
KOVALAINEN: Kaukainen lähin -näyttelyn saatteeksi... 
 
Valokuvat kulkevat kolmen askeleen kautta näytteille pantaviksi. Ensin ku-
vaaja on ollut kasvokkain jonkun ympäröivän todellisuuden näkymän kanssa. 
Toiseksi kuvaaja on siivilöinyt kamerallaan tiettyjä piirteitä tuosta näky-
mästä kameransa muistiin. Kolmantena askeleena kuvaa voidaan säätää jäl-
keenpäin, mitä olen kuitenkin itse tehnyt hyvin vähän. Jos kuvaa korjataan-
kin jälkeenpäin, säätämällä ei voi kuitenkaan palauttaa kuvaan sellaisia 
piirteitä, joita kamera ei ole kuvaan todellisuudesta pyydystänyt. (Tästä 
huolimatta tietyt kuvan piirteet – tummimmat mustan nyanssit tai kelmeän 
valon kontrastit – voivat kuitenkin olla ihmissilmälle näkymättömiä, jol-
loin jälkikäsittelyllä voidaan niitä korostaa.) 

Muropaketissa on aina tuoteseloste, elokuvissa olemme kasvaneet kiinni 
tekstityksiin... Tahtomatta millään tavoin estää kuviani kuitenkin puhumas-
ta puolestaan (halutessaanhan näyttelyvieras voi katsoa ja vain katsoa ku-
viani) tahdoin laatia otoksilleni kuvatekstit, jotka tuovat esille joitakin 
kuviin kytkeytyviä ajatuksiani. Tekstini eivät ole oikeita vastauksia sii-
hen, miten kuvia pitäisi tulkita, vaan ainoastaan kuvaajansa omia tulkinto-
ja, jotka kaipaavat rinnalleen vapaampia ja villimpiä katsojien tulkintoja! 
Kaikkein vähiten ajattelen kuvatekstejäni postmoderneina ”käyttöohjeina”: 
jos totta puhutaan, ne ovat minulle rehellisiä tunnustuksia valokuvien 
taustoista... 

Toivon mukaan viihdytte näyttelyssä – ja muistattehan tutustua kuvateks-
teihin ihan oman kiinnostuksenne mukaan! 
 
 
PALOMAA: luonnosta ja kaupungeista – ajatuksia kuvaamisesta... 
 
On tullut aika käydä ottamassa muutama kuva. Laitan kameran laukkuuni ja 
lähden pyöräilemään. Pysähdyn joen rantaan tarkastelemaan maisemaa. 
Hakeudun kohtaan josta katsottuna aurinko jää vastarannalla olevan ker-
rostalon taakse. Kierrän rannalla olevan puun taakse ja otan kameran lau-
kustani. Asettelen puun kuvan pääkohteeksi ja kerrostalon sen taustalle. 
Liikutan kameraa hiljalleen edestakaisin ja haen kuvalle oikeaa asetelmaa. 
Jossain vaiheessa kuva ’löytää itsensä’, eli se ei näytä vain miltä tahansa 
maisemalta, jonka joku on ohimennessään räpsäissyt, vaan minulle tulee 
tunne, että siinä on jotain enemmän: jotain, jota kukaan ei siinä ole 
koskaan aiemmin nähnyt. Joen rannat ovat puita ja kerrostaloja täynnä, 
mutta jostain syystä tuo kohta kutsui minut pysähtymään ja asettelemaan 
puun ja talon tiettyyn suhteeseen, keskustelemaan ihmisen rakentamasta ym-
päristöstä, lavasteista, joita elämällemme kaupungissa luomme. 

Valokuvaus on minulle ennen kaikkea katsomista ja kokemista. On hienoa, 
jos mielenkiintoisia maisemia ja asioita saa myös tallennettua, mutta kun 
lähden kameran kanssa liikenteeseen ja vaikken ottaisi yhtäkään kuvaa, on 
suhteeni ympäristöön aivan erilainen kuin silloin, kun kamera ei ole mat-
kassa. Asioita katsoo eri tavalla ja niitä pysähtyy tarkkailemaan ja yrit-
tää etsiä niistä mielenkiintoisia ja hyvän näköisiä kulmia. Ja lopullisessa 
kuvassa minulle tärkeintä on tunnelma. Ei niinkään dokumentointi eikä tari-
nankerronta, vaan tunnelma. Omat kuvani mielestäni kertovat tarinaa mun 
omasta Oulusta (ja Lapista ja Helsingistä ja Kööpenhaminasta ja Berliin-
istä) ja sitä kautta mun omasta perusluonteesta. Kuvat heijastavat aina 
omaa tunnelmaa ja sielunmaisemaa... 


