itselleni sopivia taiteilijuuden muotoja kirjoittamisen ja visuaalisen työn 
yhdistämisestä. 

 Hain Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön Marbellan taiteilijaresidenssiä ja sain mahdollisuuden lähteä matkaan 
maaliskuussa 2015. Tarkoituksenani olisi tutkia kaupunkiluontoa ja tehdä havaintoja siitä, miten kaupunkiluonto on 
mahdollista eri aistien välityksellä kokea. Aion myös tarkkailla, miten taiteilija (tässä tapauksessa siis minä) kokee 
aistiärsykkeet elämässään ja työssään, miten aistikokemuksia voi käyttää teosten lähtökohtana sekä, miten kaikki 
aistikokemukset vaikuttavat visuaalisen kulttuurin kokemiseen kaupunkiympäristössä. Olen suunnitellut käyttäväni 
tutkimusmateriaalina  kaupunkipuistoja ja harjoitella niissä aktiivista havainnointia sekä havainnoida, miten aistit tulevat 
tietoisuuteeni ja mitä reaktioita ne aiheuttavat.  
 Visuaalinen  kulttuuri on laaja käsite ja siihen voi helposti liittää lähes kaikki ihmisen rakentamat elementit 
kaupungeista maalaismaisemaan, kuvataiteesta puutarhasuunnitteluun. Puistot ovat myös osa visuaalista kulttuuria. Puistot 
ovat ihmisen, usein kaupungin sisälle, suunnittelemia paikkoja. Luonto on paikka, joka usein koetaan luonnostaan 
moniaistisesti. Metsässä on helppo haistaa tuoksuja, kuulla lintujen liverrystä, nähdä ympärillä oleva maisema ja tuntea 
metsänpohjan vaihtelu jalkapohjien alla. Moni kaupunkilainen ei vietä aikaansa metsässä, mutta usea sentään vierailee 
läheisessä puistossa tai ainakin käyttää sen tuomia reittejä matkalla paikasta toiseen siirtyessään kaupungin sisällä. 
Matkallani andalusialaisissa puistoissa aion havainnoida, miten puiston luontoelementit yhdistyvät kaupungin 
aistimaailmoiden kanssa. Voin vain kuvitella kuinka äänimaailma voi olla  kaupunkipuistossa hyvinkin monimuotoinen 
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puiston ulkopuolelta tulevien kaupungin äänien takia. Puiston näennäisen suljetussa tilassakin voi aistia ääniä ja hajuja tilan 
ulkopuolelta. 
 Marbellassa tarkoituksenani olisi siis miettiä, minkälaisia aistihavaintoja saan, kun tulen uuteen ympäristöön ja koen 
uusia tuoksuja, ääniä, makuja sekä visuaalisia ympäristöjä, ja miten taiteilijana tulkitsen näitä havaintoja ja kokemuksia. 
Taiteilijana tarkastelen ympäristöäni etupäässä visuaalisista lähtökohdista lähtien, mutta mikään kokemus ei ole pelkästään 
visuaalinen, vaan se sisältää aina myös muut aistikokemukset. Ulkopuolisena, suomalaisena taiteilijana, tarkkailen 
espanjalaista puistoympäristöä osana kaupunkia ja havainnoin sitä niin kuin se minulle eri aistien välityksellä välittyy; 
minkälainen ympäristö kaupunkipuisto on visuaalisena elementtinä, minkälainen on puistojen hajumaailma, minkälaisia 
tunneaistimuksia siellä voi kokea, minkälaisia ääniä kuulla ja lopuksi, minkälainen on kokonaisvaltainen tunnelma. 
Tunnelma on tietenkin subjektiivinen kokemus, mutta ensikertalaisena paikoissa vierailevana aistit ovat usein herkistyneinä 
rekisteröimään kaiken, ja silloin myös tunnelmaa on ehkä helpompi tarkkailla kuin omassa arkiympäristössä liikkuessa. 
Voin tarkkailla tunnelmaa vain omalta kannaltani; miten itse koen kaupunkipuistot moniaistillisena ympäristönä. Joku 
toinen voi kenties jakaa kokemukseni, joku toinen taas kokea jotain täysin muuta. Eri ihmiset voivat kokea saman paikan 
hyvin eri tavoin ja se tekeekin kokemuksesta jokaiselle ainutlaatuisen. 
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 Jännitystä ilmassa 

 Uudet asiat aiheuttavat ajatuksia ja tunteita. Tunnen sekä jännitystä että innostusta lähtiessäni taas kohti uusia 
kokemuksia. Kokemuksista saattaa tulla myös koettelemuksia. Koettelemuksia kokemuksista voi tulla siitä syystä, että aion 
yrittää kehittyä tavassani ilmaista kokemuksia ja ajatuksia taiteen avulla. Yritykseni perustuu ikuiseen uteliaisuuteen ja 
kehittymisen haluun. En halua pysyä vanhassa, vaan etsiä uutta. Koen, että siten mieleni pysyy virkeänä. Toisaalta jatkuvan 
uuden etsimisen tilassa on vaarana se, että asioihin ei keskity tarpeeksi. Tutkimisesta ja keskittymisestä, tekemisestä 
yleensä voi tulla pirstaleista. Yritän välttää tätä kirjaamalla huomioita ylös ja harjoittelemalla läsnäoloa. 
 Yritän etsiä uusia toimintatapoja ajattelun, kokemusten havainnoinnin, visuaalisen materiaalin tuottamisen ja 
kirjoittamisen kautta. Olen jo pitkään toivonut löytäväni oman, itselleni sopivamman tavan työskennellä ja tämä matka 
antaa minulle mahdollisuuden etsiä, ja toivottavasti myös löytää, näitä toimintatapoja. Vanhat toimintatapani ovat käyneet 
vanhanaikaisiksi ja itselleni mielenkiinnottomiksi. Teosten tekeminen ja näyttelyiden pitäminen perinteisessä mielessä ei 
enää tunnu mielekkäältä toiminnalta, eikä itselleni merkitykselliseltä työltä. Taiteilijana olen jonkinlaisessa tekemisen 
kriisissä tai muuttumisen tilassa. Voisi myös kliseisesti todeta, että  taiteilijalla on meneillään taiteellinen kriisi. Toisaalta 
voi olla, että olen jatkuvan kriisin tilassa, etsimisen ikuisessa jatkumossa, labyrintin sokkeloisessa rakenteessa, yrittäen 
löytää oma tieni. Ehkä tieni onkin etsimisen tie. Tie, jossa vain matkalla olo on tärkeää. Perille pääseminen ei niinkään.  
 Mitä se perille pääseminen sitten taiteilijalle tarkoittaa? Sitä, että toistaa uudestaan ja uudestaan samoja teemoja tai 
visuaalisia kaavoja? Sitä, että saavuttaa työskentelyssä teknisen ja materiaalisen taituruuden? Sitä, että pääsee 
ammatillisesti hyvään asemaan? Kaikkea tätä voi olla taiteilijan pääsy perille, taiteellisen työn tuoma täyttymyksen tunne. 
Minulle nämä eivät anna pitkäaikaista täyttymystä. Voin innostua uudesta materiaalista tai tekniikasta ja eläytyä sen tuoman 
uteliaisuuden ja harjoittelun täyttämään maailmaan. Hetken päästä mieleni kuitenkin valtaa tyytymättömyys; “Tätäkö aion 
koko lopun elämääni tehdä, suoltaa materiaalia maailmaan?” - kysyn itseltäni ja turhaudun. En siis ole yrityksistä 
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huolimatta löytänyt omaa paikkaani, enkä tapaani työskennellä. Välillä olen luullut sen löytyvän, mutta yhä uudelleen olen 
palannut etsimisen ja uteliaisuuden maailmaan. 
 Tällä hetkellä minua kiinnostaa työskentely, jossa voin olen tutkia elämän ilmiöitä lukemalla, kokemalla ja teoksia 
työstämällä. Teen havaintoja ympäröivästä maailmasta ja etsin tietoa minua kiinnostavista ilmiöistä. Tietoa ja kokemusta 
yhdistelemällä koetan tehdä teoksia, jotka olisivat kiinnostavia niin sisällöllisesti kuin visuaalisestikin. Ympäristö ja luonto 
ovat minulle tärkeitä ja usein teokseni ilmentävät kokemuksiani koetusta ympäristöstä. Omat kokemukset ovat yleensä aina 
teosteni lähtökohtana. Koetun kautta voin eläytyä paremmin teosteni sisältöön ja saada aikaan jotakin itselleni tärkeää. Se, 
että teosteni sisällöt olisivat tärkeitä myös toisille, olisi toivottavaa. 
 Aistihavainnot ovat läsnä joka hetki elämän eri tilanteissa. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut siitä, miten ympäröivä 
maailma on yhteydessä kehoon ja aisteihin; miten keho on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailmaan ja miten maailma 
vastaa. Koen aistiärsykkeet vahvasti ja olemiseeni vaikuttaa paljon ulkoiset ärsykkeet. Siksi minua kiinnostaa nyt erityisesti 
tutkia aistihavaintoja hieman enemmän. Toivon, että aktiivista havainnointia harjoittamalla pääsen lähemmäs omia 
aistihavaintojani ja sitä kautta tulen tietoisemmaksi siitä, miten ympäröivä maailma vaikuttaa kehoon ja mieleen. 
 Aktiivista havainnointia käytän toimintatapanani, jolla huomioin omia reaktioitani ja koetan asettaa ne oikeisiin 
mittasuhteisiin. Asioiden arvottamisen sijaan yritän keskittyä siihen mitä on, mitä aistin ja ajattelen, mitä koen. 
Toimintaympäristönäni ovat kaupunkipuistot ja niihin lähden tutustumaan avoimesti ilman ennakko-oletuksia. Kehoni ja 
mieleni kulkee retkilläni mukana havainnoimassa; näkemässä, kuulemassa, haistamassa, maistamassa ja tuntemassa. Keho 
ja mieli erillisinä ja yhteistoiminnassa toistensa kanssa, toivottavasti paremmin toisiinsa tutustuneina matkan päättyessä. 
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 Matkalla  

 Aloitan kehotietoisuuden tutkimisen konkreettisesti jo matkalla. Viisi tuntia ahtaassa paikassa istuen ei ole kipeälle 
selälleni oikeanlaista toimintaa. Selkäni jäykistyy ja sen saaminen toimintakuntoon tulee kestämään useita päiviä. Siinä sitä 
kuitenkin kärvisteltiin ikkunapaikalla lentokoneessa kirjaa lukien, maisemia katsellen ja ruotsalaista puheenporinaa 
kuunnellen tuon tuhottoman pitkältä tuntuvan ajan verran. Kokemuksellisuuden havainnot alkavat täpötäynnä ihmisiä 
olevassa lentokoneessa, rajatussa tilassa, yksinäisyydessä. Kuin sillit suolassa yhdessä samaa tilaa jakaen, mutta kehenkään 
kontaktia ottamatta. Vatsassani painetta ja jalat turvoksissa yritän tulla toimeen penkilläni, jalkoja hieman siirrellen ja 
selkääni venytellen yritän helpottaa kipeytyneen kehoni oloa. 
 Luen kirjoja ja kirjoitan tuntemuksiani päiväkirjaan. Yritän näin tappaa aikaa ja kestää epämukavaa asentoani. 
Katselen välillä ulos ikkunasta allani levittäytyvää maisemaa. Näen peltojen, jokien, teiden ja maan pinnanmuotojen 
muodostamia kuvioita. Ruskean ja vihreän haaleita sävyjä. Vuoristot näyttävät ylhäältä katsottuna rypistetyltä paperilta. 
Kylät ja kaupungit muodostavat ryppäitä, joista tiet erkanevat eri suuntiin. Kuin luovaksi herjennyt hämähäkki olisi kutonut 
uusia luomuksiaan maastoon. Tiet muodostavat viivojen tihentymien ja aukkojen vuorovaikutuksen, kuin puiden latvuksia 
levittäytyneenä alas laaksoihin ja kukkuloiden rinteille.  
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 Paikalla 

 Lentokone laskeutuu ja Pirjo odottaa minua lentokentällä. Lähdemme 
kohti Marbellaa. Katselen maisemaa nyt maasta käsin, linja-auton ikkunasta. 
Perspektiivi on vaihtunut ja maisema näyttää hyvin toisen näköiseltä. Värisävyt 
ovat voimistuneet ja valo kirkastunut. Tiet ovat leventyneet, ajamme niistä 
yhdellä. Olemme osa maisemaa. 
 Saavumme linja-autoasemalle ja otamme taksin talolle. Kuski ei löydä 
perille ja joudumme kävelemään loppumatkan. Kirkkoaukiolla näemme 
tummanpunaisen oven ja tunnistamme paikan oikeaksi. Ovi on raollaan ja 
menemme sisään. Mies ja nainen ovat sisällä talossa. Esittelevät itsensä ja 
tajuamme heidän olevan talonmiehen ja tämän rouvan. Yhteistä kieltä meillä ei 
ole, mutta ymmärrän sanan sieltä, toisen täältä ja loput kehonkielestä. Perusasiat 
tulevat selväksi ja jäämme lopulta taloon kahden.  
 Talo on iso ja tilat ovat kolmessa kerroksessa. Alakerrassa sijaitsee keittiö 
ja ruokatila sekä laatoitettu sisäpiha ja käynti työtiloihin pihan perälle. Toisessa 
kerroksessa sijaitsevat maakuuhuoneet. Toisesta kerroksesta on vielä raput ylös 
kattoterassille, joka hyvillä ilmoilla toimii vallan mainiosti ruokailutilana, 
pyykkien kuivatustilana tai auringonottotilana. Nyt kuitenkin ihailemme näkymää  
vain nopeasti alas kadulle ja ylös taivaalle.  
 Maaliskuinen ilta on lämmin. Petaan sängyn pieneen makuuhuoneeseen ja 
käyn makuulle. Tunnen, kuinka selkäni taipuu kaarelle. Sängyssä on nukkunut 
kymmeniä, jollei satoja, ihmisiä ennen minua. Selkäni ei lepää tällä matkalla tässä 
sängyssä. Tunnen jo koti-ikävää ja yritän nukkua.  
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Havainnointiharjoituksia, osa 1 

Tiistai 3.3.2015, La Almeda  

 Näen palmuja, männyn, suihkulähteen, ohi kulkevia ihmisiä, 
kivilaattojen peittämät puiston käytävät. Näen lehtikioskin, jonka 
edessä on korttitelineitä. Näen keraamisin laatoin päällystettyjä 
penkkejä, koristeellisia  rautapenkkejä  ja lyhtypylväitä. Näen puluja 
ja pariskunnan, joka ottaa itsestään valokuvaa. 
 Kuulen suihkulähteestä suihkuavan veden pauhua, ohi ajavien 
autojen ääntä, vaimeata ja äänekästä puheen sorinaa, korkokenkien 
kopinaa laattoja vasten. 
 Haistan meri-ilman tuoksun sekä makeaa tuoksua, jota en 
tunnista. Maistan suussani olevan maun hetken aikaa sitten syödystä 
lounaasta. Tunnen auringon lämmön ihollani, kovan penkin 
takapuoleni alla, pistemäisen kivun kantapäässäni ja tuulen vireen 
kasvoillani. Olen puistossa ensimmäistä kertaa ja vaikuttaa siltä, että 
tämä on ohikulkupaikka sekä kaunis keidas vilkasliikenteisen tien 
varrella. 
 Aktiivinen havainnointi vaikuttaa alkuun vaikealta. 
Keskittyminen herpaantuu tuntemattoman äänimaiseman vyöryessä 
tietoisuuteen, huomio ei pysy paikoillaan kaiken uuden näkemisestä. 
Aistihavainnointi vaatii harjoittelua. 
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Perjantai 6.3.2015, Ronda  

 Aivan kuin ei olisi uudessa kaupungissa tarpeeksi tutkimista. Päätimme lähteä päiväretkelle Rondaan. Sinne on 
helppo matkustaa oma-aloitteisesti linja-autolla. Tai niinhän sitä luulisi. Lähdimme toiveikkaasti matkaan ja odotimme 
olevamme perillä noin tunnin kuluttua lähdöstä. Jotakuinkin puoli tuntia lähdön jälkeen saavuimme San Pedro Alcàntaran 
pikkukaupunkiin. Linja-automme jäi pysäkille seisomaan ja me jäimme ihmettelemään matkamme yllättävää käännettä. 
Autossa oli myös muita turisteja, jotka olivat yhtä ymmällään tilanteesta. Jonkun aikaa autossa istuttuamme alkoivat 
paikalliset siirtyä autosta ulos pysäkille. Seurasimme toisia ja toivoimme, että pian meille selviäisi matkan viivytyksen syy. 
Paljon puhetta kyllä kuulimme ympäriltämme, intohimoista selitystä tilanteen vakavuudesta ja hankaluudesta ja 
varmaankin sadatuksia espanjalaisen julkisen liikenteen palveluista. Näin ainakin päättelin seistessäni tuossa bussipysäkillä  
paikallisten ihmisten saartamana ja itse kieltä ymmärtämättömänä. Hetken ulkona värjöteltyämme (ei nimittäin ollut 
mikään leppoisa aurinkorannikon sää, enemmänkin viileän viimainen tuuli) saapui paikalle toinen kuljetusajoneuvo. 
Bussikuski selvitti, espanjaksi, että toiseen autoon menisivät Malagaan menijät ja toiseen Rondaan menijät. Seurasimme 
Rondaan menijöitä. 
 Bussi kaarteli ja kierteli pitkin vuorenrinnettä rakennettua tietä. Vasemmalle, sitten hetken aikaa suoraan eteenpäin, 
sitten kaarros oikealle ja eteenpäin. Tätä vuorotellen vuorta ylös ja sitten taas hetken aikaa vuorta alas, kunnes saavuimme 
Rondan kaupunkiin. Matkaa ei voine suositella kovin vakavasta matkapahoinvoinnista kärsiville. 
 Rondan kaupunki on rakennettu vuoren reunalle ja näkymät ovat dramaattisia. Talot sijaitsevat jyrkänteen reunoilla, 
näyttäen siltä, että ovat valmiina putoamaan alas jyrkänteeltä hetkenä minä hyvänsä. Eivät onneksi pudonneet. Etsimme 
ensi töiksemme turistitoimiston ja selvitimme, mistä löydämme  paikalliset taidemuseot ja muut nähtävyydet. Turistina 
toimimisen ensi askeleet otettiin oma-aloitteisesti Rondan nähtävyyksiä kiertelemällä. Näimme kauniin puiston, viehättäviä 
taidemuseoita, vaikuttavan vanhan yleisen saunan rauniot, dramaattisen Puente Nuevon sekä viehättäviä kapeita kujia 
valtavine korkeuseroineen. Pysähtyä emme ehtineet, saati että olisin ehtinyt havainnoimaan, ainakaan aktiivisesti. Turistin 
aika on kortilla ja kohteet on kiidettävä vauhdilla, jotta ehtii illaksi kotiin. Ja ehdimme kuin ehdimmekin. Hieman 
huonovointisina ja vuoristotien uuvuttamina, mutta uutta kokemusta rikkaampina kuitenkin. 
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 Turismista 

 Olen kuullut sanottavan, että turismi on raskas laji. Täytyy jaksaa pysyä hereillä ympäri vuorokauden, ettei vaan 
menetä mitään oleellista. Täytyy jaksaa kävellä lukuisia kilometrejä päivässä, että näkee ja kokee mahdollisimman paljon. 
Eihän siitä tulisi mitään, jos vaan istuisi hotellissa tai missä tahansa majapaikassa paikoillaan. Pitää mennä ja suorittaa, 
etsiä nähtävää ja kokeilla kaikkea uutta, jotta sitten voi kertoa kokemuksistaan kavereille ja tuttaville.  
 Jo ennen matkaa on tehtävä lukuisia valmisteluja; luettava kirjallisuutta paikasta, jonne on tarkoitus suunnata. 
Vähintään muutama turistiopas on koluttava, mieluiten historiallisia opuksia myös sekä taidekirjallisuutta. Että sitten tietää 
mitä paikassa kuuluu nähdä ja kokea. Turismi kun on tarkoin ohjelmoitu suoritus, se ei ole spontaani kokemus paikasta tai 
tilasta, kehosta paikassa. Turistin velvollisuus on koluta kaikki samat paikat, jotka muutkin turistit koluavat.  
 John Urry kirjoittaa turistin katseesta teoksessaan Tourist Gaze. Turismi oli aluksi vain eliitin etuoikeus, mutta 
pikkuhiljaa se yleistyi väestön keskuudessa ja kun matkakokemuksia visualisoivat matkaoppaat tulivat tunnetuiksi, ne 
tekivät turistin katsomistavan oleelliseksi osaksi turismia (Urry 2002, 4).  
 Sekä teollistuminen että kaupungistuminen palkkojen nousun myötä kuin myös lomien vakiintuminen osaksi 
työkulttuuria aiheuttivat turismin mahdollistumisen myös työväestön keskuudessa. Junaliikenne mahdollisti keskiluokan 
matkustamisen ja massaturismi alkoi kehittyä. Kun turisteja oli joka yhteiskuntaluokista, alkoivat myös matkakohteet 
muodostua eri arvoisiksi suhteessa toisiinsa; paikkoja arvotettiin sen mukaan ketkä siellä matkustivat. He joilla oli rahaa 
pystyivät matkustamaan kauemmas ja harvinaisiin matkakohteisiin, kun taas köyhempi väestö joutui tyytymään edulliseen 
massaturismikohteeseen. Demokraattinen matkustus muuttui eriarvoistamisen välineeksi (Urry 2003, 16-23.)  
 Kun sitten ollaan näissä turismille luoduissa paikoissa, olkoon ne sitten massaturismikohteita tai harvinaisempia 
ihmettelyn paikkoja, ne on pakko valokuvata, nykyään myös videokuvata. Näin turisti todentaa olleensa paikalla ja voi 
tarpeen vaatiessa näyttää kuvan epäilevälle. Tai itselleen, jos sattuu unohtamaan olleensa paikalla. Unohtamista saattaa 
tapahtua ihan vahingossakin, onhan nähtäviä paikkoja niin paljon, ettei kukaan tavallinen turisti toki voi kaikkea 
jälkeenpäin muistaa. Niinpä turisti ottaa tallenteita. Samalla turisti tuntuu kuuluvansa siihen etuoikeutettujen joukkoon, 
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joka on päässyt käymään kyseisissä kohteissa. Ei missä tahansa tuppukylässä, vaan nimenomaan turistille luodussa, 
luksustuotteen leiman saaneessa paikassa. 
 Nykyaikainen lomanvietto on kerskakulutusta, jossa tärkeää on se missä loma vietetään ja keitä ovat ne toiset jotka 
lomailevat samassa paikassa. Tärkeää on myös lomailijoiden määrä ja se kuinka paljon itsen kaltaisia ihmisiä paikassa 
lomailee (Urry 2002, 23). Turismista on tullut oman itsen ilmaisun väline. 
 Turistina maailmaa katsellessa tavallisetkin asiat muuttuvat kiinnostaviksi tai erikoisiksi, katsomisen arvoisiksi. 
Turistin utelias katse muuttaa kokemukset ainutkertaisiksi ja tärkeiksi; samat asiat, joita arjessa voisi pitää tavanomaisina ja 
tylsinä ovat turistille näkemisen ja kokemisen arvoisia tapahtumia. Turisteina käymme museoissa katsomassa arkielämään 
liittyviä esineitä kuin mitäkin ihmeitä. Tavaroiden ostaminen, syöminen, juominen ja liikunta muuttuvat tietyssä 
visuaalisessa taustakulississa elämyksellisiksi kokemuksiksi. Turisti kerää kokemuksia kuin esineitä ja itse merkistä tulee 
merkittävä, nähty. Näin käy vaikkapa taidemuseossa, jossa turistin katseen kohteena on enemmänkin tekijöiden nimet kuin 
itse teokset. (Urry 2002, 13.) 
 Turismi on kuin jonkinlaista pyhiinvaeltamista kaikkine omasta elämästä irtautumisineen ja uusiin, erilaisiin 
paikkoihin tutustumisineen. Pyhiinvaelluksen jälkeen voi turvallisesti palata tuttuun arkiympäristöön valaistuneena ja 
kaiken tärkeän nähneenä (Urry 2002, 11).  
 Olen taiteilijaresidenssissä eräänlaisessa turismin ja työmatkailijan välimaastossa. Haluan nähdä ja kokea 
ympärilläni olevan uuden maailman kaikkine ihmeineen, kuten kuka tahansa massaturismin pelinappula. Toisaalta haluan 
saada työskenneltyä, luotua jotakin merkityksellistä itselleni, jotakin joka kantaisi minua vielä kotiin päästyänikin. Tunnen 
ristiriitaa tästä asetelmasta. En voi irrottautua paikasta, joka elää turismista. Näen joka päivä ympärilläni toimia, joita 
tehdään tulevaa turistikautta ajatellen. Taloja maalataan uudelleen, katukiveyksiä ja kukkaistutuksia kunnostetaan, uusia 
rantaterasseja rakennetaan. Koko kaupunki tuntuu olevan tositoimissa, jotta tuleva turistisesonki olisi antoisa. Joitakin 
turisteja kaupungilla jo näkeekin, mutta sesonki alkanee kunnolla vasta parin viikon kuluttua. Kaduilla saa vielä kulkea 
ilman turistiryhmien massiivisia joukkovaelluksia. Kaupoissa kuulee edelleen enemmän espanjaa kuin muita vieraita kieliä.  
 Olen tullut turistikohteeseen työskentelemään. Mieleni valtaa kuitenkin turismin vaade. Vaatimus siitä, että kaikki 
tärkeät kohteet tulisi nähdä “kun kerta täällä nyt ollaan”. Työskentely, aktiivinen havainnointi, alkaa jäädä taustalle ja 
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turismin vaateet hiipiä mieleen yhä enemmän. Päiväretkemme 
Rondaan oli vasta turismin harjoittelua. Kävimme vain 
läheisessä pikkukaupungissa katsomassa taidetta. Oikeastaan sitä 
kai voidaan pitää työntekona kun kerran taiteilijoita ollaan. 
Päätämme kuitenkin laajentaa turistitoimintaa marssimalla 
kansainväliseen matkatoimistoon ja ostamalla järjestetyn 
päivämatkan Alhambran palatsiin Granadaan. Täytyyhän tuo 
taideaarre nähdä kun kerran näin lähellä ollaan. 

Tiistai 10.3.2015 Alhambra, Granada 

 Olemme sopineet olevamme tien varressa kello 7.00, 
josta linja-auton on tarkoitus poimia meidät kyytiinsä. Jonkin 
aikaa odoteltuamme näin myös tapahtuu. Auton sisällä on 
meidän lisäksi vain pari matkustajaa, mutta suuntaamme kohti 
muita rantakohteita ja hotelleja, joista muut matkaseuralaiset on 
määrä poimia matkaan mukaan. Kierrämme erinäiset 
aurinkorannan hotellikompleksit ja aikaa tähän keruuoperaatioon 
kuluu noin kaksi tuntia. Varsinaiseen matkaan pääsemme kun 
viimeisenkin rantahotellin edusta on kaarrettu ja oppaan lista 
useaan kertaan tarkastettu. Jokainen turisti on varannut matkansa 
omien kontaktiensa kautta ja oppaalla on tiedot kenet hänen 
tulee kyytiin ottaa ja kenet taas jättää odottamaan jotakin toista 
kuljetusyhtiön edustajaa. Järjestys on tarkka ja aikataulua on 
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noudatettava. Lopulta pääsemme matkaan.    
 Matkalla saamme kuulla oppaan kertomana alueen maataloudesta ja Alhambran palatsin historiasta. Nuokun unen ja 
valveen rajamailla ja yritän pinnistellä, jotta ymmärtäisin oppaan erikoista englannin kielen ääntämistä. Harvinaista, että 
opas sentään puhuu englantia. Olemme huomanneet kuinka vähän paikalliset puhuvat englantia. Espanjaa käytetään osasi 
vastapuoli sitä tai ei. Jos toinen ei ymmärrä on se tämän ongelma, ei paikallisen. Paikalliset eivät täällä turisteille kumartele 
vaikka heistä elävätkin. Paikalliset ovat ylpeitä omasta maastaan ja kielestään. Ja sitähän turisti tulee täältä hakemaankin, 
autenttisuutta. Kaikenkattavaa kansainvälisyyttä löytää jokainen turisti omasta maastaan kansainvälisten merkkien 
täyttämistä ostoskeskuksista ja mediasta. Turisti etsii paikalliskulttuuria. 

 On jo aamupäivä kun saavumme Alhambran palatsin portille. Opas noutaa meille liput kassalta. Meidän ei itse 
tarvitse tehdä mitään muuta kuin odottaa kiltisti paikoillaan. Opas tulee takaisin kantaen mukanaan ryhmille tarkoitettua 
välineistöä. Saamme korviimme kuulokkeet ja kaulaamme radion, joiden välityksellä kuulemme oppaan puheen kierroksen 
ajan. Olemme juuri niitä, joille omatoimimatkaajat ja massaturismia vastustavat naureskelevat ivallisesti; piuhat päässä 
kulkevia kohteidenbongaajia. Olen nyt toistamiseen Alhambrassa. Ensimmäisen kerran olin täällä kymmenen vuotta sitten. 
Silloin kiertelin alueella ilman opastusta ja vailla ennakko-odotuksia. Ei minulla nytkään erityisiä odotuksia ole, mutta 
kierros on kokemuksena hyvin toisenlainen.  
 Katsomme ennalta valitut tärkeät kohteet ja paikat turistioppaan määrittämässä tahdissa. Teemme sen ryhmässä ja 
järjestetysti, tiettyä konseptia noudattaen. Samanlaisia ryhmiä on käynyt kohteessa ennen meitä ja tulee käymään myös 
tulevaisuudessa. Meidän vierailu ei mitenkään eroa edellisen tai seuraavan ryhmän vierailusta. Kaikki on tarkoin 
rutinoitunutta ja hyväksi havaittua suorittamista.  
 Turistilta vaaditaan sopeutumiskykyä. Pitää sopeutua ryhmään ja ennalta suunniteltuun ohjelmaan. Oma-aloitteisuus 
toiminnassa ei ole sallittua, mutta kevyt keskustelu toivottavaa. Seurustelu nimittäin kuuluu turistimatkailun käytöstapoihin. 
Olemme kaikki toisillemme vieraita, mutta tämän yhden päiväretken ajan olemme ryhmä samalla päämäärällä varustettuja 
ihmisiä. Päämäärämme on kerätä kohteita, joista kertoa tuttaville, sukulaisille ja ketä nyt tulevaisuudessa tulemmekaan 
tapaamaan. Kun olemme käyneet tässä korkealle luokitellussa turistikohteessa, se antaa meille sosiaalista valuuttaa 
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tulevaisuudessa. Voimme sivistyneesti kertoa paikan historiasta ja taiteesta ikään kuin olisimme tutkineet asiaa kovinkin 
syvällisesti. Ainakin voimme kertoa käyneemme kyseisessä paikassa ja se nostaa sivistyneisyytemme tasoa 
keskustelukumppaniemme silmissä. Se, että olemme menneet tuonne paikkaan, antaa meille jotakin ylpeilynaihetta ikään 
kuin kyse olisi suurestakin saavutuksesta. Voimme kuitenkin ylpeillä käynnillämme vain tiettyjen ihmisten keskuudessa. 
Sellaisten, jotka harrastavat samankaltaista turismia kuin me. Omatoimimatkaajat halveksivat ryhmämatkaajia, joten heidän 
seurassaan on sopivampaa pitää suu supussa koetusta turistiretkestä. 
 Kävelemme oppaan perässä kuin lammaslauma konsanaan. Kipitämme kiltisti rappuja alas ja liuskoja ylös uudelle 
aukiolle, puutarhaan tai käytävälle. Katsomme, mitä opas meidän pyytää katsomaan ja etenemme määrätietoisesti tilasta 
toiseen. Väliin kuulemme historiallisia selvityksiä katto- ja seinäkoristeluista, niiden merkityksistä ja tekoprosesseista. 
Välillä pysähdymme ihmettelemään aikakauden insinööritaitoja, jotka ovat mahdollistaneet suihkulähteiden toimimisen 
ilman sähköä. Ilmassa on ihastelua ja ihmettelyä, mutta tarkoin määrätyssä järjestyksessä. Aikaa ei ole pidempään 
ihmettelyyn saati tarkempaan tutkimiseen. Turistiryhmämme kipittää pysähtymättä eteenpäin toinen toistaan 
mykistyttävimpien taidonnäytteiden keskellä.  
 Valokuvaamisella todennamme käyntimme tässä maailmankuulussa taideaarteessa. Turisti ottaa kuvan itsestään 
paikassa ja ilmentää omaa toimintaansa turistina. Jakaa illalla kaikille kavereille facebookissa ja muissa sosiaalisen median 
verkostoissa ja aikaansaa ihastelua itsensä ympärillä. Näkemiseen vaadittavaa aikaa turistilla ei ole, joten valokuva toimii 
muistin apuvälineenä ja todistuksena tapahtuneesta; olin tuolla. Se, että olen tässä on jäänyt saavuttamatta, ei turistia 
haittaa. Kokonaisvaltaista kokemusta ehtii etsiä sitten kun on aikaa, joskus muulloin, ei nyt. Nyt täytyy taas kipittää 
vauhdilla ryhmän perässä. 
 Kaikkineen kierrokseen menee muutama tunti. Tässä ajassa ehdimme kuulla liudan historiallisia faktoja ja nähdä 
toinen toistaan koristeellisimpiä interiöörejä. Palatsia ympäröivät puistot juoksemme läpi vauhdilla, mutta ehdin silti 
tallentaa muutaman kuvan kamerallani. Palaamme linja-autoon ja aloitamme paluumatkan kohti aurinkorannan 
hotellikeskittymiä.  
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 Toisto  ja näkymä  

 Turistimatka Alhambran palatsiin on saanut mielikuvitukseni liikkeelle. Bussimatkalla näkemäni vuorijonojen 
siluetit ja niiden savuiset värisävyt siivittävät ajatukseni uusille urille. Mietin toistoa. Käsityö on usein paljon toistoa 
vaativaa tekemistä. Palatsissa näkemäni kaiverretut ja maalatut seinälaatat olivat oikeiden ihmisten tekemiä tuotoksia. 
Palatsia kutsutaan taiteeksi, mutta olivatko toteutukseen osallistuneet tekijät taiteilijoita. Olivat varmasti omana aikanaan. 
Nykyään toistoa tekeviä käsityöläisiä harvoin pidetään taiteilijoina. Toistoa on kuitenkin kaikissa taiteen menetelmissä. 
Maalari joutuu toistamaan samat rituaalit jokaisen kankaan pohjustamisessa mikäli aikoo itse kankaansa pohjustaa ja saada 
hyvän maalausalustan. Värit joutuu levittämään paletille ja sekoittamaan erinäisten maalinesteiden kanssa. Sen jälkeen 
kuitenkin  alkaa luova työ, taiteellinen toiminta. Sivellin liikkuu kankaalla luoden pinnalle aina uudenlaisia kuvioita, 
värialueita, viivoja, hahmoja. Jos taiteilija toistaa teoksen, siitä harvoin tulee samanlainen kuin edellinen. Teos toisensa 
jälkeen on uniikki työ, ainutlaatuinen osoitus taiteilijan luovuudesta.   
 Mitä tekee käsityöläinen. Toistaa käsillään samaa rituaalia kerta toisensa jälkeen. Saadakseen tarvittavan määrän 
keraamisia  laattoja, tulee käsityöläisen toistaa samaa työvaihetta uudestaan ja uudestaan. Maalatessaan laatan pintaa tulee 
kuvion noudattaa tarkkaa suunnitelmaa, jotta laatat olisivat mahdollisimman paljon toistensa kaltaisia. Nykyajan 
käsityöläiset tekevät usein uniikkitöitä. Ovat siis taiteilijoita. Harva jaksaisi maalata palatsin verran lattia- ja seinälaattoja. 
Samaa kuviota toistaen kymmeniä ja satoja laattoja.  
 Aion nyt itse harjoitella toistoa. Tehdä paperille laatanomaisia esityksiä. Maalaan pieniä vesiväritöitä, toistan 
maisemaa yhä uudelleen ja uudelleen. Muutaman kymmenen samanlaisen työn sarjoja. Tekemisen prosessi on toistoa, 
samankaltaisten siveltimen vetojen tekemistä paperille. Paperin kastelua ja kuivumisen odottelua. Saman toistoa, rutiinia, 
rituaalia. Prosessi lähentelee meditaatiota tai joogaa. Keho toimii toistaen samoja liikeratoja; käsi pitää sivellintä ja vetää 
sitä paperin pintaa pitkin, oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle, ylös alas. Jokainen pieni paperinpala on toisensa 
kopio. Eikä kuitenkaan ole. Työt ovat uniikkeja, eivätkä kuitenkaan ole. Taidetta tai käsityötä, kehon vai mielen toimintaa. 
Kehon ja mielen yhteistoimintaa. 
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 Havainnointiharjoituksia, osa 2 

Keskiviikko 11.3.2015, kello 13.30, La Almeda 

 Istun puistossa toista kertaa. Näen edessäni palmuja ja lehtipuita sekä matalampaa kasvillisuutta, kolme 
koristeellista rautapenkkiä sekä sen, jolla itse istun. Näen eriväristen käytävälaattojen muodostamia kuvioita jaa laattoihin 
heijastuvia puiden varjoja. Kauempana edessäni näen pienen kioskin, jossa myydään makeisia, lehtiä ja kortteja. Näen 
viistosti vasemmalla penkillä istuvan naisen nauttimassa auringonpaisteesta ja välipalasta. Näen kauempana puiston 
käytävillä kulkevia ihmisiä, jotka näyttävät turisteilta. Näen itsestäni vasemmalla toisen kioskin ja siinä olevan 
sinivalkoraidallisen markiisin. Kioskin edessä on korttitelineitä. Näen vasemmalla suihkulähteen, josta suihkuaa vettä 
korkealle ylös sekä pienempiä vesisuihkuja keskeltä altaan reunoille päin. Altaalle saapuu turisteja kuvaamaan itseään sen 
edessä.  
 Puisto sijoittuu vilkasliikenteisen tien viereen ja sen reunoilla kohoaa viisi-kuusi kerroksisia asuintaloja tai hotelleja. 
Minusta oikealla näen puiston toisen käytävän ja sen varrelle sijoitettuja koristeellisin laatoin päällystettyjä penkkejä. Pulu 
kävelee ohitseni oikealta vasemmalle ja kohtaa toisen pulun käytävällä. Pian ne molemmat ampaisevat vauhtiin 
lippalakkipäisen lapsen ajaessa niitä kohti polkupyörällään. Pyörässä on apupyörät takana ja puiston käytävillä on varmasti 
tasaista harjoitella ajamista. Lapsi jahtaa puluja pyörällään ja silmin nähden nauttii saadessaan puluparat lennähtämään 
tiehensä. Lapsi kiihdyttää pyöränsä vauhtiin kohti puluja ja pysähtyy sitten näiden lentäessä matkoihinsa yhä uudelleen. 
 Kuulen lapsen kiljunnan ja huudahdukset hänen jatkaessa pulujahtiaan. Kuulen kovan liikenteenmelun vieressä 
kulkevilta teiltä. Autot suhahtelevat äänekkäästi ohi, välillä hiljentäen liikennevaloihin ja kiihdyttäen jälleen matkaansa. 
Liikenteen ääniin sekoittuu vasemmalla puolellani pauhaavan suihkulähteen tasainen kohina. Moottoripyörä pärisyttää 
autotiellä. Lapsi huutaa tällä kertaa juosten pulujen perässä. Käytävää pitkin minua kohden kävelee kaksi nuorta naista, 
jotka puhuvat keskenään saksaa. 
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 Haistan yllättävän raikkaan ilman vaikka olenkin aivan vilkasliikenteisen tien lähellä. Puista lähtevä mieto haju 
sekoittuu ohi kulkevien ihmisten ominaishajuihin. Välillä olen haistavinani makean leivonnaisen tuoksun. Vähän matkan 
päässä edessäni olevalla penkillä istuu nyt mies tupakoimassa, mutta sen haju saavuttaa minut vain hyvin vaimeasti. 
Maistan suussani lounaan jälkeisen maitokahvin maun. 
 Tunnen takapuoleni puutuvan rautaisella kovalla penkillä. Tämä penkki ei ole ergonomisesti suunniteltu; ei 
ainakaan minun istuttavakseni. Ehkä penkin tekijät toivovat puistoon tasaista vaihtuvuutta. Näille penkeille ei jäädä 
istuskelemaan pitkäksi aikaa, vaikka ilma ja tunnelma muuten olisivat siihen sopivia. Tunnen myös toissapäiväisestä 
urheilusuorituksesta jääneet jäykkyydet kehossani, mutta pitkään penkillä istuessani ne jäävät  vähemmälle huomiolle 
takapuoleni puutuessa yhä pahemmin. 
 Viileä ilmavirta sivelee kasvojani. Varjossa istuessani tarkenen, mutta en tunne auringon lämpöä. Koen puiston 
esteettisesti kauniina hetken levähdyspaikkana. Tämä on paikka, josta kuljetaan läpi, jossa tavataan ihmisiä, jossa turistit 
kuvaavat itseään suihkulähteen edustalla. Itse en viihdy tässä puistossa pitkää aikaa kerrallaan. Paikka on omaan makuuni 
liian meluisa.  

Keskiviikko 11.3. 2015 kello 14.30, Parque de la Constitutiòn 

 Istahdan valurautapenkille puiston laidalle, jonka takana kulkee Avenida de Espana. Edessäni on ruusujen 
reunustama suihkulähde. Tämä lähde pulputtaa maltillisesti, ei lainkaan niin mahtipontisesti kuten La Almedan 
suihkulähde. Vesi liplattaa hiljalleen tiileillä reunustetussa altaassa. Taustalla kohoaa mäntyjä, sypressejä, monenlaisia 
lehtipuita sekä palmuja. Oikealla näen keltaisen rakennuksen. Lukemani perusteella siinä sijaitsee observatorio. Edessäni 
kauempana puisto jatkuu nurmialueina ja monimuotoisina puuistutuksina.  
 Jalkojeni alla on pyöreistä kivistä ladottu kivetys ja sitä taas reunustaa tiilistä ladottu reunus. Kävelykäytävät on 
laatoitettu betonilaatoin. Ovaalinmuotoisen ruusutarhan reunoille on istutettu pieniä appelsiinipuita. Näitä pieniä 
appelsiinipuita näkee täällä käytettävän paljon julkisten paikkojen koristepuina. Kyllä hedelmiä käyttääkin voi, mutta ne 
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ovat kitkeriä. Niistä  saadaan kitkerän makeaa appelsiinimarmeladia, jota meilläkin on vielä yli puoli purkillista residenssin 
jääkaapissa. 
 Näen joitakin ihmisiä istumassa puiston penkeillä ja tullessani Avenida Arias Maldonadon puoleisesta portista 
sisään näin ihmisten istuskelevan portin laidalla sijaitsen kahvilan penkeillä. Kuulen kovaa lintujen pitämää ääntä. Lokkeja, 
pikkulintuja ja ties mitä äänekkäitä siivekkäitä vaikuttaa elelevän puiston puissa, sellainen raakkuminen ja liverrys 
yläilmoista kantautuu. Viereisellä kadulla liikkuu harvakseltaan autoja ja ihmisiä; sieltä kantautuu liikenteen ääntä tai 
ihmisten puhetta. Pääosin puiston äänimaailma kuitenkin koostuu lintujen keskinäisestä kommunikoinnista. Vesiaiheen 
leppoisa pulputus säestää lakkaamatta lintujen monimuotoista äänimaailmaa. Viereisellä tiellä ohi kulkee nainen lasten 
rattaiden kanssa. Rattaissa oleva lapsi laulaa heidän mennessä verkkaisesti puiston aidan viertä. 
 Haistan kivenheiton päässä olevan meren tuoksun. Hörppään vesipullosta vettä ja maistan kalkkipitoisen 
vesijohtoveden maun suussani. Tunnen rautaisen penkin painavan selkääni. Tämäkään penkki ei ole pitkäaikaiseen 
istumiseen suunniteltu. Tunnen pyöreät kivet jalkojeni alla ja lämmöstä sekä kävelystä johtuvaa kihelmöintiä 
jalkapohjissani. Tunnen auringon lämmön vasemmassa poskessani, korvassani sekä kämmenen päällä. Vieno tuulenvire käy 
kasvojeni yli aika ajoin. Vaihdan asentoa ja nojaan eteenpäin, jotta penkki ei painaisi selkääni. Käännän päätäni oikealle ja 
tunnen, kuinka niskani on jäykän oloinen. Päivittäiset venyttelyhetket ovat jääneet vähemmälle täällä turistia leikkiessä. 
 Nousen ja lähden liikkeelle. Käännyn oikealle käytävälle, jota reunustaa molemmin puolin sypressirivistö. Edessä 
siintää lasten leikkipaikka. Sitä ennen oikealla on ympyränmuotoinen, suojaisa levähdyspaikka useine penkkeineen. 
Etenkin yksi puu tekee minuun vaikutuksen monihaaraisine runkoineen ja leveälle levittyvine oksistoineen. Lasten 
leikkipaikalla ei näy ketään, mutta maahan kiveykselle on piirretty kuvioita. Ne ovat merkkejä leikkipaikan käytöstä. 
 Kävelen pyöreän rakennuksen viertä observatorioon päin ja haistan makeaa tuoksua. Jatkan puiden reunustamaa 
käytävää ja kuulen vasemmalta kantautuvaa vauvan itkua. Äiti istuu lapsensa kanssa läheisellä penkillä. Taitan toista 
käytävää takaisin observatoriolle päin ja käännyn vasemmalle. Muutaman metrin päässä on kivipenkkien reunustama pieni 
aukio, jonka keskellä kohoaa pieni tähden muotoinen vesiaihe. Tällä hetkellä siitä ei suihkua vettä. Istun aukion yhdelle 
penkille. Viereisellä penkillä istuu lippalakkipäinen mies vieressään vesipullo ja sanomalehti. Minä istun auringossa, joka 
lämmittää ihanasti penkin hohkatessa alkukevään viileyttä.  
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 Tähän penkille istuessani huomasin puiston laidalla vaeltelevan kissan. Käännyn katsomaan taakseni ja huomaan 
myös toisen, mustan kissan, jolkottelevan puiston varjoisassa nurkassa. Lähden kohti kissoja. Kun pääsen puiston laidalle, 
kissat ovat jo ehtineet kadota aidan toiselle puolelle. 

 Puisto on ihmisen rakentama, luontoa imitoiva tila kaupungissa. Puisto on ihmisen itselleen tekemä tila, mutta sitä 
käyttävät myös muut eläimet. Ihminen hallitsee tilan käyttöä ja tekee päätökset ajatellen itseään. Koska puisto kuitenkin 
imitoi luontoa ja saattaa olla ainoa luontoa edes jollakin tavalla edustava paikka kaupungissa, ottavat eläimet puiston 
haltuunsa kaupungissa asuessaan. Ja hyvä niin. Kohtuuden nimissä olisi puistoja oltava enemmänkin. Ei ehkä 
urbanisoituville ihmisille, vaan kaupungista tilaa etsiville eläimille. Hengähdyspaikaksi poissa liikenteen vaaroista, 
asuinpaikaksi, jotta ei täytyisi siirtyä ihmisten tieltä. Jotta ei tarvitsisi vaeltaa yhä kauemmas vuorille, metsiin, teiden väliin 
jääville joutomaille. Sillä ihminen rakastaa rakentamista. Se ei jätä pienintäkään tilaa käyttämättä omiin tarkoituksiinsa. 
Ellei sitä lainsäädännöllä tai muilla toimin estetä.  
 Marbellassa talot on rakennettu kiinni toisiinsa. Puut kasvavat kadulla suoraan kiveyksestä. Vain pieni pala maata 
näkyy puiden juurilla. Kadut on päällystetty kivin ja rantakatukin on tasaiseksi ja leveäksi bulevardiksi laitettu. Kaikki 
ihmisten ehdoilla. Jotta olisi helppo liikkua paikasta toiseen. Jotta tonttimaasta tulisi jokainen neliö hyötykäyttöön. Jotta 
olisi siistiä ja kaunista. Eläimet tarvitsevat kuopsutettavaa maata, lehtikasoja, kuivuneita oksakasoja,  puiden varjoa, vettä 
juotavaksi ja kylpemiseen. Lähes samoja asioita siis kun me ihmisetkin. Eläimillä ei ole käytössään traktoreita ja 
kauhakuormaajia. On vain nokka tai käpälät, joilla tehdä tilasta itselle sopiva. Lisää puistoja ja kaupunkimetsiä soisi 
ihmisten rakentavan. Sekä itseään varten että solidaarisuudesta toisille lajeille. 
 Michel Serres on kirjoittanut luontosopimuksesta, tai oikeastaan sen puutteesta. Ihmisillä on ihmisoikeussopimus, 
mutta se jättää muut lajit huomiotta. Ihmisten täytyisi palata takaisin luontoon.  Se merkitsee sitä, että yhteiskunnalliseen 
sopimukseen tulisi lisätä symbioottinen ja vastavuoroinen luontosopimus, jossa suhtautumisemme asioihin luovuttaisi 
herruuden ja omistusoikeuden ihailevalle kuuntelemiselle, vastavuoroisuudelle, mietiskelylle ja kunnioitukselle (Serres 
1990, 65.) 
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 Itse näen asian niin, että kaikessa rakentamista ja ympäristöä muokkaavassa toiminnassa tuli ottaa aina huomioon 
kaikki alueen eläinlajit, ei ainoastaan harvat uhanalaiset. Realistina tiedän, ettei tämä tule koskaan tapahtumaan, mutta 
mikäli edes rakennetun luontoympäristön määrä kaupungeissa lisääntyisi, voisi se tuoda tarpeellisia elinympäristöjä eläin- 
ja kasvilajeille. Antaa eläinten edes löytää uusia asuinsijoja ihmisten rakentamista tiloista, kun me ihmiset olemme 
alunperin rakentamisella tuhonneet eläinten alkuperäiset asuinsijat. 
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Torstai 12.3.2015 kello 14, Parque de la Constitutiòn 

 Istun tänään keskemmälle puistoa kivipenkille. Edessäni lorisee suihkulähde, jossa varpuset käyvät juomassa ja 
peseytymässä. Suihkulähteen vieressä seisoo nainen pienokainen sylissään. Hän on jättänyt rattaat varjoon ja kävelee lasta 
kantaen suihkulähteen ympärillä. Tämän pienen pyöreän aukion ympärillä kasvaa palmuja. Edessäni kauempana näkyy 
isompia lehtipuita, havuja sekä appelsiinipuita. Lähellä olevaa käytävää reunustaa kirkkaan vaaleanpunaiset syklaamit. 
Edessäni soliseva suihkulähde on rakennettu tiilistä ja keraamisista laatoista sekä marmorista. Aukio, jolla suihkulähde on, 
on laatoitettu  betonilaatoin ja sitä ympäröi neljä valkoiseksi maalattua kaarevaa betonipenkkiä. Penkkien reunat on 
koristeltu vihreillä laatoilla ja penkin alaosaa koristaa kuviolliset laatat. Penkkien selustaa pitkin kasvaa köynnöstä. 
 Puistossa liikkuu ihmisiä harvakseltaan. Kuulen monimuotoisen äänimaailman, joka koostuu pääasiassa 
monenlaisista lintujen äänistä sekä ajoittain lähiteiltä kantautuvista ajoneuvojen äänistä. Maistan suussani tunkkaisen maun. 
Ennen päiväkävelyäni nauttimani maitokahvi on kuivattanut kurkkuni. Tunnen auringon kuumuuden ohimollani ja lievän 
päänsäryn alun jomotuksen. Tunnen kylmyyden takapuoleni alla. Aurinko ei ole ehtinyt lämmittää penkkiä vielä tarpeeksi. 
Jalkateräni tuntuvat kuumilta residenssiltä puistoon johtaneen kävelyn johdosta. 
 Näen oikealla nurmikolla pyöreän pienen rakennuksen. Siinä on siniharmaa katto ja pienet ikkunat, joihin on 
maalattu keltaiset ikkunanpienet. Taustalla on keltainen kaareva rakennus, jota reunustaa pylväsholvikäytävä. Nousen ja 
vaihdan paikkaa. Istun jonkin matkan päähän rautaiselle penkille auringon paisteeseen. Tunnen, kuinka selkänoja on yhä 
viileä. Varjo on vielä hetki sitten peittänyt penkin kokonaan. 
 Kuulen kenkien kopinan lähenevän. Viereistä käytävää pitkin kävelee pariskunta. Edestäni ohi kulkee vanhahko 
aasialaistaustainen nainen. Hän kysyy kellon aikaa ja vaihtaa heti englantiin, kun tajuaa etten puhu espanjaa. Kiittää 
tiedosta ja taivaltaa tiehensä. Kuulen lähenevää puheensorinaa. Mies ja nainen kävelevät ohitseni naisen puhuessa 
vilkkaasti espanjaa. Mies ei sano mitään. Ei ehkä saa suunvuoroa. He kääntyvät viereiselle käytävälle ja loittoneva 
näkymättömiin. Puheensorina lakkaa, kun taas moottoripyörän pärinä lähenee ja loittonee sen ajaessa viereisellä tiellä 
puiston ohi. 
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 Aurinko paistaa täydeltä terältä ja tunnen oikean puoleisen poskeni ja korvani kuumenevan. Lämpöasteita taitaa olla 
noin 25 astetta celsiusta. Varjossa on viileämpää. Janottaa. Huikkaan vettä pullosta ja kuuntelen lintujen liverrystä. 
Huhuuhu – huhuuhu - huhuuhu kuuluu kumeana takaani korkeasointuisen liverryksen kuuluessa oikealta ja vasemmalta. 
Tämä saattaa olla yksi parhaita paikkoja linnuille olla ja elää keskellä kaupunkia. Tarjolla heille on monenlaisia isoja puita, 
joissa levätä, vettä saatavilla ja todennäköisesti myös luonnonmukaista ravintoa tarjolla erilaisten pieneliöiden muodossa. 
Jokunen kissa voi joskus hätyytellä, mutta muuten puisto lienee rauhaisa tyyssija kaupungin lentäville asukeille. 
 Nousen jälleen ylös ja kävelen kaarevaa päällystettyä polkua pitkin vasemmalle päätyen suoralle käytävälle ja siitä 
oikealle puiston toiselle laidalle. Istun jälleen valkoiselle betonipenkille pienelle pyöreälle aukiolle. Tälläkin aukiolla on 
suihkulähde, mutta se ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Se on erilainen kuin toisen aukion suihkulähde. Tämä on 
kahdeksansakaraisen tähden muotoinen, jossa on marmoriset reunat ja laatoitettu seinämä. Suihkulähdettä kiertää pyöreistä 
kivistä ja tiilistä tehty tähtikuvioinen koroke. Aurinko porottaa niin kuumasti, että on jälleen vaihdettava paikkaa. Kävelen 
käytäviä ristiin ja rastiin. Näen mustarastaita sekä jonkin sortin papukaijoja. Jälkimmäiset ovat kovaäänisiä kun taas ensin 
mainitut enemmänkin ujon oloisia. Hyppivät ja pomppivat kuitenkin puistossa kuin kotonaan. 
 Koen tämän puiston miellyttävänä ajanviettopaikkana. Täällä on monenlaisia reittejä kulkea ja tiloja viettää aikaa. 
Sekä visuaalisesti että aistikokemuksellisesti puisto on monipuolinen paikka. On suoria käytäviä ja kaarevia päällystettyjä 
polkuja. On jalalle erilaisia tuntumia pikkukivilaatoituksesta rapiseviin polkuihin ja pyöreistä kivistä ladottuihin istuinten 
alustoihin. Isot puut suodattavat valoja ja tuovat sopivasti varjoa paahtavalta auringolta. Aukkopaikkojakin löytyy mikäli 
kaipaa suoraa auringonpaistetta. Makuaistimuksia voi kokea puiston kahvilassa ja tiedonnälkäänsä tyydyttää 
observatoriossa tai pienessä astronomian museossa. 
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Perjantai 13.3. kello 12.30, El Calvaria 

 Istun penkille, joka on sijoitettu pergolarakennuksen alle. Näen edessäni pari isoa leveäkasvuista puuta, joissa on 
joitakin punaisia kukkia. Lehtiä puissa ei vielä ole, joten rungon ja oksien muodot näkyvät selvästi. Puiden takana on 
pienehkö lammentapainen vesiaihe ja sen keskeltä vesi suihkuaa  kohti korkeuksia. Lammen yli kulkee Puente del  
Santisimo Cristo del Amor -niminen silta. Sillan yli kulkee tasaiseen tahtiin sekä autoja että jalankulkijoita. Yksi sillan 
tukipalkeista seisoo lammessa. Lampeen on tehty saareke varta vasten palkkia varten. Lammesta törröttää näkyviin 
muutamia kivenlohkareita. Yhden päällä  paistattelee päivää pari kilpikonnaa. Lammessa uiskentelee sorsalintuja ja 
edessäni olevalla nurmikolla käyskentelee muutama pulu.  
 Näen lammen vastarannalla samanlaisen pergolarakennuksen  penkkeineen, jolla itse istun. Siellä istuu muutama 
ihminen. Sekä oikealla että vasemmalla pergolarakennuksesta kulkee jalankulkukäytävät ja niitä pitkin kävelee 
harvakseltaan ihmisiä yksin, pareittain tai koiraa ulkoiluttaen. Näen ympärilläni monenlaisia lehti- ja havupuita. Sellaisia, 
joita ei tapaa Suomessa ja joita en ehkä koskaan ennen ole edes nähnyt. Yksi puu kukkii vaaleanpunaisin kukin. Se näyttää 
hieman rusokirsikalta. Joku pensas kukkii punaisin isoin kukin. Jalkojeni ja pergolarakennuksen alla on betonilaatoitettu 
kivijäljitelmä. Itse pergola on tehty tukevasta puumateriaalista ja sen katto on rimoitettu niin, että se antaa istujille varjoisan 
huonemaisen tilan olla ja levähtää. 
 Kuulen käsien taputusta itsestäni vasemmalla, kun läheisellä penkillä istuvat pojat taputtavat käsiään yhteen. Kuulen 
puiston laidalta kantautuvan lasten leikkien ääniä. Liekö viereisen tien varrella koulu, jossa on parhaillaan menossa 
välitunti. Kuulen viereisellä tiellä menevien autojen äänet sekä myös sillalla kulkevien kulkupelien äänet. Kuulen 
suihkulähteestä tulevan veden pauhun kun vesi iskeytyy korkeuksista takaisin lammen pintaan. Kuulen puistossa aikaa 
viettävien ihmisten puheen sorinaa sekä puista kantautuvaa lintujen liverrystä. Haistan maan ja veden vaimean tuoksun. 
Maistan suussani lounaaksi syödyn linssikeiton maun. 
 Näen oikealla puolellani pienen penkereen, joka viettää ylöspäin. Sen takana kulkee tie ja huomaan autojen liikkeen 
sillä sekä satunnaisia jalankulkijoita. Puiston molemmin puolin kulkevat autotiet sekä puiston lävistävä ajoneuvosilta 
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tekevät paikasta meluisan ja vilkkaan oloisen. Ristiriita harmonisten puu- ja pensasistutusten ja äänimaailman välillä on 
suuri. Tämä on paikka, jossa en itse viihtyisi pitkään (ainakaan ilman hyvää seuraa).  
 Huomaan, että puistossa on paljon ihmisiä, sekä nuoria että vanhoja ja he näyttävät nauttivan puistosta. Ihmiset 
istuskelevat penkeillä, juttelevat keskenään, oleskelevat. Lammen ranta on porrastettu niin, että siinäkin on mahdollista 
istua ja samalla ihmetellä suihkulähteen voimakasta pauhua. Ehkä veden pauhu peittää alleen osan viereisten teiden 
liikenteen äänet ja luo illuusion luonnon läheisyydestä. 
 Tätä puistoa kutsutaan kivikkopuistoksi, mutta tämä nimenomainen pääty, jossa itse istun on kasvultaan rehevä ja 
monimuotoinen. Vähän matkan päästä tästä paikasta sijaitsee bonsai museo. Sen vieressä on iso lasten leikkipaikka sekä 
kuntoiluun tarkoitettuja välineitä. Tämän jälkeen puiston visuaalinen ilme muuttuu yhä enemmän ja enemmän laatoitetuiksi 
alueiksi. Ensimmäistä kertaa tässä puistossa käydessäni pidin juuri tätä aluetta, jossa nyt istun, viehättävimpänä osana 
puistosta. Nyt minusta kuitenkin tuntuu, että tila on liian avoin ja äänimaailma minulle liian voimakas. Itse käyttäisin tätä 
puistoa kuljeskeluun ja läpi kävelemiseen. 
 Vaihdan istumaan vastapäiselle penkille. Edessäni näen koristeellisen laululavan, tasaisen laatoitetun kentän sekä 
taustalla pari rakennusta. Taaimmaisessa rakennuksessa on pyöreä katto. Äärimmäisenä taustalla kohoaa vuoristo ylväänä 
kohti taivasta. Tunnen viileän tuulen tuulevan takaani ja vaikka aurinko onkin lämmin tässä varjoisessa istuessa tulee 
hieman kylmä. Nousen ja lähden puistosta. 

 Aktiivinen havainnointi on haasteellista toimintaa. Huomaan jatkuvasti ottavani kantaa ja reagoivani itseäni 
ärsyttäviin ulkoisiin asioihin. Myös sisäiset tuntemukset ja olotilat häiritsevät. Ajatuksia ja tuntemuksia on vaikea tarkkailla 
reagoimatta niihin. Aistien havainnointi on vain havainnointia, ei arvottamista. Arvottaminen tulee kuitenkin niin helposti ja 
luonnostaan mieleen, että siitä poisoppiminen on pitkä prosessi. Olen vasta siinä vaiheessa, että huomaan reagoivani, mutta 
en kuitenkaan osaa olla reagoimatta. Alan taas arvottaa. Totean siis, että reagoin ja arvotan, mutta siinä se.  
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 Keho ja mieli 

 Havaitseminen on moniaistista, koska ihminen on kehollinen olento. Olen vuorovaikutuksessa maailman kanssa. 
Näen, kuulen, haistan, maistan ja tunnen asioita kehollani, kehossani ja kehoni ulkopuolella. Rajaa sisäisen ja ulkoisen 
välillä ei ole. Aistiärsykkeet tulevat ulkoa ja tunkeutuvat kehoni sisälle ja koen ne tietyllä tavalla moniaistillisena 
kokemuksena. Niin elämän kuin taiteenkin kokeminen tuottaa aistien virittymistä. Aistit virittyvät joka puolella kehossani, 
ei vaan pääni sisällä. Koen elämää, taidetta, tunteita koko kehollani. Taiteilijana olen läsnä maailmassa lihallisena ruumiina 
ja koen maailmaa kehoni kautta.  
 Henkilökohtaiset kehokokemukset muokkaavat tapaani tuottaa teoksia ja kuvata maailmaa kehoni avulla. Olen 
herkkä ja koen siten aistiärsykkeet erityisen vahvoina. Kovat äänet ovat välillä minulle lähes sietämättömiä ja kylmyys 
tuntuu kehossani kipuna. Kehoni reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin tavanomaista voimakkaammin ja täten kokemusmaailmani 
on rikasta. Toisaalta myös mieleni reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin voimakkaasti ja jatkuvat aistiärsykkeet saavat kehoni ja 
mieleni ylivirittyneisyyden tilaan. Kehoni aistii tilassa olevat äänet, hajut, liikkeen, lämpötilan sekä muut aistein havaittavat 
asiat. Tuntemukset täyttävät kehoni ja mieleni. Lihakseni jäykistyvät ja kipeytyvät, mieleni täyttää levottomuuden ja 
sekavuuden tila. Samalla kehoni väsyy. Väsynyt keho yhdistettynä ylivirittyneeseen mieleen saa minut turhautuneeksi. En 
jaksa enkä kykene, mutta levätäkään en voi. 
 Krooninen kipu kohossani saa minut tuntemaan vajavaisuutta oman toimintani suhteen. Väsyn ja kipeydyn herkästi, 
eikä mieleni meinaa millään hyväksyä sitä. On etsittävä balanssia, tasapainoa kehon ja mielen, ulkoisen ja sisäisen 
maailman välillä. Aistiärsykkeitä on karsittava ja kehoa rääkättävä sopivasti.  

 Sää on muuttunut sateiseksi. Matalapaine imee viimeisetkin elämänhalut kehostani. Psykiatri sanoi aikoinaan, ettei 
ole koskaan kuullut mitään yhtä älytöntä, kun kerroin että mieleni elää täysin ilmanpaineen mukaan. Aurinkoisella ilmalla 
ja korkeapaineen vallitessa olen yleensä toimintakykyinen ja joskus jopa iloinenkin, matalapaineella mieleni painuu ilman 
mukana alas ja vaivuttaa minut synkkyyden saloihin. Juuri tästä kummallisesta ominaisuudestani johtuen en viihdy 
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Suomessa kovinkaan hyvin. Talvet ovat siellä muuttuneet sateisen harmaiksi ja kesäänkään ei voi luottaa; joskus paistaa, 
useimmiten sataa.  
 Kylmyys kankeuttaa kehoni, jäykistää paikoilleen, estää toimimasta. Lämpö rentouttaa, vapauttaa liikkumaan, 
poistaa jäykkyydet ja kiristykset. Lämpötila vaikuttaa kehoni lisäksi myös mieleeni kun mieleni reagoi kehoni olotiloihin. 
Useista harjoitteluyrityksistä huolimatta en ole oppinut olemaan reagoimatta.  
 Usein olen saanut energiaa matkustamisesta. Siitä, että saa auringon valoa silmiinsä ja samalla kokee uusia 
paikkoja. Paikat ovat olleet minulle tärkeä voimanlähde. Erityisesti luontopaikat, mutta myös kaupunkiluonto, puut, 
puutarhat, puistot, merenrannat, järvenrannat, metsät. Kaikenlaiset paikat, joissa luonto-objektit ilmenevät jollakin tapaa 
havaittavasti. Olen etsinyt paikkoja, joissa olisi mahdollista kokea lämpöä ja mielenkiintoisia luontokohteita. Olen etsinyt 
matkakohteita, joissa paistaisi aurinko, jossa saisin valohoitoa ja samalla lämmitystä keholleni. Nyt täällä aurinkorannalla 
on vasta alkukevät ja ilmat vaihtelevat. Lämpöä ja auringonpaistetta oli tarjolla parisen viikkoa, mutta nyt saapuivat sateet. 
Pari päivää on tullut kuuroja taivaan täydeltä ja lämpötila laskenut jonnekin viidentoista plusasteen tietämille. 
Residenssitalo on paikalliseen tapaan vanha ja kivinen. Lämpimään ilmanalaan rakennettu. Siis kylmä. Sisällä on sama 
lämpötila kun ulkona, ehkä jopa viileämpi. Työhuoneet saa lämmitettyä ilmalämpöpumpuilla, mutta asuintiloja joutuu 
lämmittämään kolme tuntia puilla, jotta saa aikaiseksi kohtalaisen oleskelulämmön. Joku onnellinen kylmäverinen varmaan 
nauttisi olostaan. Minä kylmyyden kangistama saan luvan kestää jäisiä jäseniä ja jäykistyviä lihaksia sekä mieleeni tulvivaa 
kylmää viimaa.  
 Ulkoisen kylmyyden myötä on myös mieleeni hiipinyt salakavala kylmyys. Masentaa. En ole saanut tehtyä 
läheskään kaikkea mitä suunnittelin ja masennus pahenee päivä päivältä. Yritän esittää reipasta, mutta energia on huvenneet 
taivaan tuuliin. Olisihan minun pitänyt tietää, että masentuneen ei kannata lähteä kuukaudeksi pois kotoa. Ei varsinkaan 
johonkin taiteilijaresidenssiin, jossa tulisi työskennellä ja olla kaikin puolin ahkera. Kuka sitä ahkeruutta sitten vaatii, en 
tiedä, lähinnä kai minä itse. Olen ollut kaikkea muuta kuin ahkera. Tehnyt kyllä pieniä vesiväritöitä kymmenittäin, mutta 
mihinkään en ole tyytyväinen. Kirjoittanut muutaman sivun päivässä kun tavoite oli kolme sivua, vähintään. Se siitä 
kirjoittajan urasta sitten. Kaikki suunnitelmani ja tekemiseni valuvat hiekkaan ja lentävät tuhkana tuuleen. Mistään en saa 
otetta. 
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 Liiallinen realismi tappaa luovuuden. Minusta on vuosien varrella tullut ylirealistinen. Tiedostan hieman liian hyvin, 
että mahdollisuuteni ammatilliseen taiteilijan uraan on mennyttä. Tiedostan hieman liian hyvin, että kaikki yrittämiseni ovat 
olleet turhia ja ainoa asia mitä tulen tässä suuressa taiteilijan urallani saavuttamaan on katkeruus. Katkeruus syö sisintäni ja 
estää luovuuden kukkimisen. Fyysinen väsymys painaa myös ja vie voimat aloittaa. Aivoni ovat jääneet paikoilleen 
polkemaan, enkä kykene ajattelemaan selkeästi. Sisälläni velloo kaikenkattava kaaos ja sekamelska. Joku älypää varmaan 
ehdottaisi että tekisin tuosta tunteesta taidetta. Juupa juu. Pateettisuuden ilmenemismuotoja tässä vielä tarvitaankin, kuvia 
sisäisestä synkkyydestä, reaalisia objekteja masentuneisuuden kuvaamiseksi.  
 Mietin taiteen tekemisen merkitystä. Lähdin etsimään merkittävää tekemistä ja nyt tuntuu, että viimeisetkin 
merkittävyyden rippeet ovat valunet alas viemäriin yhdessä rännistä valuvan sadeveden mukana. 
 Jokainen taiteilija tahtoo elää työllään, kuten Vilkuna ja Romppanen raportissaan kuvataiteen asemasta valtion 
rahoituksessa kirjoittavat (Vilkuna ja Romppanen 2015). Työn tekeminen ja omalla työllään eläminen antaa elämälle 
merkitystä. Jos työtä ei huomioida, eikä siitä saa itselleen toimeentuloa, tulee kenen tahansa elämästä pikkuhiljaa 
merkityksetöntä. Myös taiteilijan.  
 Mitä voisi tehdä unohdettu taiteilija luodakseen elämästään merkityksellisen? Merkityksellinen elämä tarkoittaa eri 
ihmisille erilaisia asioita. Minulle taiteilijana se tarkoittaa mahdollisuutta tehdä omaa työtä ja kuulua työn kautta 
yhteiskuntaa, olla osallinen yhteiskunnan toiminnassa ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tuntea tekevänsä merkityksellistä 
työtä.  
 Unohdettuna, merkityksettömänä taiteilijana tuon merkityksen löytäminen on haaste. Pitäisi onnistua luomaan 
itselleen kupla, johon ei rahatalouden voimat eivätkä taidemaailman arvottamiskriteerit yltäisi. Sellainen kupla, jossa voisi 
työskennellä rauhassa ja tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä. Realistina en ole onnistunut luomaan itselleni kuplaa. Elän 
inhorealistisessa todellisuudessa. Todellisuudessa, jossa ei ole tilaa luovuudelle tai itsensä toteuttamiselle. Todellisuudessa, 
jossa on ainoastaan tilaa tehokkuudelle ja rahan mahdille. Rahan mahti kertoo kenen työ on merkittävää ja kuka on arvokas 
ihminen. Taidemaailman todellisuudessa raha korvautuu meriitillä. Merkittävillä taiteilijoilla on paljon meriittejä. 
Merkittävät taiteilijat saavat lisää uusia mahdollisuuksia hankkia lisää meriittejä. Me muut taiteilijat olemme meriitittömiä 
ja merkityksettömiä. Luo siinä sitten kuplaa itsellesi, taiteilija! 
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 Laitan puita takkaan ja vaivun syvälle mieleni maisemiin. Luen  Lauri Rauhalan opusta Ihminen kulttuurissa - 
kulttuuri ihmisessä. Rauhala kirjoittaa muun muassa talouselämän ilmiöistä, sekä siitä miten ne vaikuttavat myös 
yksilötasolla. Yksilön on yritettävä oman maailmankuvansa avulla säädellä ekonomista tilannettaan niissä puitteissa, jotka 
kollektiivinen talouselämä tarjoaa. Yksilöllä tulisi olla mahdollisuus säilyttää edes jonkinasteinen taloudellisen 
itsehallinnan ja riippumattomuuden reviiri, heideggerilaisittain olemisen eksistentiaali, joka kuuluu ihmisoikeuksien 
joukkoon. (Rauhala 2004, 77.) 
 Taloudellinen riippumattomuus tuo yksilölle vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään. Taiteilijoille apuraha tuo 
ainakin hetkellisesti taloudellista helpotusta ja mahdollisuutta keskittyä omaan työhönsä. Keskustelemme Pirjon kanssa 
taiteilijuudesta ja “taiteilijan vapaudesta”. Taiteilijan vapaus voidaan ymmärtää vapaudeksi tehdä mitä itse haluaa. Itse olen 
sitä mieltä, että taiteilija ei ole sen vapaampi kuin kukaan muukaan. Rahalla voi kuka tahansa ostaa itselleen vapautta, 
koska maailma toimii talouden ehdoilla. Vapaa-aika tarkoittaa sitä, että on varaa olla menemättä palkkatöihin, tai pitää  edes 
vapaata palkkatöistä. Kovin monellakaan taiteilijalla ei tätä vapautta ole. Palkkatöissä taiteilija kerää itselleen varallisuutta, 
jolla sitten ostaa itselleen vapautta ja lähtee residenssiin tai pitää näyttelyn; toisin sanoen harjoittaa ammattiaan. Harva 
ammattikuntansa edustaja joutuu keräämään rahaa toteuttaakseen omaa ammattiaan. Aikamoista vapautta siis. 
 Itsekin toteutin tätä edellä mainittua kaavaa monia vuosia. Tein päivisin taiteilijan töitä ja iltaisin palkkatöitä 
opetustehtävissä. Kaikki meni niin kauan hyvin, kun olin nuori ja jaksoin painaa pitkää päivää. Selässäni oleva kierteinen 
skolioosi toi jo varhain haasteita fyysisiin toimintoihin. Kun sairastuin vielä fibromyalgiaan ja sitten vakava-asteiseen 
masennukseen, alkoi taiteilijan vapauden hinta tuntua liian kalliilta. Huomasin, että kuvataiteilijan työ on tarkoitettu 
ihmisille, jotka eivät väsy eivätkä sairastu. Toinen mahdollisuus on tietenkin ensin tehdä normaali palkkatyöura ja ryhtyä 
taiteilijaksi vasta eläkkeellä. Silloin olisi ollut vapautta ja aikaa toteuttaa taiteellisia unelmiaan. Minä olin kuitenkin nuorena 
ideologinen ja naiivi. Luulin pärjääväni kun vain olisin ahkera. Enkä tietenkään kuvitellut sairastuvani tai uupuvani. Luulin 
olevani kuolematon. Kuten niin moni nuori elämän alkutaipaleella kuvittelee. Nyt en enää kuvittele. Yritän vain jaksaa 
sinnitellä. Ja koetan välttää katkeroitumasta yhtään enempää. 
 Lisään puita takkaan ja luen hieman lisää Rauhalaa. 
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 Havainnointiharjoituksia, osa 3 

Keskiviikko 24.3. 2015 kello 9.00, La Alameda 

 Kuvausryhmä asettelee kalustoaan. Lehtimyyjä taittelee lehtiä penkin päällä. Puistotyöntekijä puhaltaa roskia ja 
kuivuneita lehtiä lehtipuhaltimella. Aamun viileähkö tuuli tuntuu iholla. Puiston penkki tuntuu istuttaessa viileältä. 
Hattupäinen mies lukee lehteä aukiolla. Samaisella aukiolla rakennetaan telinettä karusellia varten. Nainen ulkoiluttaa 
koiraa ja puhuu puhelimeensa. Pukuun sonnustautunut mies kävelee kioskille lehden ostoon.  
 Aamuaurinko suodattuu puiden lehvistön läpi ja ilma on raikas. Ilmassa ei tunnu mitään huomioitavia tuoksuja. 
Kuulen puheen sorinaa ihmisten kulkiessa ohitseni. Katujyrän porausääni puiston toiselta puolelta tunkeutuu tajuntaani. 
Taitavat laittaa katukiveystä kuntoon heti aamutuimaan.  
 Kuulen puistossa olevan suihkulähteen lähtevän käyntiin ja suihkuttavan vettä kohisten. Ohitseni kulkeva mies 
aivastaa. Metallikehikon kasaajat paukuttelevat telineen osia ja lehtipuhaltimen ujeltava ääni kantautuu puiston käytävän 
päästä. Koko puisto on hieman suttuisen näköinen. Sitä laitetaan edustuskuntoon näin aamuisin kun turistit vielä nukkuvat 
tai istuvat hotelliensa aamiaispöydissä. 
 Lähden kohti rantaa. Kävelen Dalin veistosten ohi ja marmoriportaita alas rantabulevardille. Kävelen rantakatua 
pitkin kohti Marbellan lempipuistoani. Katselen kävellessäni merta ja vastaantulevia ihmisiä. Osa on selvästi aamulenkillä. 
Trikoot  päällä ja lenkkikengät jaloissa, nappikuulokkeet korvilla he hölkkäävät pitkin bulevardia. Rantakadun varrella on 
myös julkisia kuntoiluvälineitä. Niitä olen itsekin täällä ollessani käyttänyt ja täytyy todeta, etten koskaan ole ollut yhtä 
miellyttävällä kuntosalilla, ulkoilmassa meren rannalla. Ei hienhajua eikä jympyttävä musiikkia, vain tuulentuiverrus iholla 
ja meren loiskinta rantahietikolla. 
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Keskiviikko 24.3.2015 kello 9.30-10.30, Parque da la Constituciòn 

 Tulen puistoon pääportista. Kuvaan hetken aikaa pientä 
suihkulähdettä ja käännyn sitten vasemmalle. Käyskentelen käytävillä 
ristiin rastiin ja yritän imeä puiston tunnelmaa itseeni. Linnut ovat jo 
hereillä ja pitävät aamun konserttiaan. Kuvaan papukaijojen istuskelua 
puun latvuksissa. Oksisto näyttää verkostolta. Se on kuin lintujen oma 
katuverkosto valtaväylineen ja pienine kujineen. Käyn ruusutarhassa ja 
huomaan, että siellä kukkii punaisia ja valkoisia ruusuja. Kävelen käytäviä 
hiljaiseen tahtiin. Puistossa ei ole kuin muutama henkilö. Täällä pääsee 
eroon kaupungin kiireestä ja kaikenmaailman aivomadoista. 
Mustarastaiden madonetsintää on hauska tarkkailla. Nyt on puolipilvinen 
aamu ja käteni kylmenevät kun puuskainen tuuli puhaltaa navakasti.  
 Puiston peränurkassa huomaan taas kissan. Se hieman säpsähtää 
huomatessaan minut, mutta juttelen sille lempeästi ja se jää paikoilleen, 
kunnes uusi tuulenpuuska alkaa heittää kuivuneita puiden lehtiä, oksia ja 
ties mitä alas puista. Kissa ottaa käpälät alleen ja vilahtaa lähimpien 
pensasistutusten alle. 
 Tuuli tyyntyy hetken kuluttua ja aurinko alkaa kurotella pilvien 
välistä. Aamulla juomani vesi, tee ja hedelmäsmoothie ovat tehneet 
tehtävänsä ja ilmoittavat halustaan poistu kehostani. Käyn katsastamassa 
puiston saniteettitilat. Siistit ovat, vaikka paperia ei olekaan. Nenäliinoja 
sentään löytyy käsilaukusta. 
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 Jatkan vaelteluani ja sään tyyntyessä uskaltaudun istumaan yhdelle käytävän varrella olevalle penkille. Kauempaa 
toiselta käytävältä kantautuu vaimeaa puhetta aivan kuin nainen puhuisi puhelimeen. Ohitseni kulkee mies koiransa kanssa. 
Pulut jatkavat huhuiluaan. Lähellä oleva vesiallas lorisee tasaista lorinaansa. Lentokone ylittää äänivallin. Aurinko paistaa 
ja puut jättävät  varjonsa nurmikolle, käytäville ja puiden rungoille. Tallennan niitä kameran kovalevylle. 
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 Turistina jälleen 

Torstai 26.3.2015, Opastettu matka Còrdobaan 

 Olemme ilmeisesti taas saaneet tarpeeksemme Marbellan tutuiksi tulleista kaduista ja kujista ja kaipaamme 
aisteillemme lisää stimulaatiota. Päätimme ottaa päivän matkan turistiryhmän mukana kohti turvallista kokemusalustaa.  
 Tällä kertaa menemme pysäkille jo kello 6.25, josta turistibussi noutaa meidät parinkymmenen minuutin kuluttua. 
Matkan varrelta keräämme muut retkelle lähtevät turistit ja tähän keruuseen menee jälleen arvokasta turistin aikaa aina 
kahden tunnin verran. Linja-auton kierrettyä mitä kapeimmat rantakadut ja kerättyään matkan varrelta kaikki mukaan 
lähtevät ryhmän jäsenet, pääsemme vihdoin matkaan kohti Còrdobaa.  
 Opas kertoo matkalla eteläisen Espanjan kasvillisuudesta ja muista turistia oletettavasti kiinnostavista asioista. 
Saamme kuulla, että mantelipuulla on musta runko ja keväisin hyvin vaaleanvihreät lehdet. Tien vierustalla seisovasta 
härkäreliefistä kuulemme sen edustavan Osbornen konjakkia, ei itse Espanjaa kuten jotkut luulevat. Reliefi on aikoinaan 
ollut mainostaulu, mutta alkoholimainonnan kieltämisen jälkeen yhtiö poisti mainoksesta tekstit, mutta jätti härkäreliefit 
maisemaan. Jokainen ohiajava varmasti osaa yhdistää härän toivottuun tuotteeseen yhä edelleen. Paitsi tietämätön turisti. 
Häntä varten on turistiopas, joka muistuttaa maan oivasta alkoholituotteesta ja sen mainoshärästä. 
 Kuulemme, että rinteillä kasva korkkipuita ja oliivipuita. Saamme tietää, että oliivien keruu on ohi maaliskuussa, 
sitten puut leikataan ennen seuraavaa kukintaa. Kuulemme, että Guadilquivir on Andalusian pisin joki, jonka nimi tulee 
arabiankielisestä sanoista, jotka merkitsevät suurta jokea. Saapuessamme kohti Antequeraa, näemme vuoren, joka näyttää 
ihmisen kasvoprofiililta. Opas kertoo, että vuorta kutsutaan rakastavaisten vuoreksi. Toisiaan rakastava nuori pari kiipesi 
vuorelle ja hyppäsi yhdessä alas vuorelta, koska eivät voineet rakastaa toisiaan tässä elämässä.  
 Hetken kuluttua näemme tien varressa valtavan kokoisen tuolin. Sen kuulemme olevan Guinnesin ennätyksen 
mukaan maailman isoin tuoli  ja paikallisen huonekalutehtaan symboli. Saamme myös tietää, että alueella on paljon 
viininviljelyalueita,  joiden rypäleistä valmistetaan montilla moriles -viiniä. 
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 Kuulemme myös otteen retkikohteen historiasta. Paikka, johon kirkko rakennettiin, on pyhä paikka ja vaikka 
jokainen uskontokunta on luonut siihen oman palvontapaikkansa ja tuhonnut aiemman, on paikkaa itsessään pidetty 
pyhänä. Tavallisesti uusi hallitseva uskontokunta on tuhonnut aiemman rakennuksen ja rakentanut tilalle oman 
palvontapaikkansa. Sen suhteen Còrdoban moskeija on poikkeus, koska katedraali on rakennettu temppelin sisään eikä 
koko temppeliä ole tuhottu sen tieltä. La Mezquita valmistui 900-luvulla ja 1200-luvulta lähtien se on ollut kristittyjen 
hallussa. Sittemmin moskeija muutettiin katedraaliksi. Kuulemme ar-Rahman suvun dynastiasta,  joka kesti aina 1000-
luvulle asti ja oli kulta-aikaa Còrdobassa.  Asukkaita tuolloin kaupungissa jopa 1 miljoonaa, kun nykyisin Còrdobassa on 
noin 300 000 asukasta.  Opas kertoo Còrdoban tuottavan nykyään paljon nahkatuotteita sekä hopeakoruja. 
 Savumme Sierra Morena -vuoren juurella sijaitsevaan kaupunkiin ja marssimme järjestyksessä oppaan perässä 
vanhaan kaupunkiin. Ryhmä jaetaan kahtia ja saamme uudeksi oppaaksemme paikallisen  naisihmisen. Tuttuun tapaan 
meille jaetaan taas korvakuulokkeet ja vastaanotin, jotta kuulemme tarvittavat tiedot ja pysymme ryhmämme mukana. 
Kierrämme vanhan kaupungin kapeita kujia ja kuulemme samalla oppaan kertomusta  paikan historiasta. Käymme 
vanhassa synagogassa, käsityöläisten pajoja sisältävän talon sisäpihassa, kuljemme pikku putiikkien ohi ja katsomme 
tärkeät näkymät. Juuri tästä kohdin katsottuna kirkon torni näkyy parhaiten, juuri tuosta kulmalta katsottuna näkee 
kauneimman näkymän tämän kadun poikki. Kaikki reitit on taas tarkkaan harkittu ja aikataulutettu. Matkamme 
vanhankaupungin läpi kestää ehkä tunnin verran ja siinä ajassa on yksi ryhmän jäsen jo onnistunut hukkumaan joukosta. 
Itsellänikin on välillä ollut vaikeuksia pysyä kartalla, sen verran rivakkaa tahtia ryhmämme vaeltaa kadulta toiselle 
kääntyillen ja sisäpihojen poikki oikaisten.  
 Vanhan kaupungin kierroksen jälkeen saavumme katedraalin porteille. Menemme sisäpihalle ja oppaan tasainen 
puheenporina pitää minut hereillä ja tilanteeseen orientoituvana. Menemme rakennuksen sisään ja opas selittää miten tilan 
eri osat on eri aikoina rakennettu ja miten pylväissä on käytetty alueen eri kivilaatuja. Näin kaarista on tullut kestävämpiä ja 
ne ovat myös saaneet omaleimaisen, raidoitetun ulkonäkönsä. Kierrämme valtavan kokoista tilaa eteenpäin ja ohitamme 
keskilaivojen, poikkilaivojen ja kappelien moninaiset tilat ja tulemme mihrab -syvennykseen. Tämä on turistien joukoittain 
kuvaama kohde ja samaan joukkoon asetumme myös me oman ryhmämme kanssa. Jokainen ottaa vuoronsa enemmän tai 
vähemmän hallitussa kaaoksessa ja kuvaa koristeellisen alttarinomaisen kohteen. Kaikkien ryhmämme jäsenten saatua 
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kuvansa jatkamme eteenpäin. Tunnelmat vaihtuvat tilassa kun astumme moskeijasta katedraaliin ja taas takaisin 
moskeijaan. Välillä olemme isossa pylväiden kannattelemassa tilassa, kunnes siirrymme koristeelliseen, patsaiden ja 
maalausten täyttämään tilaan. Vanhan moskeijan ja uudempien katedraalien välisen tunnelman vaihtuminen on melkein 
käsin kosketeltavissa.  
 Saavumme taas tärkeään kuvauskohteeseen. Juuri tässä kohdassa pylväiden kannattelema valtava tila näyttää 
parhaimmalta. Jälleen turistit rynnivät oppaan osoittamaan kohtaan ja ottavat kuvat kukin vuorollaan. Myös me teemme 
samoin. Tämä Unescon maailmanperintökohde on todellakin ollut näkemisen arvoinen. Jos olisimme tulleet tänne 
keskenämme, olisimme luultavasti viettäneet kohteissa enemmän aikaa, mutta olisimme luultavasti myös jääneet vaille 
valtavaa tiedon määrää, jonka opas on meille matkan varrella tarjonnut. Alan ymmärtää opastettujen matkojen suosiota. 
Suuri osa turisteista on matkoillaan lomalla. He eivät halua käyttää aikaansa historian lukemiseen opaskirjoista. He eivät 
myöskään halunne etsiä julkisten liikennevälineiden aikatauluja, varata majoituksia retkikohteesta tai kävellä 
kilometritolkulla päästäkseen haluamaansa kohteeseen. He haluavat, että asiat hoituvat helposti. Kuitenkin turisti voi 
lomallaan haluta kokea kulttuuria. Jos nämä järjestetyt matkat tuovat ihmisiä kulttuurin äärelle, niin ne ovat kannatettavaa 
toimintaa. Voisihan olla, että ilman näitä palveluita jäisi monelta ei niin omatoimiselta turistilta suuri osa hienoista 
kulttuurikohteista näkemättä. Ja oletukseni on, että jokainen joka on La Mezquitan kaltaisia kohteita nähnyt, ei voi enää 
koskaan suhtautua käsityöläisiin vähätellen. Samoin voi olla, että maalaustaiteen helmiä nähneen on vaikea vähätellä 
taiteilijan ammattitaitoa. Joka tapauksessa matkailu avartaa. Ja koostuvat turistin retket sitten omatoimimatkailusta tai 
järjestetyistä valmismatkoista, voi vain toivoa, että uusiin paikkoihin ja kulttuureihin tutustuminen lisäisi vähintäänkin 
jonkin asteista suvaitsevaisuutta toisia kansoja ja kulttuureita kohtaan. Ja sitä kautta myös omaa kulttuuriamme kohtaan. 
Niin, että kun rakennamme omaa kulttuuriamme, emme tuhoaisi kokonaan pois vanhaa vaan rakentaisimme oman 
kulttuurimme vanhojen pilarien suojiin, menneisyyttä kunnioittaen ja uutta luoden. 
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Havainnointiharjoituksia, osa 4 

Perjantai 27.3.2015, El Calvario kello 9.10 

 Tulen puiston sisälle ylätien puolelta ja käyskentelen vähän ristiin rastiin. Vastaan tulee muutama koiranulkoiluttaja. 
Kuvaan puiden latvuksia, sekä portaisiin, bonsaimuseon seiniin ja puunrunkoihin heijastuvia varjoja. Ilma on leppoisa. 
Aurinko paistaa lämpimästi eikä tuulikaan viilennä ilmaa kovin paljon. Viime viikkojen kylmyys tuntuu kadonneen ja 
tilalle on tullut keväinen lämpö.  
 Kävelen bonsaimuseon ohi ja käännyn vasemmalle, kahden lammen väliin. Istahdan pergolan alla sijaitsevalle 
penkille. Jalkojeni alla on kiveys ja noin parin metrin päässä edessäni lähes jalkojeni tasolla tekolampi, jossa uiskentelee 
kilpikonnia. Muutama niistä loikoilee kivenlohkareiden päällä ja toiset sukeltelevat vedessä. Myös kolmen sorsan joukkue 
uiskentelee vedessä. Keskustelevat samalla vilkkaasti keskenään. Pulu käy juomassa vesirajassa ja sorsa peseytyy 
matalikossa. Lampeen on laitettu pumppu, joka pulputtaa vettä ja luo laineita veden pinnalle. Tämä ei kuitenkaan ole 
vesisuihku, pulputus hädin tuskin kohoaa veden pinnan yläpuolelle. 
 Kuulen takanani olevan toisen lammen vesisuihkun pauhun ja puiston viereisten teiden sekä sen ylimenevän 
ajoneuvosillan liikenteen äänet. Tunnelma tässä on kuitenkin rauhallinen. Veden pinta liplattaa tasaisesti ja kilpikonnat 
ottavat rennosti. Huomaan keskellä lampea kasvavan puun. Yksinäiseen saareen on istutettu puu, joka täyttää 
olemuksellaan koko saaren. Yksinäinen pikku saari on otettu käyttöön jokaista piirua myöten. Puun alla lepäilee sorsia  
samalla kun pikkulinnut ovat kansoittaneet puun latvuksen omaksi levähdys- ja liverryspaikakseen. 
 Moottoripyörän ääni kuuluu takaani sillalta. Samalla kuulen autojen ääniä, vesisuihkun kohinaa, lintujen liverrystä, 
ohiajavasta autosta kantautuvaa musiikin jytkettä, puistossa kävelevien ihmisten puheen sorinaa, kuorma-auton kolinaa, 
puistotyöntekijöiden vetämistä roska-astioista lähtevää kolinaa, pulujen pulputusta, sorsien raakkumista. Kaikenkaikkiaan 
puistossa vallitsee monimuotoinen äänten sekamelska. 
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 Hieman pidempään tässä istuessani tuo monimuotoinen äänten sekamelska alkaa häiritä minua. Tässä on hauskaa 
tarkkailla lintuja ja kilpikonnia, mutta olemisen kokonaistunnelmasta kehkeytyy jotain samaa kuin katselisi 
toimintaelokuvaa; jatkuvaa meteliä korville samalla kun silmät yrittävät rekisteröidä kaiken näkemänsä. 
 On täällä sentään vihreää, monenlaista kasvustoa, vesielementtejä, eläviä eläimiä, vaihtelevia muotoja ja erilaisia 
pintastruktuureja. Tiukkaan rakennettuun kaupunkiin on jätetty hieman sijaa luonnon tapaiselle, tilaa eläimille ja tilaa 
ihmisen luontosuhteen säilymiselle. 
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Lauantai 28.3.2015, La Alameda kello 11. 

 Istun samalle penkille, jolla olen aiemminkin istunut. Viereisellä penkillä istuu mies, jolla on päässään olkihattu ja 
kädessään kävelykeppi. Pian hän nousee ja kävelee hitaasti puiston käytävää suihkulähteelle ja kääntyy vasemmalle rannan 
suuntaan. Puistossa on tänään paljon ihmisiä. Lähes jokaisella penkillä istuskelee joku joko yksinään tai jonkun toisen 
seurassa. Joku rattaiden kanssa, joku toverin kanssa, joku yksin lehteä lukien, joku rennosti jalat penkillä löhöillen. 
Viikonloppu ja lämmin sää on ehkä saanut ihmiset ulos kodeistaan ja puistoon nauttimaan aamupäivästä. 
 Molemmat isot suihkulähteet ovat päällä ja niiden tasainen kohina yhdessä viereisen ajotien äänien kanssa tekee 
puistosta varsin kovaäänisen paikan. Ohi pyyhältää hälytysajoneuvo pillit ujeltaen. Koen oloni rauhattomaksi ja lähden 
kohti rantaa ja La Constitutiòn -puistoa. Kävelen pitkin kävelykatua, jossa on Dalin veistoksia. Paikalliset taiteilijat 
pystyttävät aukiolle enemmän tai vähemmän onnistuneita tuotoksiaan. Paikalle viritellään taidetoria. 

Lauantai 28.3.2015, Parque de la Constitutiòn kello 11.40 

 Istahdan penkille lähelle observatoriota. Aurinko paistaa takaani. Se lämmittää mukavasti selkääni ja niskaani. 
Tasainen tuuli vilvoittaa lempeästi ilmaa. Täälläkin on tänään paljon ihmisiä, paljon enemmän kuin koskaan aiemmin kun 
itse olen täällä vierailut. Pääportin viereisessä kahvilassa istuskelee useita henkilöitä. Näen puiston joka kolkassa 
istuskelevia ja vaeltelevia ihmisiä. Ei täällä kuitenkaan vielä ruuhkaa ole. Vapaita penkkejä löytyy yhä miltä puolelta 
puistoa tahansa. 
 Noin puolentoista metrin päässä minusta kasvaa rivissä sypressejä ja niiden juurelta nousee joukoittain 
sipulikukkien lehtiä. Voisivat olla jotakin allium -sukuista lajiketta tai sitten jotain itselleni tuntematonta. Kukat antavat 
vielä odottaa itseään hieman pidemmälle kevääseen. 
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 Edessäni viistosti vasemmalla olevalle 
nurmikolle on laitettu kastelulaite. Sellainen, joka 
roiskii vettä ympäriinsä ja kastelee kaiken tielleen 
osuvan. On ilmeisesti puutarhurin mielestä jo liian 
kuivaa ja kuumaa nurmikon pärjätä itsekseen.  
 Joku roska putoaa päähäni ylhäältä puusta ja 
heilautan sen kädelläni alas maahan. Pariskunta 
ohittaa minut viereistä käytävää pitkin. Huomaan 
kolmen ihmisen laskeutuvan alas pääportin portaita. 
Ihmisiä tulee ja menee. Lähden kävelemään pitkin 
puiston käytäviä. Kuvaan maahan heijastuvia varjoja 
ja puiden latvuksia. En tiedä miksi niitä kuvaan. Ehkä 
ne kuvastavat jotakin puiston tunnelmasta. Ei tarkkaa 
visuaalista kuvausta paikasta, vaan heijastusta 
jostakin olevasta. Heijastus on aina jotakin muuta 
kuin itse kohde, josta heijastus tulee tai johon 
heijastus tulee. Varjo on heijastus objektista toiseen 
objektiin. Ehkä nämä varjot ja valon vaihtelut 
pinnoilla edustavat minulle koettua tilaa. Kokemusta 
jostakin uudesta, johon olen vasta tutustunut. 
Tunnelmaa tilasta tai paikasta. Kokemusta kehon ja 
maailman vuorovaikutuksesta. 
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 Takaisin kotiin 

 Kuukausi on lyhyt aika totutella uuteen paikkaan, harjoitella aktiivista havainnointia ja tehdä tutkimusta saati 
taiteellista työtä. Viimeiset päivät Marbellassa menivät kuin siivillä. Turismikauden saapumisen saattoi aistia kaikkialla, 
etenkin rantabulevardi täyttyi toiminnasta ja auringonpalvojista. Merivesi oli tiettävästi edelleen kylmää, mutta joku 
uskalikko meressä näytti silti uiskentelevan. Kuukausi oli ollut aikaa itselleni, aikaa uuteen paikkaan orientoitumiseen. 
Vasta nyt olisin valmis tekemään työtä ja keskittymään. Nyt, kun olisin hieman leikkinyt turistia, vähän harjoitellut 
paikallisten puistojen tunnelmaa ja hieman tutkaillut omaa taiteilijuuttani, olisin ollut valmis ryhtymään kunnolla toimeen. 
Nyt piti kuitenkin lähteä. Jättää turismista käyvä kaupunki, pittoreskit pikku kujat, kauniit puistot ja kirkas auringonpaiste. 
Täytyisi palata kotiin, ottaa vastaan Suomen kolea kevät ja taiteilijan toivottomat tulevaisuuden näkymät. Kuukauden olin 
voinut elää omassa kuplassani, vailla tietoa ulkopuolisesta maailmasta. Nyt pitäisi taas ottaa vastaan arjen haasteet, 
yhteiskunnan vaateet, omat odotukset ja toiveet.  
 Kuukausi on kuitenkin pidempi aika tutkia uutta ympäristöä kuin mitä normaalisti turistin loma antaa myöden. Oli 
ollut aikaa nähdä, kuunnella, haistella, maistella, tuntea, kokea. Ja kirjoittaa tästä kaikesta ylös edes jotakin. Aikaa oli 
kuvata, tallentaa liikkuvia muistoja ja havaintoja. Nyt olisi aika käydä materiaalia läpi; muistella mitä tuli havaittua, mitä 
koettua, mitä todennettua. Aineistoista voisi joskus tulla teoksia, kenties useampikin. Ajan kanssa, kun niitä tovin päästä 
katsoisi, voisi nähdä mitä ei heti huomaa eikä läheltä erota. Ajan kanssa kenties löytyisi myös oma taiteilijuuteni, tekemisen 
tapa, joka tyydyttäisi jokaisen aistini ja tiedonnälkäni. Kuukauden harjoitteluni oli tuottanut tulosta. Olen taas hieman 
lähempänä, en ehkä perillä, mutta matkalla. 
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