
Monesta yksi


Olin Veronassa ja päätin pysähtyä pieneen kirkkoon aivan kaupungin keskustassa. Kirkko oli 
sisältä kodikas ja rauhallinen. Ulkopuolelta se oli kuin mikä tahansa kaupungin vanha rakennus. 
Tarkastelin pyhäinjäännöksiä vitriineissä ja suuntasin katseeni ohimennen lattiaan. Mosaiikit 
peittivät lattiaa aivan alttarin edessä. Ne olivat väreiltään hyvin yksinkertaisia: vain harmaata ja 
sinistä. Myös aiheet olivat hillittyjä lintuineen ja lampaineen. Eläimet olivat kuvattu pelkistetysti 
mutta huolellisesti. Kuva-aiheen ympärillä kulki mosaiikkilaattojen kehä, joka mukaili sen muotoa. 
Näitä kehiä oli muutama ja sitten laattojen järjestys muuttui  vaaka- ja pystyriveiksi. Tästä jäi 
vaikutelma, että kuvattujen eläimien ympärillä olisi jonkinlainen kenttä tai kehä. Vaatimattomat 
mosaiikit alkoivat näyttää upeilta. Ehkä se johtui siitä, että olin herkistynyt mosaiikeille jo muutama 
päivä aiemmin Venetsiassa Pyhän Markuksen Basilikassa.  Kävin siellä kirkon toisessa 
kerroksessa  sijaitsevassa pienessä näyttelyssä, jossa esiteltiin kirkkoon liittyvää mosaiikkitaidetta. 
Siellä ihastuin mosaiikkien tarkkuuteen ja hienoon rytmiin, joka välittyi parhaiten kun niitä pääsi 
tutkimaan läheltä. 

Työhuoneellani odotti kolme isoa maalausta, joista puuttui jotain olennaista. Ne esittävät sutta, 
koiraa ja hyeenaa. Kun näin mosaiikit lattiassa, tajusin mitä työt kaipaavat. Käytin matkan jälkeen 
seuraavat kaksi työntäyteistä viikkoa muuttaen nämä kolme isoa muotokuvaa mosaiikkimaiseen 
muotoon. Alkuinnostuksesta toivuttuani, aloin maalata mosaiikkeja kärsivällisemmin ja 
kokeilevammin. Aiemmin aiheinani olleet sudet ja koirat jäivät kuviin, mutta mosaiikkimainen 
käsittely vei niitä uuteen suuntaan. Kuvan merkitys rakentui nyt mosaiikin ja kuva-aiheen välille. 
Mosaiikin rytmistä, värityksestä ja latomistavasta tuli kiinteä osa kuvan sisältöä ja kerrontaa. 
Erityisesti minua kiinnostavat mosaiikin latomistavan muutokset kuva-aiheiden ympärillä: muotoa 
seuraavat kehät ja niiden muuttuminen viuhkamaisiksi tai vaaka- ja pystyriveiksi. Nämä piirteet 
ovat muuttaneet teoksiani vähemmän kolmiulotteisiksi ja enemmän graafisiksi. 

Viehätys maalata maalausta kuin tekisi mosaiikkia, piilee sen rakentelevassa luonteessa. On 
virkistävää rakentaa kuvaa pala kerrallaan ja saada yksittäiset palat sopusointuun kokonaisuuden 
kanssa. Tällaista kuvaa on myös kiinnostavaa katsella, koska osat ja kokonaisuus ovat läsnä yhtä 
aikaa. 


Näyttelyn nimi ”Monesta yksi” on lainattu Yhdysvaltojen vaakunassa esiintyvästä latinankielisestä 
fraasista E Pluribus Unum (suom. monesta yksi). Se kuvasi kolmentoista alkuperäisen 
briitisiirtokunnan liittoa ja ajatusta yhdestä yhdistyneestä valtiosta. Fraasin juuret ovat moninaiset, 
mutta yksi teoria on, että se on lainaus Roomalaiselta runoilijalta Vergiliukselta. Hän kirjoitti runon 
eräänlaisen peston valmistamisesta, jossa mainitaan aineksien monien värien sekoittuvan lopulta 
yhdeksi sävyksi (color est e pluribus unus). En käsittele tässä näyttelyssä Yhdysvaltoja tai peston 
valmistamista vaan ”Monesta yksi” viittaa mosaiikkeihin ja kuvan rakentamiseen osien kautta kohti 
yhtä kokonaisuutta. Nimi viittaa myös maalauksessa syntyvään ”ihmeeseen” kun pienet osat 
sekoittuvat ja synnyttävät kauempaa katsottuna kokonaisen kuvan. Tämä toimii myös toisin päin: 
kokonaisuudesta käsin voi sukeltaa kohti pienintä tunnistettavaa osaa. 

Toki minua laajemmassa mielessä kiinnostaa minkälaisia suurempia kuvia me ihmiset 
toiminnallamme ja unelmillamme muodostamme. Voisiko niistä ylipäänsä maalata ymmärrettäviä 
kuvia? Mihin kohtaan maailmassa oma palasemme kiinnittyy ja mitä kuvaa se rakentaa?  


Näyttelyn teokset ovat maalattu vuoden 2018 aikana ja suurin osa niistä nähdään nyt ensimmäistä 
kertaa. Mukana on myös teoksia Oulun Galleria Harmajassa marraskuussa 2018 nähdystä 
”Voimakenttä” näyttelystä. 
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