
Kuva on paperilla piilossa.  
Minun työni on tuoda se esiin. 
Taikuutta tavallaan.

Viivi Varesvuo



Katse, eläimen herkkyys, 
läheisyys. Äiti ja lapsi.



Olen elänyt kuvien vaikutuksessa aina. 
Kantapään ja koulutuksen kautta olen 
etsinyt sitä oikeaa keinoa ilmaista mitä 
näen, miten näen ja olen samalla matkalla 
vieläkin.

Uudet tekniikat avaavat uusia näkymiä ja
vivahteita, mutta pohjimmiltaan yritän 
edelleen kuvata tunteita, elämyksiäni ja 
näkemääni ja teoksissani jakaa niitä 
muiden kanssa.

Värit ovat tärkeitä tekemisessäni ja valitsen 
ne usein intuitiivisesti. Yllättäen joku raju 
väri voi tuntua rauhoittavan kokonaisuutta 
– tai omaa mieltä. Tärkeintä on herättää
mielenkiinto. Halu tarttua aiheeseen ja
tehdä oma versio totuudesta.

Fiskars. Rauha pysähtyä, 
piirtää, maalata, suunnitella. 
Tahti hidastuu.

ImageOn tekniikalla grafiikkaa, 
salaperäisiä näkymiä.

tekeminen



Katsetta, olemusta, voimaa, 
yksinäisyyttä.

Akryylivärin peittävyys kerros 
kerrokselta luo mahdollisuuksia.



mieli
Mielenvire vaikuttaa tekemiseen, 
keskittymiseen, rentouteen. Kiukkuisena 
on yleensä vaikea esittää mitään, mutta 
joskus kunnon ärtymys napakoittaakin 
aikaansaamista.

Päässä voi olla ajatus mihin on työtään 
luotsaamassa, mutta pitää olla herkkyyttä 
myös pysähtyä katsomaan työtä kesken 
kaiken ja osata muuttaa suuntaa. Tai 
pysähtyä eri kohtaan kuin mitä oli ajatellut. 
Osata pitää silmä rentona näkemään.



Maisemien herkkyyteen sopivat pastelliliidut.



Maisemissani näkyy yhtä paljon näkymän 
vaikutus minuun kuin sen olemuskin. Kuvassa 
korostuvat varjot ja syvyys, valon aistiminen 
enemmän kuin vain näkeminen.

Pastelliliidut mahdollistavat väriherkkyy-
dessään pehmeän tavan esittää asioita, mutta 
voimakkaita värejä käyttäen myös vahvuuden 
ja rajuuden. Maisemat haluan välillä viedä 
lähes abstraktiin asti,  kuitenkin niin, että 
katsoja voi hahmottaa maiseman häivän. 

Valot ja varjot ja vastavalo ovat kiehtovia. 
Vahvassa vastavalossa kuvan hahmottaminen 
vaikeutuu ja tekee kuvasta mielenkiintoisen. 
Ainakin minulle.

maisema

Asetelma on eräänlainen maisema.
Muodoista ja väreistä, valosta ja varjoista
syntyvä näkymä. Schjerfbeckin inspiroimaa.



Pehmeäpohja ja syövytykset ovat tärkeitä ilmaisussani.



Grafiikka oli ensirakkauteni ja suhde on 
jatkunut katkeamattomana näihin päiviin 
asti. Eläimen läsnäolon pelkistäminen 
yksinkertaisiin viivoihin on haaste, joka ei 
päästä irti. 

Eläimen katseessa on jotain ajatonta, 
viatonta ja suoraa. Me emme osaa arvioida 
tai aavistaa sen ajatuksia, vaan katse on yhtä 
tuore, yhtä vilpitön aina.

Katse on kaksisuuntaisena keskeinen 
elementti näissä töissä.

Grafiikassa rakastan myös värejä ja 
vahvoja pintoja. Syövytykset tekniikkana 
yhdistettynä viivaan kiehtovat. Pehmeän 
pohjan viiva taas omassa erilaisessa 
herkkyydessään sopii mielestäni eläimiin.
 
Vedosten tekemisessä vie mukanaan 
loputtomat erilaiset väriyhdistelmien 
kokeilut ja sitä myötä samasta laatasta 
tehtyjen vedosten erilaisuus.

katseen 
vangit



Posliinimaalauksen myötä 
olen saanut ihan uutta virtaa  
ja ulottuvuutta taiteeseeni. 

Muotoa mukaan             
  – kolmiulotteisuutta.



Vaikka posliinitöihin liittyy niin paljon 
säännönmukaisuutta ja kuria, antaa se samalla 
puitteet tehdä omaa juttua. Miten esineiden 
pinta ja käytännöllisyys luovat kontrastin 
maalausten vapaalle viivalle.



Olen soveltanut 
taidegrafiikkaani sekä  
pulloihin että viinipakkauksiin. 



Posliinitöideni elämä käyttöesineinä tekee 
niiden luomisesta entistä palkitsevampaa. 
Ajatus siitä, että ne ovat esillä ja käytössä, 
keskellä ihmisten arkea ja juhlaa on kiehtovaa.

elämässä



Villieläimet ovat kauniita ja vapaus 
näkyy niissä tiettynä rentoutena.



Pidin pastellitöitä mummokamana.  
Kokeilun ja kokemuksen kautta olen 
kuitenkin löytänyt siitä enemmän ja 
enemmän ulottuvuuksia. Tekniikka 
mahdollistaa olotilan rauhallisuuden ja 
pehmeyden ilmaisemisen. 

Pastellitöitä tehdessä välillä tuntee kuvan 
olleen piilossa paperissa jo valmiiksi. Minä 
vain liiduilla herätän sen esiin nähtäväksi. 

Taikuutta tavallaan.

taika

Jääkarhut ovat petoja, mutta niin upeita. 
Näyttävät jopa lempeiltä.



Posliinimuistiinpanot: 
suunnitelmia, värikokeiluja, 
muutoksia, kuvioideoita.

Vati kertoi, mitä 
pintaansa halusi.

Sekatekniikat: taustalle vaikka 
vanhaa virsikirjaa.

Värintuputusvälineitä.

Tärkeä paikka 
Fiskarsissa eli 
Onoma.

Inspiraationa vanhat, 
rakkaat eläinkirjat.

Posliinitouhun välineitä; 
väriseoksia, pigmenttejä, 
teräkynä, siveltimiä.



Oppia olen hakenut saadakseni voimaa. 
Tutkintoja tärkeämpää on ollut kokemuksen 
kartuttaminen. Tekniikat on pitänyt sisäistää, 
jotta on pystynyt toteuttamaan mitä tuntee.

Vuosien työ kuvausjärjestäjänä ja stylistina on 
myös koulinut silmää asettelemaan, rajaamaan, 
yhdistämään värejä, jättämään pois. 

Työskentelen paljon kotoa. Arjen läheisyys 
varmaan vaikuttaa töihini, oli se arki sitten 
kaupungissa tai minulle tärkeässä Fiskarsissa. 
Turva, lämpö, läheiset ja päivittäiset virikkeet 
eivät voi olla vaikuttamatta. Rauha ja kiire 
hyvässä suhteessa.

voima

Kuvioon kultaa ja ötököitä. 
Mikä ettei?!



Olen onnellisessa asemassa. Teen mitä 
rakastan. Saan ilmaista itseäni ja unelmoida 
tuottavani uusia kokemuksia muille. Voiko 
pyytää enempää?

onni



Pastellien pehmeys ja vahvuus 
on väreissä.
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