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Koneiden kuvaamia

”The one who’s taking us to new spheres”. Marker kankaalle 2021, 181x95cm.
Muotokuva Elon Muskista Raptor-rakettimoottoriksi kuvattuna.

Rakkaus moottoreihin ja
uteliaisuus ihmiseen
Ensimmäinen moottorikuvani syntyi 2006. Se oli enemmän
tekninen kokeilu, mutta jätti aihepiiriin yhä elävän innon.
Sytyn koneista, moottoreista ja teollisista
maisemista, vanhojen tehdashallien tuoksuista
ja koneiden lajityypillisistä äänistä. Kuitenkin,
tämä kaikki muistuttaa minua ihmisestä,
olemisesta, mielen liikehdinnästä ja persoonan
olemuksesta. Mielessäni esitän kysymyksiä
”Mitä sävyjä aistin..? Mitä muotoja tunnen..?
Mikä tarina minulle välittyy..?”.
Taiteessani herätän metallin värikylläisiksi
yksilöiksi, samalla tutkien ihmismielen ja
luonnon eri tasoja.

Koneet yksilöinä, yksilöt koneina
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Aiemmassa tuotannossani kuvasin koneita ikään kuin persoonina, lähes
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inhimillisine lpiirteineen
satamanosturit saattoivat olla laumaeläimiä tai rakastavaisia, pihalle
hylätty vanha puskutraktori yksinäinen, mutta päättäväinen toimija.

www.loviisatala.com

”They Who.. He, jotka..” on keväällä 2019 aloittamani teossarja, jossa kuvaan
ihmisiä ja ihmisyyttä moottorien muodossa. Sarja koostuu sekä paperille että
kankaalle toteutetuista marker-maalauksista. Olen löytänyt ilmaisutavan, jossa teos
syntyy suoraan pinnalle.
Suhde kone-teemaan on saanut uuden kulman. Näen moottorin symbolina niin
ihmiselle kuin ekosysteemille; kokonaisuudelle, jossa kaikilla osilla on tehtävänsä
kokonaisuuden toimiessa toivotusti ja tasapainossa. Kaikki liittyvät toisiinsa, joka
mutterilla on merkityksensä, näyttäytyipä se ulos kuinka vaatimattomana tahansa.
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Prosessin kulku moottorimuotokuvassa

Moottorin muotokieli herättää mielessäni prosessin,
jossa sen muoto ja olemus yhdistyy joko tuntemaani
henkilöön tai luonnekuvaan. Lähtökohtana voi olla
joko ihminen tai kone, löydän tälle vastaparin.
Muotokuvatessani minulle vierasta henkilöä, aloitan
työskentelyn haastatteluilla ja tapaamisilla, jolloin
imen itseeni kaiken sanallisen ja sanattoman
informaation. Analysoin kuulemaani, kokemaani ja
näkemääni. Tämän jälkeen etsin kyseiseen
persoonaan sopivan moottorin, jota tutkin ja jonka luonnostelen kankaalle osat
mahdollisimman realistisesti toistaen.
Mikäli kohdehenkilön tapaaminen tai haastattelu on mahdotonta, hankin saatavilla
olevaa lähdekirjallisuutta ja aineistoa. Perehdyn, kirjoitan muistiinpanoja ja
pohdintoja sekä luonnostelen paperille näihin kuvaaviksi kokemiani
väriyhdistelmiä.
Pyrin kokonaisvaltaisesti sisäistämään kuvattavan kohteen hengen sekä
sivuuttamaan oman egoni työskentelyn ajaksi. Läpi prosessin kuuntelen
kuvattavalle mieleistä musiikkia, luen tai kuuntelen kirjallisuutta, tutustun henkilön
mielenkiinnonkohteisiin, harrastuksiin ja mieleen. Tämä on kuin heittäytymistä
rooliin, tarinoiden välittämistä, elävää uteliaisuutta ja
halua ymmärtää. Työskentelyjakso on äärimmäisen
intensiivinen ja vaatii syvän keskittymisen
saavuttaakseen oikeaksi tuntemani lopputuloksen.

Yksityiskohta teoksesta ”The
one who wants to dive deep”.

Muistiinpanot jäsentävät havainnoimaani ihmiskuvaa
ja kirjoitan itselleni ylös värivalintojeni merkityksiä,
kuten ”sininen - rationaalinen, looginen, turvallinen,
etäinen, viileä, tarkkaileva, päämäärätietoinen” tai
”oliivi - ikiaikainen, tyylitietoinen, valikoiva,
rauhallinen”. Värit ja niiden mittasuhteet toisiinsa
kertovat näkemykseni persoonan luonteen eri osaalueista.

Väripinnat syntyvät teokseen kuin palapeliä rakentaessa. Yksi osa täyttyy maalilla ja
ohjaa seuraavaan. Alussa on visio tunnelmasta ja luonnosmainen näky värien
jäsentymisestä, sitten intuitio ohjaa. Kun pyrkii syvälle kuvattavan henkilön mieleen,
on luonnollista, että kerroksia syntyy, osat saattavat elää, vaihtaa sävyä, kuitenkin
pyrkimyksenä kertoa omalla äänellään persoonan tarina, sisin, rehellisin minä.
Sisällytän moottorieni osiin symboleja ja
elementtejä kuvattavan kohteen
elämäntarinasta, kokemuksista ja
kiinnostuksenkohteista. Tämä tapahtuu
tutkimalla koneen osia, pelkistämällä niitä ja
muuttamalla hieman muotoa, jolloin syntyy
tarinaakertovia, tunnistettavia objekteja.
Moottorin osien muotokieli on myös
itsessään hyvin orgaaninen, mikä on osaltaan
altis luomaan uusia mielleyhtymiä sekä
tuttuuden tunnetta.
Teokseni ovat kuin metaforallisia
ihmiselämän sarjakuvia, kukin tiivistettynä
yhteen isoon ruutuun. Yksityiskohtiin syventyessä saattaa nähdä samassa osasessa
useamman eri hahmon, näin yksityiskohdat voivat eri tavoin katsottuna muuttaa
myös muotoaan. Tällöin voi pysähtyä pohtimaan niiden viestejä, sekä sitä, mitä
oma mieli antaa nähdä ja haluaa näyttää. Moottorini vaativat pysähtymisen,
katsomisen hyvin läheltä ja sitten kauempaa. Ne ovat kuin portteja erilaisiin
maailmoihin, kohtaamisia tuntemattomien ja samalla itsensä kanssa.
Yksityiskohtia teoksesta ”The one who’s taking us to
new spheres”. Perustuu kirjoihin, Elon Muskin julkisiin
esiintymisiin sekä nonverbaaliin viestintään niissä,
musiikkiin, tv-sarjoihin, elokuviin. Liityin työskentelyn
aikana kansainväliseen avaruus-yhteisöön (Dream
Moon Team), joka vahvisti syventymistäni käsillä
oleviin aihepiireihin.
Esimerkkejä teokseen piilotetuista symboleista:
Boomslang. Snake Jazz. Tekoäly. Cybertruck. Dragon
XL. Doge. Twitter. Samurai. Hopealuoti. Random9.
Teräsmies. Kuu. Astronautti. Lady Vivamus. Aivosiru.
Bart. Mars.

”The one who’s full of surprises”. Marker
kankaalle 2020, 86x96cm.

”The one who wants to live in paradise”.
Marker kankaalle 2020, 99x100cm.

”The one who loves stories”. Marker
kankaalle 81x71cm. Tilaustyö.

”Hän, joka laittaa valon päälle”.

”Minä, joka arkailen ja uskallan”.

Marker paperille 2020, 56x41cm.

Marker paperille 2019, 57x41cm.

Tilaustyö.

Yksityiskokoelmassa.

”Hän, joka herää pitkästä unesta”. Marker paperille 2019, 52x69cm.

Tekstiili-moottori lähtökohtana Volvo Penta MD5A.

Sametti, nahkajäljitelmä, napit, vanu,vaahtomuovi, metallilanka, lanka.
42x48x26cm, 2020.

Veistin styroxista karkean muotin mallin räjäytyskuvien perusteella, suunnittelin osille kaavat
ja ompelin. Tämä on ensimmäinen tällä tekniikalla toteutettu teokseni. Veistoksesta on
löydettävissä kaikki osat, joilla koneen voisi käynnistää. Sävy imitoi tälle mallille tyypillistä turkoosia.

Space for a Moment - Installaatio - Loimaan vanha panimo 2021
Teos koostui rakentamastani
levähdystilasta, jossa yhdistin vanhaa
suomalaista vintage-designia sekä
taidettani. Tilan sisään loin kolme erillistä,
erihenkistä pienempää tilaa, jotka saattoi
kokea istumalla niihin sijoitetuilla
istuimilla, eri tunnelmien ympäröimänä.
Kehitin tilaan huonetuoksun eteerisiä
öljyjä sekoittamalla. Mindpetroltuoksussani yhdistyi neroli, bergamotti,
appelsiini, sitruuna, mandariini, vanilja
sekä babassu.
Äänimaailmassa mereltä kantautui
ohikiitävien veneiden rauhoittava hurina.
Suunnittelin sekä rakensin hyllyn
tukemaan kokonaisuuden muotokieltä
sekä lisäämään olohuoneen tuntua.
Installaatio toimi myös yhtenä näyttötyönä
Sisustajan ammattitutkintoa suorittaessani.

”Iltahetken romantiikkaa”. Serigrafia 2009,
37x37cm
”Lepohetki”. Serigrafia 2012, 38x29cm.

”Rajamailla”. Serigrafia 2011, 59x45cm.

”Pohdiskelija”. Serigrafia 2011, 49x49cm.

”Koneistossa”. Serigrafia 2009, 65x51cm.

”Puustapudonnut”. Serigrafia 2011, 59x52cm.

”Malttamaton”. Serigrafia 2010, 48x54cm.
Porin taidemuseon kokoelmissa.

