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TAUSTAA. Olin jättänyt keväällä 2019 hakemukseni Pariisin taiteilijakaupungin säätiön, 

Cité des Arts kansainväliseen taiteilijaresidenssiin. Ateljeiden käyttömahdollisuutta voivat 

hakea kuva- ja tanssitaiteilijat, muusikot, muotoilijat ja arkkitehdit. Itse olen aikaisemmalta 

koulutukseltani ammattikorkeakoulusta valmistunut tekstiili- ja sisusutussuunnittelija.

Toukokuussa sain tiedon että hakemukseni on hyväksytty ja paikka varmistui syksyllä 

joulukuulle 2019. 

Hakemuksessa  työni  teemana oli tila visuaalisena kokonaistaideteoksena ja ajatuksena 

yhteistyö kuvataiteilijan kanssa. Toivoin voivani tulevaisuudessa kehittää sisustussuunnit-

telijan ja kuvataiteilijan sekä muotoilijan ja käsityöläisen välistä vuorovaikutusta ja yhteis-

työtä tilojen suunnittelussa. Lisäksi keräisin vaikutteita ympäristöstä, Pariisin kaduilta ja 

puistoista, arkkitehtuurista, museoista, sisustusliikkeistä...

Työskentely Pariisissa liittyisi osaltaan laajempaan suunnitelmaani  kohtaamispaikasta, 

jossa eri alojen taiteilijoiden, muotoilijoiden ja käsityöläisten työt muodostaisivat yhdessä 

vaihtuvia tilallisia kokonaisuuksia. Ulkomaan harjoittelujaksoni olisi alkuna tälle prosessille.

Opinnoissani Omniassa tämä liittyy osana suunnitteluprojektissa toimimiseen ja liikeideani 

hiomiseen. Tavoitteenani oli laatia suunnitelma, luonnokset ja pienoismallit kokonaisteok-

sesta sekä joku tilaan tuleva tekstiili 1:1 mittakaavaan. 



Saavuin Pariisin Charles de Gaullen lentokentälle Finnairin koneen aamulennolla,  myö-

tätuulessa ja reilusti etuajassa, seuranani kuvataitelija Eeva-Kaisa Ailus. Minulla oli mah-

dollisuus ilmoittaa residenssiin yksi avec. Pyysin seurakseni kuvataiteilijasisartani, koska 

olimme hänen kanssaan suunnitelleet yhteistyötä. Hän kustansi oman matkansa ja 

asumisensa.

Noin kuukauden kestävä seikkailumme lakkoilevassa suurkaupungissa saattoi alkaa. 

Otimme kentältä lentokenttätaksin (kiinteä hinta 50 e) suuntana Cité Internationale des 

Arts, ateljeeasunnot Seinen rannalla osoitteessa 18 Rue de l´Hôtel de ville. Ennen lähtöä 

olin tutkinut karttaa ja painanut mieleeni alueen lähimmät metroasemat ja kuuluisimmat 

nähtävyydet sekä museot.

Taksimatka kesti melkein tunnin. Siinä vaiheessa kun auto mutkitteli pitkin pieniä syrjäkatu-

ja ja tummaihoinen kuski puhui puhelimeen käsittämättömällä äidinkielellään, josta ymmär-

sin vain kohteemme kaupunginosan nimen Le Marais, alkoi epäilyttävät ajatukset vaellella 

mielessäni. Sain lopulta kysyttyä yli 40 vuoden takaisella kehnolla kouluranskallani ja into-

naatiolla: ”Pardon. C´est loin d´ici?  Onnekseni kuski ymmärsi puhettani ja käsitti rivien 

välistä pelkoni. Hän kertoi matkan kestävän vielä noin 10-15 minuuttia ja ajavansa mutki-

tellen kiertoteitä välttääkseen ruuhkat. Epäilyksistäni huolimatta olimme siis ammattilaisen 

turvallisessa kyydissä.

Saavuttuamme residenssipaikkaamme kirjauduimme sisään. Meidät saatettiin hissillä ra-

kennuksen ylimmän viidennen kerroksen 35 neliön kahden huoneen ja keittokomeron 

asuntoon. Ateljeeasunto oli tarkoitettu muusikolle. Pienen olohuoneen täytti musta flyygeli. 

Huoneen karu ulkomuoto melkein masensi. Olin huomaamattani odottanut jotakin 

tyylikästä ja kaunista, Ranskassa kun nyt olin. Esittely ja ohjeistus käytännön asioihin sujui

englanniksi. Jäätyämme omillemme, avasimme kattoparvekkeen oven, ihailimme 

näköaloja ja vetäisimme henkeemme suurkaupungin ilmaa.



Seuraavat päivät olivat uuteen paikkaan totuttelemista. Olimme myös aika uupuneita ja 

keräsimme voimia. Etsimme lähikaupat ja teimme välttämättömät hankinnat. Hiukan 

toivuttuamme lähdimme tutkimaan lähiseutua ja museoita. Kuljimme joka paikkaan jalan 

sillä suurin osa julkisesta liikenteestä oli jumissa lakkojen takia.

Picasso-museo ja Pompidou-keskus olivat ensimmäisiä museokohteitamme, koska sijait-

sivat melko lähellä residenssiä, samoin Louvre. Musée Picasso oli sympaattinen kokemus;

vanhassa talossa moderni sisus, ihania maalauksia seinillä. Mielenkiintoinen ja hyvä 

tunnelma. Centre Pompidoun modernin taiteen kokoelmista innostuin tosi paljon. Kävimme

neljännessä ja viidennessä kerroksessa. Pompidou on rakennuksena aivan omanlaisensa 

värikkäine putkistoineen. Melkein kaikissa museoissa, joissa kävimme, olivat jotkut osastot

lakkoilujen vaikutusten takia suljettu.





Asunto oli pieni ja siinä piti löytää molemmille omat paikat ja totuttauduttava toistemme 

vuorokausirytmiin ja työskentelytapoihin.  Pyrimme kumpikin ottamaan toisemme huomi-

oon ja kunnioitimme erilaisuuttamme. Löysimme melko hyvän balanssin ja päivärytmimme 

muotoutui kuin itsestään. Aamiaisen jälkeen aloimme piirtää pienen pöydän ääressä omia 

juttujamme joidenka aiheet syntyivät olevista olosuhteista ja sisäisestä maailmasta. Koska 

tila oli tarkoitettu muusikolle sävellystyöhön ja harjoitteluun, se sopi hieman huonosti kuva-

taiteilijalle ja muotoilijasuunnittelijalle, jotka olisivat tarvinneet isoa lattia- ja pöytäpintaa. 

Tyydyimme tekemään pieniä luonnoksia. Materiaalit löytyivät roskiksesta, lähikaupoista ja 

elintarvikkeiden pakkauspahveista. Työskentelymme perustui enemmän intuitioon ja 

mielijohteisiin kuin suunnitelmallisuuteen. Annoimme asioiden tapahtua omalla painollaan.



Sisaruussuhde ja yhteinen lapsuudenaika alkoivat ilmetä omissa pienissä töissäni. Pariisin

ateljeehuoneistossa vallitsi lastenhuoneen ilmapiiri. Pahvisista elintarvikepakkauksista ja 

kääreistä alkoi nousta pieni kulissikaupunki flyygelin kannelle. La maison de poupeé. Se 

heijasteli yhtä hyvin lapsuuteni kokemuksia teatterimaailmasta lavastuspienoismalleineen 

kuin Pariisin puistoja, katetdraaleja, karuselleja, rakennuksia ikkunaluukkuineen ja graffit-

teineen. Kulissikokoelmassa vilahti myös Cité des Arts residenssiämme tai Alvar Aallon 

Enso-Gutzeit Oy:n Katajanokan pääkonttoria muistuttava rakennus...

Edgar Degasin näyttely oopperamaailmasta musée d´Orsayssa oli ihastuttava, inspiroiva. 



Viimeisenä päivänä matkustimme bussi numero 72.lla Eiffel-tornin juurelle ja Modernin 

taiteen museoon. La tour Eiffel tuli nähtyä maasta käsin läheltä ja lopulta pääsimme myös 

tuohon Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris osoitteessa 11 Avanue du Président 

Wilson, johon olimme tähdänneet alusta alkaen. Osa tuostakin museosta oli kiinni, mutta 

saksalais-ranskalaisen taidemaalari Hans Hartungin (1904-1989) näyttely riitti meille. Se 

oli sykähdyttävä ja hieno kokonaisuus taiteilijan elinkaaresta mahtavine töineen. Nämä 

muutamat valokuvat tällä sivulla hänen elämänsä loppupään töistä  ovat laadullisesti 

huonoja, eivätkä tee maaluksille oikeutta, mutta niistä saa jonkunlaisen käsityksen.



Kuukausi on loppujen lopuksi lyhyt aika uudessa ympäristössä. Siinä ajassa ei saa kovin 

paljoa näkyvää aikaiseksi. Suurin osa kokemuksista on vielä sisikunnassa jäsentymättö-

minä. Ne putkahtelevat ehkä jossain muodossa ajan kanssa näkyville. Alkusuunnitelmista 

vain osa toteutui ja tilalle tuli sellaista mitä ei osannut etukäteen edes ajatella. Hassua oli 

se, että flyygeli oli asunnossamme niin suuressa roolissa. Sillä on minulle oma symbolinen

merkityksensä. Yritin myös jatkojalostaa Pariisissa sisustussuunnittelun opinnäytetyöni 

luonnostasolle jäänyttä suunnitelmaa ateljee/näyttely/asuinrakennuksesta,  joka kantoi 

nimeä FlygelHuset (siipirakennus). Pienimuotoisia tekstiilikäsitöitä  tein välipaloina, rentou-

tuakseni. Liitän ne osana tekeillä olevaan suurempaan kokonaisuuteen . Sovimme kuvatai-

teilija Eeva-Kaisa Ailuksen kanssa että en esittele hänen tekemiään töitä enkä niitäkään, 

joita yhdessä pienimuotoisesti toteutimme. Ne liittyvät toiseen yhteyteen.

Pariisissa olisin kokenut yksinäisyyttä, jos minulla ei olisi ollut matkaseuraa. Suurkaupun-

gissa ei kovin helposti tutustu uusiin ihmisiin. Residenssirakennus on suuri ja täynnä eri 

alojen luovia ihmisiä, mutta jokainen tekee töitään omassa studiossaan. Tutustuin aino-

astaan yhteen moskovalaiseen nuoreen kuvittajaan. Hän oli siellä toista kertaa kaksi-

kolme kuukautta kerrallaan. Jotkut asuvat siellä maksimiajan eli vuoden. Kaksi kuukautta 

on yleensä minimi oleskeluaika Cité des Arts ateljeissa. Erikoissyystä voi anoa kuukauden 

oleskelua.

Aloitin Pariisissa luonnostelemaan kuvitteellista ateljeeasuinrakennusta Wing. Sain pohja-

kuvaluonnoksen tehtyä. Leikkelin pahvista pienoismallin seiniä mittakaavaan 1:100. 

Tarkoitus olisi jatkaa suunnitelmaa myöhemmin ja piirtää se 2D/3D ohjelmilla. Kiitän koulua

siitä että se oli mukana  mahdollistamassa minulle tätä ainutlaatuista kokemusta.


