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1. JOHDANTO

Vesi materiaalina on kiehtova, siinä yhdistyvät niin henkiset, 

myyttiset kuin fyysisetkin ominaisuudet. Veden merkitys elämälle on 

keskeinen, silti sen olemassaoloa ei tunnuta huomaavan, tai sitä pidetään 

itsestään selvänä. Ehkä vasta kun se puuttuu, sen todellisen merkityksen 

huomaa.Veden läpinäkyvyys, kirkkaus, puhtaus ja siinä läikehtivä valo tekevät 

siitä taianomaisen, lähes mystisen aineen. Se tuntuu olevan jossakin olevan ja 

ei- olevan välimailla.

 Opinnäytetyössäni olen tutkinut veden eri aspekteja, joita käsittelen myös 

taiteellisessa tuotannossani. Haluan nostaa esille veden merkityksen elämälle, 

sen parantavat ominaisuudet, sen ainutlaatuisuuden, sen pyhyyden. Ja myös 

asettaa kysymyksen, mitä olemme sille tekemässä.

  Veden analysointi on vain pintaa, todellisuudessa se nivoutuu meihin 

lukemattomin sitein, fyysisesti olemme suurimmaksi osaksi vettä. Suhteemme 

veteen kertoo meidän suhteestamme itseemme ja luontoon. Kuinka 

vieraantuneita olemme, kuinka olemme unohtaneet perusasiat. 

 

 Tieteen ja  henkisyyden väliset rajapinnat ovat kiinnostavia, kuten äänen ja 

materian tai taiteen ja uskonnonkin rajapinnat.  Pinta voi olla myös peili, tai 

sen läpi voi sukeltaa jonnekin syvemmälle. Kuten vesikin, taide on rajapinta, 

jossa eri todellisuudet kohtaavat. 
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2. VESI SUHTEESSA IHMISEEN JA YMPÄRISTÖÖN

Vesi kantaa elämää. Elämämme ja terveytemme kuten koko 

elävä luonto ovat täysin riippuvaisia vedestä. Vesi läpäisee koko 

ekosysteemin, ja sen kautta kaikki on yhteydessä, muodostaen elävän 

kokonaisuuden. 

 Noin kaksi kolmasosaa maapallon pinnasta on veden peitossa. Näistä 

vesivaroista 97 % on merissä, 2 % on jäävuorissa ja jäätiköissä, makeaa vettä 

on vain 0,009% . Vesi esiintyy sulana vetenä, vesihöyrynä, sateena, lumena, 

rakeina ja jäänä. Nestemäisessä muodossaan se on aina liikkeessä, virtaa; 

puroissa, joissa, järvissä, valtamerissä, maan pinnalla ja syvyyksissä, kasveissa 

ja eläimissä. Vesi käytetään ravintoketjussa moneen kertaan, ja vedessä asuvat 

eliöt voivat suodattaa tuhansia kertoja oman tilavuutensa. Veden kiertokululla 

on oma rytminsä ja liikkeensä, joka on jatkunut planeettamme alkuvaiheista 

lähtien. Kiinteässä olomuodossaan, jäänä ja jäätiköinä vesi voi olla jopa 

miljardeja vuosia vanhaa. 

  Maapallon pintaa peittävän vesivaipan suhteellinen määrä on sama kuin 

ihmiskehossa olevan veden suhteellinen määrä. Meistä n. 75 % on vettä, 

vastasyntyneestä lapsesta jopa 97 %. 

  Ei ole järjetöntä sanoa, että maailmankaikkeuden ja kyyneltemme välillä 

vallitsee yhteys. Maailmankaikkeudessa samat aineet kiertävät loputtomasti, 

kaikki alkuaineet ovat muodostuneet avaruudessa. Niinpä myös me olemme 

tähtien synnyn sivutuote, rakennumme tähtipölystä, samoista alkuaineista kuin 

ulkoavaruus.

 Kehityshistoriallisesti ihminen, kuten kuivan maan muukin elämä, on noussut 

vedestä maalle. Vesi on meille ensimmäinen ympäristömme äitimme 

kohdussa. Jokainen sikiö käy läpi lajien evoluution, ja vasta syntymässä 

muutumme maaihmisiksi, yksilön elämässä toistuu elämän kehityshistoria.

 

 Vedestä on tullut luonnoton ympäristö ihmiselle, joka lajina kuuluu maalle 

lopullisesti. Ihmisen kannalta luonto ja vesiluonto on sekä turva että uhka. 
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Maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien tarpeet, 

mutta ei muutamien ahneutta.

Mahatma Gandhi

  Yksittäisenä eliölajina ihminen on kohonnut hallitsevaan asemaan. Ihmisen 

piittaamattomuus ja vieraantuneisuus luonnosta on vaarantanut elämän 

jatkumisen mahdollisuuden planeetallamme. Vain noin yksi prosentti 

vesivaroista on käytettävissämme päivittäin, ja tästä teollisuus ja maatalous 

käyttää 98 %. Ihmiskunnan käytössä olleesta vedestä suurin osa palautuu 

takaisin vesistöihin laadultaan heikentyneenä. Veden, kuten muidenkin 

luonnonvarojen, laatu ja saatavuus on laskenut nopeasti alle kriittisten rajojen 

monilla alueilla maailmassa.   

 Kulttuureilla on erilaisia arvojärjestelmiä, jotka ohjaavat ja muotoilevat 

yhteiskunnan eettistä ja ekologista sekä taloudellista käyttäytymistä. Vettä 

pyhänä pitävissä yhteisöissä veden arvo oli perustunut sen rooliin ja tehtävään 

koko ekosysteemin elämän antajana.  Vesivarat olivat kaikkialla maailmassa 

yhteisöjen, esim. kyläneuvostojen hallinnassa. Ikivanhat kastelu- ja 

juomavesijärjestelmät turvaavat vieläkin eloonjäämisen monilla ekologialtaan 

haurailla alueilla Andeilla, Meksikossa, Afrikassa ja Aasiassa.

  Kolonialismin kautta vesivarat siirtyivät valtioiden tai yksityisten tahojen 

omaisuudeksi, ja niiden tuhoutuminen alkoi. Teollisesta vallankumouksesta 

lähtien vedestä tuli pelkkä hyödyke, ja sen arvo samastettiin kaupalliseen 

arvoon. Ekosysteemiä ruokkivaa vettä alettiin pitää hukkaan heitettynä, jos se 

ei ollut rahallisesti hyödynnettävissä. Tälläkin hetkellä maailmassa hallitsevat 

Villin lännen talousopit, ja taloudellinen eriarvoisuus on vapaan kaupan 

seurauksena vain pahenemassa. Vastakkain ovat usein oikeus puhtaaseen 

veteen, ja oikeus saastuttaa, ja oikeuslaitoksen toiminta on useimmiten 

vahvemman puolella.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin elämän muotoihin veden välityksellä, 

tulvina, pyörremyrskyinä, lämpöaaltoina ja kuivuutena. Perinteisten 

elinkeinojen tuhoutumista seuraavasta ympäristöpakolaisuudesta kärsivät 

eniten ne joilla on vähiten osuutta epävakauden syntyyn, eli kolmannen 

maailman köyhimmät ihmiset. Jos vesi loppuu, sille ei ole vaihtoehtoja.
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3. VEDEN HENKISET ASPEKTIT, VEDEN METAFYSIIKKAA

          

         Tao, viisauden tie, on veden tie

         Elämä tarvitsee vettä,

         ja vesi voi virrata missä tahansa

         Vesi on uskollinen vetenä olemiselle

         ja siten se on uskollinen myös Taolle.

               

         Sydämen pitää olla tyyni ja hiljainen 

         kuin järven pinta,

         jonka alla lepäävät suuret syvyydet

                                         Tao Te Ching, 8.luku

 Veteen liittyvissä mytologisissa mielikuvissa ollaan ihmiskunnan 

yhteisen ajattelun alkulähteillä. Veden tärkeyttä, sen pyhyyttä ja tuhoavuutta 

ilmaistaan eri tahoilla samankaltaisin kuvin. Vesi puhdistaa sekä 

konkreettisesti että symbolisesti, vesi on raja tämän ja tuonpuoleisen maailman 

välillä. Uskontojärjestelmien pohjalla on hyvin samankaltaiset rakenteet, 

tulkitsevathan ne kaikki samaa todellisuutta.   

  Kaikille maailmankäsityksille yhteistä on yksi alkuprinsiippi tai alkutila, 

usein alkumeri, näin myös suomalaisten Kalevalaisessa maailmassa. 

Arkaainen todellisuudenhahmotus piti alkumerestä kotoisin olevaa elämää 

ensisijaisena todellisuutena, joka saa aineellisessa ulottuvuudessa tilapäisen 

kolmiulotteisen kehyksen. Pimeän äiti-meren avautuminen dynaamisten 

voimien elähdyttämäksi tila-avaruudeksi tapahtui hämärää unta näkemällä. 

Kun Pimeys alkoi uneksia olemassaolosta, alkoi luova ulkoistuminen. 

Alkumeren kosmologinen vertauskuvallisuus perustui meren herättämiin 

yhtenäisyyden ja rajattomuuden mielikuviin sekä veden aistittaviin 

ominaisuuksiin.  Alkutilan metaforaksi vesi onkin sopiva, onhan se 

olomuodoltaan oudosti jossakin abstraktin alkusubstanssin yhtenäisyyden ja 

aineellisen kappaleen välimailla. Vesi luopuu aina ulkoisesta muodostaan ja 

mukautuu kaikkiin olosuhteisiin ja asetelmiin, sen virtaava liike kuvastaa 

kaikkialla vallitsevan elämän virtaavaa luonnetta sekä sisäisen virtaavan 

jatkuvuuden kokemusta.
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  Myös Taolaisuudessa luomakunnan äiti, Tao, kuvataan vedenkaltaisena. 

Hindulaisuudessa maailmaa luo jumalatar Vishnun uni, hän nukkuu 

äärettömän meren pohjassa. Useissa arkaaisissa kulttuureissa, myös 

Euroopassa, palvottiin äitijumalatarta, elämän lähdettä, kaiken synnyttäjää, 

elävöittäjää ja ylläpitäjää, joka usein rinnastettiin mereen ja veteen. 

Keskiajalle asti kristillinen maailmakin tunnusti feminiinisen maailmansielun, 

Anima Mundin. Valistuksen ajalta lähtien, luonnontieteellisen ideologian 

nousun myötä sen sijaan tuli alistamiseen ja hyötykäyttöön tarkoitettu nainen 

ja luonto. Monissa eurooppalaisissa kielissä sanat äiti, aine ja meri ovat samaa 

juurta, esim. latinassa mater, materia ja mare.

  Useissa myyteissä ja taruissa vedenalaiset maailmat on kuvattu peilikuvan 

kaltaisiksi, ja uskomusten vesiä kansoittivat ihmisten kaltaiset olennot. 

Monenlaiset muodonmuutokset ja välimuotoiset olennot, kuten merenneidot 

sekä veden ja kalojen haltijat, olivat keskeisellä sijalla vesimytologioissa. 

Myyteissä veden raja on ehdoton, mutta liikkuva. Rajan ylitys merkitsi 

lopullisesti ensimmäisen elämän menetystä. Tähän pohjautuu myös kristillinen 

siirtymäriitti, kaste, joka alun perin merkitsi rituaalista kuolemaa ja uudelleen 

syntymää.

  Kristinuskon tulo hävitti veden julkisen palvonnan Euroopasta. Uusi uskonto 

piti veden palvomista pakanallisena, ja kielsi sen. Siitä huolimatta ihmiset 

uskoivat vankkumatta veden pyhyyteen. Pyhät paikat, mm. lähteet, otettiin 

kristilliseen käyttöön, vanhat rituaalit sulautuivat kristinuskon rituaaleihin, ja 

veden palvonta piiloutui kristillisen metafysiikan julkisivun taakse

  Raamatussa vesi on läsnä alusta, genesiksestä, Johanneksen Ilmestyksen 

näkyihin asti. Se on keskeinen sekä kasteen että viimeisen voitelun 

sakramenteissa ja siunatulla vedellä on puhdistettu niin omaisuutta kuin 

ihmisiäkin. Kuten useimmissa mytologioissa, myös kristinuskossa Paratiisi oli 

kukoistava puutarha hedelmäpuineen, kukkineen ja virtaavine vesineen. Ilman 

vettä paratiisia ei voinut olla olemassa. Vesi oli jumalallinen lahja, taivaallisten 

mahdollisuuksien symboli.  

  Ortodoksien Suurta vedenpyhitystä, Kristuksen kasteen juhlaa, vietetään 

kaikkialla maailmassa 6.tammikuuta, pyhittämällä lukemattomia jokia, järviä 

ja lähteitä. Vedenpyhitys on muistutus kaiken luodun pyhyydestä, hyvyydestä 
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ja kauneudesta. Aine voi kantaa pyhyyttä, äärellinen voi olla äärettömän 

asuinpaikkana. Rituaali voi olla myös kannanotto puhtaan veden ja luonnon 

puolesta. 

  Vähitellen on alettu käydä keskustelua kristinuskon vastuusta 

ekokatastrofissa. Ihmisen asettamisella luomakunnan herraksi on perusteltu 

häikäilemätöntä ja lyhytnäköistä itsekkyyttä, luonnon hyväksikäyttöä ja 

riistoa.

Valokuva: Sade Hiidenkari
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4. MITÄ VESI ON , VEDEN FYSIOLOGIAA

   Useimpien tutkijoiden mukaan planeetta Maa sai vetensä 

asteroidipommituksissa. Ensimmäisten 100 000 000 vuoden ajan 

planeettamme oli kosmisten jäämöykkykuurojen kohteena. Kuuman planeetan 

ympärille muodostui tiivis vesihöyrykerros, joka lämpötilan laskiessa satoi 

alas. 

Maailmankaikkeudessa on runsaasti veden raaka-aineita, vety on yleisin, happi 

kolmanneksi yleisin. Silti vettä on tilavuusyksikköä kohti niukasti. Suhteellista 

määrää kuvaa esimerkki, jossa yhden vesilasin vettä saisi kuutiosta, jonka 

särmän pituus olisi kymmenen miljoonaa kilometriä. Elämän kannalta 

vaalittavanamme on siis varsinainen aarre.

  

  Vesi on kemiallinen yhdiste, jonka dipolimolekyylit muodostuvat kahdesta 

positiivisesti varautuneesta vetyatomista ja yhdestä negatiivisesti 

varautuneesta happiatomista. Veden molekyylejä liittävät toisiinsa sidokset, 

jotka ovat paljon mukautuvaisempia kuin muut kemialliset sidokset. 

Vaihtelevuudestaan huolimatta vesi on äärimmäisen vahva rakenne 
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   Nestemäisessä muodossaan vesi on dynaamista, aina liikkeellä. Sen 

molekyylit liikkuvat lämpöliikkeen ansiosta toistensa suhteen eri suuntiin, 

painautuvat yhteen, hajoavat helposti ja järjestäytyvät uudelleen. Jos lämpöä 

lisätään, keskinäiset voimat eivät riitä pitämään molekyylejä toistensa 

yhteydessä ja vesi muuttuu vapaasti liikkuvaksi kaasuksi, vesihöyryksi. Jos 

lämpöä vähennetään, jäätymislämpötilassa molekyylien liike on niin vähäistä, 

ettei se enää estä niitä tarttumasta toisiinsa kiinteämmin. Vesimolekyylin 

rakenteesta johtuen molekyylit yhdistyvät kiteiksi heksagonaalisen, 

kuusikulmaisen kidestruktuurin mukaisesti. Tästä johtuu, että jäätyessään 

veden tiheys pienenee, kun useimpien muiden aineiden tiheys päinvastoin 

kasvaa. Koko planeetan elämän ja lämpötasapainon kannalta  tällä on suuri 

merkitys. Jos jää ei kelluisi, vaan painuisi järvien ja merien pohjaan, se ei 

suojelisi vesien elämää kylmyydeltä, eikä myöskään sulaisi helposti. 

  Lumikiteiden heksagonaalinen rakenne selittyy vesimolekyylin rakenteen 

pohjalta. Haaroittumiskulman määrää vetyatomien sijoittuminen 104,5 asteen 

kulmaan toisiinsa nähden happiatomiin sitoutuessaan. Lämpötila ja 

vesihöyrypitoisuus vaikuttavat lumikiteiden muotoon. Luonnossa putoava kide 

joutuu matkallaan kulkemaan monen lämpötilavyöhykkeen läpi, ja tähtimäiset 

kiteet takertuvat toisiinsa muodostaen lumihiutaleita. Ilmakehän ylimmissä 

kerroksissa, äärimmäisestä kylmyydestä johtuen, jääkiteet ovat puikkomaisia. 

Niillä on suuri merkitys maapallon säteilytaseen säätelyssä. Jos yläpilvissä 

lumikiteet olisivat levymäisiä, planeetta torjuisi  auringon lämpöä liian 

tehokkaasti, ja lämpötila maan päällä voisi olla jopa 10-20% alhaisempi.

  Tieteen näkemys maailmasta muuttuu vähitellen ja muuttaa 

suhtautumistamme. Materialistinen ja mekaaninen maailmankäsitys rajoitti 

tiedettä satojen vuosien ajan. Vasta viime vuosisadan fysiikka kykeni luomaan 

riittävät mikrofysikaalisten ja sähköisten voimien teoriat selittämään veden 

ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Uudemman tieteen näkökulma perustuu 

Einsteinin periaatteille. Maailma on sarja fysikaalisia voimia, jotka ovat 

dynaamisessa vuorovaikutuksessa energiavoimien kanssa. Mikään ei ole 

kiinteää, vaan kaikki on loppujen lopuksi värähtelevää energiaa.
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6. VEDEN PARANTAVAT OMINAISUUDET

Jos haluat tietää veden merkityksen, juo

                                                                      Zen-buddhalainen sanonta

  Meren tai virran rannalla tai suihkulähteiden lähellä kävelystä 

tulee miellyttävä olo. Vesi on virkistävin juoma janoon. Kaikki varhaiset 

lääketieteelliset järjestelmät tunnustivat veden elintärkeän merkityksen 

elämänvoiman ja terveyden lähteenä. Jos veteen lisää jotakin se ottaa sen 

vastaan, ja sen mitä teemme vedelle saamme kokea itse. Jos saastutamme 

veden (ympärillämme tai sisällämme) sairastumme. Saastuminen voi olla sekä 

sähkömagneettista että kemiallista.

  Vesi ottaa vastaan sähkömagneettista värähtelyä. Ranskalaisen tutkijan 

Jacques Benvenisten mukaan vedellä on muisti, kyky kopioida ja kantaa 

informaatiota

 Terveellisessä vedessä on voimakas kolmiulotteinen mikrorakenne, joka sallii 

tiedon vastaanottamisen ja lähettämisen. Tämä pätee yhtä lailla 

solunesteeseen, solujen väliseen nesteeseen, juomaveteen ja ympäristössämme 

olevaan veteen. Terveet solut kommunikoivat värähtelemällä tietyillä 

värähtelytaajuuksilla ja ottavat vastaan veden energiaviestejä.

  Ihmisruumis muodostuu hienoviritteisistä kemiallisista ja biologisista 

reaktioista, jotka perustuvat veden elämää ylläpitäviin ominaisuuksiin. Vesi on 

katalyytti, kuljetusjärjestelmä, ruumin lämmön tasaaja ja ravintoaineiden ja 

sähköimpulssien välittäjä.  Hyvää terveyden tilaa voi pitää yllä käyttämällä 

hyvälaatuista vettä, jolla on terveellinen rakenne ja hyvä energiasisältö. Vain 

virtaavaa vettä voi juoda, seisova vesi pilaantuu nopeasti.   Myös energian, 

pranan tai chin vapaata virtaa ihmiskehon lävitse pidettiin jo muinaisissa 

parannusmetodeissa, kuten kiinalaisissa ja intialaisissa hoitomuodoissa 

oleellisena terveyden kannalta.  Henkinen ja fyysinen lukkiutuminen 

liittyvätkin toisiinsa,  mielen tilalla on suora vaikutus kehon tilaan, ja 

päinvastoin. Tunteemme vaikuttavat myös ympäröivään maailmaan, joko 

positiivisesti tai negatiivisesti.
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  Energiaspiraalit ovat luonnon ydin. Jatkuvaa spiraaliliikettä esiintyy kaikkien 

elävien olentojen ja järjestelmien kehityksessä, veden, veren, ja mahlan 

luonnollisessa virtauksessa, avaruuden tähtisumuissa ja planeettojen kierrossa. 

Jokaisessa vesipisarassa voi nähdä samanlaisen kiertoliikkeen kuin veden 

kiertokulussa, kostean ilman pyörteissä maan yllä, veden pyörteissä 

virroissa…. Myös ihmiskehossa veri kiertää sydämen läpi kahdeksikon 

muotoista rataa ja kulkee spiraalivirtoina pitkin jatkuvasti sykkiviä valtimo- ja 

laskimosuonia.

4. ÄÄNEN JA MATERIAN VUOROVAIKUTUS, VESI, RESONANSSI  JA 

HARMONIA

Ääni on fysikaalinen ilmiö, joka kuljettaa sekä energiaa että 

informaatiota jossakin väliaineessa. Tyhjiössä ääni ei kulje. Ääni on 

värähtelyä, ilmanpaineen vaihtelua ja kineettistä energiaa. Se etenee elastisina 

aaltoina n. kilometrin kolmessa sekunnissa ja laittaa ilmamolekyylit 

tanssimaan. Ääniaallon synnyttämä äänen paine saa korvan tärykalvon 

värähtelemään aiheuttaen kuuloaistimuksen.

  Kaikki mikä liikkuu, synnyttää ääntä, kaikki värähtelevät kappaleet 

synnyttävät ääntä. Liike luo taajuuden ja taajuus luo äänen, kuulimmepa sitä 

tai emme. Voidaan siis puhua esimerkiksi atomien, kemiallisten sidosten, 

aivoaaltojen ja sävelten värähtelytaajuuksista. Planeettojen kierto auringon 

ympäri voidaan kuvata taajuuksina, samoin vaikkapa sydämen syke. Äänet 

voidaan ilmaista värähtelytaajuuksina, joiden yksikkö on hertsi. (Hz = 

värähdys /sekunti). Musiikissa taajuuden fysikaalinen vastine on sävelkorkeus. 

Musiikki on esteettisesti organisoitua ääntä, - ja hiljaisuutta, taukoja. Ääni ja 

hiljaisuus edellyttävät toinen toisensa.

  Kuulo on ensimmäinen ja luultavasti viimeinen aisti, lapsiveden resonanssin 

kautta saamme ensimmäiset viestit ulkomaailmasta jo äidin kohtuun. Aisti-

elimistä korva kehittyy ensimmäisenä.

On tietenkin paljon ääniä, jotka ovat ihmisen kuuloalueen ala- tai yläpuolella. 

Näistä hyvin pitkäaaltoisia ääniä sanotaan infraääniksi, lyhytaaltoisia taas 
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ultraääniksi. Myös näillä on vaikutuksensa ihmiseen ja muuhun elolliseen 

luontoon.

  Tärkeä ääneen ja musiikkiin liittyvä asia on resonanssi-ilmiö (lat. resonare, 

kaikua), esineessä tai laitteessa syntyvä ominaisvärähtely. Soittimilla on omat, 

niille tunnusomaiset resonanssinsa, samoin puhe- ja lauluäänellä. Jokaisella 

värähtelemään kykenevällä järjestelmällä on omat suosikkitaajuutensa. Myös 

ihminen resonoi, jopa jokaiselle sisäelimelle on löydettävissä omat 

resonanssitaajuutensa.  Ihminen on monessa suhteessa sekä soitin että soittaja, 

joka voi virittää instrumenttinsa, fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja 

henkisen olemuksensa. Me olemme värähtelijöitä, jotka koostuvat pulssista, 

muodosta ja aallosta. Me emme siis pelkästään kuuntele ja soita musiikkia, me 

olemme sitä!  Me sykimme, värähtelemme ja resonoimme. Näin nimenomaan 

vetisen olemuksemme vuoksi.

  Ihmiskunnan vanhimman säilyneen kirjallisuuden, intialaisten Vedakirjojen 

mukaan sisäinen musiikki – jolle pyhä musiikki antaa ulkoisen ilmennyksen, 

on ihmiskunnan äidinkieli ja samalla sielun kieli. Nada-Brahma käsitepari 

merkitsee korville kuulumatonta, kausaalista ääntä, luovaa ääntä joka on 

verrattavissa kosmiseen ääneen, logokseen, Pythagoraan sfäärien soittoon, 

Musica mundanaan. Tämän luovan äänen kantaja ei ole ilma, vaan intialaisen 

metafysiikan mukaan akasa, joka muistuttaa monin tavoin kreikkalaisten 

ajatusta eetteristä, joka on universaali ja ikuinen. Kosmisen äänen tärkein 

ilmennys on tavu AUM (OM). 

 

  Geometria, geometrinen kosmologia, oli sekä  Pythagoraalle että Platonille 

tärkeä tutkimuskohde, visuaalista musiikkia. Myös Goethe kirjoitti aikoinaan, 

että arkkitehtuuri on jähmettynyttä musiikkia. Musiikin näkymätön 

arkkitehtuuri muuttuu muotojen maailmassa näkyväksi, ja samat harmoniset 

suhteet toistuvat niin matematiikassa, musiikissa kuin geometriassakin, sekä 

luonnon ja ihmisen rakenteissa. Ne ovat määräävinä myös niin antiikin, 

gotiikan kuin renessanssinkin arkkitehtuurissa. Esimerkiksi Pariisin 

länsipuolella sijaitsevan Chartresin goottilaisen katedraalin sanotaan soivan 

korvin kuulumatonta musiikkia korkeiden värähtelyiden preludeina, fuugina ja 

sinfonioina. Kultainen lukusuhde 1:1,618 (kultainen leikkaus) löytyy 

katedraalin rakenteista yhä uudestaan ja uudestaan, ja musiikillisia intervalleja 

vastaavat matemaattiset lukusuhteet ovat sen arkkitehtuurissa sääntö. Tämä 
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samainen lukusuhde näyttäytyy myös aurinkokunnan planeettojen 

kiertoradoissa. Niillä on vastaavuutensa myös spektrin väreissä ja monissa 

säännöllisissä luonnonmuodoissa, kuten esim. simpukassa tai ihmisen 

korvassa, sekä antiikin Kreikan  ihannevartalossa.

  Heksagoni eli kuusikulmio, kuusisakarainen tähti, liittyy ”pyhään 

geometriaan”. Se on paitsi ikivanha juutalaisuuden symboli, myös Vishnun 

symboli hindulaisuudessa. Pythagoralaiset kutsuivat Heksadia sovinnoksi ja 

sopusoinnuksi, sen sanotaan sitovan yhteen feminiinisen ja maskuliinisen. 

Aurinkokunnasta tämä kuvio löytyy, kun verrataan Maan ja Jupiterin 

kiertoratojen keskiarvoja toisiinsa planeettojen kiertäessä Aurinkoa.

   

  Japanilainen vedentutkija Masaru Emoto on tutkinut jääkiteiden 

heksagonikuviota.  Kun puhtaan veden pisaroita jäädytetään -5C asteeseen,  ne 

muodostavat aina puhtaita kuusikulmioita, lukemattomin eri variaatioin. 

Kokeissaan Emoto totesi, että aina kun vesi on tavalla tai toisella saastunut, tai 

muuten saanut viallista informaatiota ulkopuoleltaan, tämä heksagoni 

rikkoutuu. Hänen mukaansa myös harmoninen musiikki rakentaa tällaisen 

kuusisakaraisen kuvion tislattuun veteen ja jokainen sävelteos jättää vielä 

oman, sille tyypillisen jäljen veden kristallirakenteeseen. Sen sijaan 

epäharmoninen musiikki luo hyvin epämiellyttävän jäljen. Myös ajatukset, 

positiiviset tai negatiiviset jättivät oman jälkensä veden kiderakenteeseen. 

veden muistiin. Vaikka kahta samanlaista lumikidettä ei ole, jos ottaa kiteen, 

sulattaa sen ja jäädyttää uudestaan, se muodostaa samanlaisen kiteen. 

Japanilaisten mukaan sielun sanat asustavat hengessä, Kotodamassa. Sanat 

ovat sielun tapa ilmaista itseään, ja sielun tilalla on voimakas vaikutus veteen, 

kuten muuhunkin ympäristössään. 

Valokuva W.A. Bentley
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7. VESI KUVATAITEESSA, VEDEN ESTETIIKKAA

  Vesi liittyy taiteeseen vahvana elementtinä, maisemamaalausten 

aiheena, tunteiden, mielentilojen kuvaajana ja metaforana. Vettä on kuvattu 

kolmiulotteisena kuvanveistossa, ja käytetty lukemattomin eri tavoin 

materiaalina sekä arkkitehtuurissa että nykytaiteessa. Vettä kuvaava taide 

kertoo usein magian, uskonnon ja taiteen yhteyksistä ja on sidoksissa 

välittömään ympäristöönsä ja sen luonnonoloihin. 

 Tarkoituksenmukainen on kaunista. Rauhoittaako, viehättääkö meitä veden 

katselu siksi, että tiedämme sen tärkeyden meille, perustavanlaatuisen 

riippuvaisuutemme siitä? Saammeko alitajuista lohtua veden näkemisestä? 

Veden estetiikka on myös valon ja silmän yhteistoiminnan estetiikkaa. 

Näköhavainto tapahtuu  oman silmämme veden kautta. Valo läpäisee vettä, ja 

heijastuu vedestä. 

  Romantiikan ajalta lähtien luonnontieteellinen tutkimus vaikutti kuvataiteissa 

voimakkaasti. Valistuksen myötä heräsi tietoisuus maailman virtaavasta ja 

muuttuvasta olemuksesta, ja vesiputoukset, meren aallot ja kuohuvat kosket 

toimivat metaforina maailman ja ihmisen olemukselle. Maisema saattoi olla 

ihmisen sielun omakuva, mielenmaisema.

   Vesi maisemassa on paitsi meri- tai järvinäkymiä,  myös jokia, puroja, ojia, 

sumua, usvaa, pilviä, sadetta, lunta. Taivas ja maa yhdistyvät vesiluontoon 

heijastuksina ja varjoina, vesi juoksee alimpaan kohtaan maastossa ja antaa 

maisemalle avaruutta, heijastaa valoa. Vesillä tai jäillä liikkuva kohtaa 

toisenlaisen maiseman kuin maalla matkaava. Kun vesitiet vaihtuivat 

maanteiksi, maiseman perushahmotus muuttui olennaisesti. Vesi on toiminut 

myös maiseman muovaajana. Maan ja veden vuorovaikutus näkyy 

voimakkaasti varsinkin mannerjään liikkeen jälkinä luonnossamme, 

silokallioina, moreeniharjuina, siirtolohkareina.

 Suomalaisessa maalaustaiteessa vesi on ollut keskeinen elementti, varsinkin 

kansallisromanttiseen aikaan. Tähän maalaustaiteen ”kultakauteen” liittyi 

voimakas luonnon ihannointi, luonnon ja ihmisen suhde korostui. Järviämme 

voisikin pitää suomalaisen sielun peilinä. Tämän ajan kuvataiteilijoista voisi 

mainita esimerkiksi  Albert Edelfeldtin, Akseli Gallèn-Kallelan, Ellen 
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Thesleffin..... Suomalaisen kulttuurin kehityksen kannalta merkityksellinen oli 

myös Tuusulanjärven taiteilijayhteisö, jossa asuivat mm. kuvataiteilijat Venny 

Soldan, Pekka Halonen, Eero Järnefeldt sekä Juhani Aho ja Jean Sibelius.

 Samoihin aikoihin, 1800- luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa 

symbolismi vaikutti kuvataiteissa ja mystiikan harrastus yhdisti hyvinkin 

erilaisia taiteilijoita. Veden aihe toistui lukuisissa, mystiikan maailmassa 

liikkuvissa töissä, mm. Magnus Enckellin,  Hugo Simbergin sekä Väinö 

Blomstedtin maalauksissa. Symbolismi perustui platonin opeille maailman 

henkisestä olemuspuolesta, sekä uusplatonistien ja mm. Baudelairin 

näkemyksille maailman universaalisesta ykseydestä. Kaikkien taiteiden välillä 

katsottiin vallitsevan syvän ykseyden. Tähän liittyi myös oppi vastaavuuksista, 

korrespondensseista. Kaikilla, vähäisimmilläkin asioilla oli vastaavuutensa 

hengen maailmassa. Musiikin ja kuvataiteen korrespondenssien etsimisestä 

tuli vuosisadan vaihteen merkittävä teema. Gallénin maalaus Mäntykoski on 

tästä yksi esimerkki. Siinä koskimaiseman eteen on maalattu viisi kultaista 

vertikaalista viivaa. Kuin kitaran kielet, tai energian virta ylhäältä alas.

  

  Myös Japanilaisessa taiteessa luonto oli keskeinen tunnekokemusten 

metaforana. Perinteisissä puupiirroksissa, kuten runoudessa ja 

kirjallisuudessakin, toistuivat samat aiheet. Veden eri olomuodot, usva, huurre, 

vesipisarat ja jääkiteet kuvastivat elämän katoavuutta ja ohimenevyyttä. 

Japanin traditioissa korostettiin elämän hetkellisyyttä ja puhtauden merkitystä. 

Puhdistautuminen vedessä, kylpemällä tai vesiputouksessa on edelleenkin 

tärkeä rituaali. Sen parantavuutta  lisää vesivirran voimaan liittyvä akustinen 

värähtely. Putoavan veden suunnattomasta määrästä johtuva värähtely, 

vesiputouksen ääni, ympäröi tarkkailijan. Tällä on ihmiskehoon syvä sisäinen 

vaikutus,ja katsoja voi kokea sulautuvansa putouksen jylyyn, olla yhtä virran 

kanssa.

  

  Nykytaiteessa vesi voi elementtinä olla osana veistoksia, installaatioita ja 

performansseja, rituaaleja tai lavastuksia. Eri tyyppisissä töissä on käytetty 

konkreettisten vesimassojen valokuvavedoksia tai videonauhoituksia. 

Nauhoitukset jokien virtauksista, laineiden liplatuksesta ja purojen solinasta 

pohjustavat akustisia veistoksia ja muodostelmia. Virtaavan veden jäljet 

kalliossa tai muissa pinnoissa voivat olla kollaasi- ja sekatekniikkatöiden 
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perusta. Myös pinnan alla olevaa estetiikkaa on tuotu pintaan, kuvina, 

videoina ja materiaaleina. Tai ääniteoksina, kuten Hildegard Westerkamp, joka 

äänitti pienten vesieläinten muodostamaa äänivuota.

 

 1960-luvulla maataiteilijat, kuten Nancy Holt, Robert Smithson tai Andy 

Goldsworthy toivat taiteen pois sisätiloista, gallerioista ja ateljeista ja 

palasivat luonnon peruselementtien pariin. Tämä oli paitsi protesti kaupallista 

galleriatoimintaa kohtaan, myös osa alkanutta ekologista liikettä, kannanottoa 

puhtaamman luonnon puolesta. Teos saattoi olla kaukana autiomaassa, jonne 

harvat katsojat todella menivät. Vain teoksen dokumentaatio tuotiin esille 

esim. galleriatiloihin. Monet maataiteilijat tekivät toiminnasta teoksen 

oleellisimman osan, josta jäi vain satunnaisesti konkreettisia jälkiä.  

  Vesi on ollut luonteva materiaali niin maataiteessa kuin ympäristötaiteessakin 

ja sitä on käytetty monin eri tavoin. Richard Long joka teki maastoon polkuja, 

viivoja ja ympyröitä kävellen, saattoi myös mm. seurailla jokea, tai käyttää 

muuten vettä töissään. Esimerkiksi teos The trail of water circles syntyi useita 

kuukausia kestäneellä vaelluksella, kun hän  kaatoi joka aamu vettä telttansa 

ympärille. Näistä ympyröistä tuli työn näkyvä osa, joka kesti tietenkin vain 

jonkin aikaa. Klaus Rinken töissä, performansseissa ja valokuvissa oli usein 

vettä ämpärissä, lattialle kaatuneena, tai muuten osana työtä. Whittermeeriin 

hän rakensi v. 1969 veden ylitse kaartuvan puolikaaren, joka yhdessä veden 

heijastuksen kanssa näyttää muodostavan täyden ympyrän. Robert Smithson, 

joka oli kuuluisimpia maataiteilijoita, rakensi mm. useita saaria. Ehkä 

tunnetuin hänen töistään oli Spiraaliaallonmurtaja Utahin suurella 

suolajärvellä ( 1970 ).

  Bill Violan videotöissä on vesi usein keskeisessä osassa. Hänen teoksensa 

käsittelevät yleisinhimillisiä kokemuksia, kuten syntymää, kuolemaa ja 

kärsimystä. Hänet kuvataan usein moderniksi mystikoksi, jonka taiteen juuret 

ovat niin itämaisessa kuin länsimaisessakin traditiossa ja eri uskontojen 

mystiikassa, zen-buddhalaisuudesta st. Johan's Crossiin. Bill Viola on sanonut 

vedestä: ”Water is connected to us in deep ways. The first time humanity ever 

saw its self -image way back in recesses of pre-historic time would have been 

kneeling down by a stream.” 
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Bill Viola: Five angels for the millenium

8. YMPÄRISTÖKASVATUS JA VEDEN ESTETIIKKA

Vesiympäristöt johdattavat meidät kunnioittamaan luonnon prosesseja.  

Ne antavat meille kirkkaan tajun ihmisen mittasuhteista ja rajoista.  

Koska vesiympäristöt eivät suurelta osin ole ihmisen tekemiä eivätkä 

siten heijasta inhimillistä kulttuuria, meidän on joskus pakko hyväksyä 

voimattomuutemme. Tämän tunnistaminen niin kehollamme kuin 

ymmärryksellämmekin on syvällinen opetus ympäristöstä.  

Sopusointuinen elämä osana luonnonjärjestystä on kaikkein 

todellisinta ihmisyyttä ja ehkäpä maailma vedestä käsin voi parhaiten 

auttaa meitä vastaanottamaan tämän kaikkein tärkeimmän opetuksen.  

Vesiluonto on myös tärkeä ympäristökasvatuksen elementti. Estetiikan 

sisällyttäminen ympäristökasvatukseen voi johdattaa pohtimaan: 

MIKSI tämä on kaunista? MIKSI haluamme tämän säilyvän? 

                                                                              (Arnold Berleant )
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 Islantilainen kuvataiteilija Rùri esitteli Venetsian Biennalessa v. 

2003 työnsä Archive- endangered waters, multimedia-installaation Islannin 

vesiputouksista, jotka ovat vaarassa tuhoutua. Myös hänen jättiläismäisessä 

videoteoksessaan Vocal 2 ( Reykjavik 2006) näytettiin vesiputousta valtavalla 

screenillä. Videotyö esitettiin osana  konserttia, jonka nimi oli Are we loosing 

the nature?. Konsertin tarkoituksena oli vastustaa vesiputousten tuhoamista.  

  

  Mikään teos ei sijaitse vain jossakin tilassa, paikassa, vaan myös tietyssä 

ajassa. Mikä on taiteen paikka tässä ajassa, jonka yllä leijuvat 

ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin uhkakuvat?   Politiikan tekijät ja 

suunnittelijat ajattelevat usein esteettisiä mieltymyksiä pelkästään visuaalisina 

ja passiivisina, tai jättävät ne kokonaan huomiotta.  Mutta todellisuuden 

estetiikka on painottunut empiirisesti, ihmisen esteettiset arvot ovat paljon 

laajempia, joka aistin asioita, kuten vesikin;  näön, kuulon, tunnon, haju- ja 

makuaistin.

  Taide, varsinkin nykytaide moniaistisuudessaan voi toimia herättäjänä ja 

keskustelunavaajana. Se voi kommentoida ympäristöpolitiikkaa tai 

ympäristörikoksia ja  muistuttaa essentiaalisesta suhteestamme luontoon. 

Taiteella on mahdollisuus herättää kokemuksia ja ajatuksia, joita ehkä mikään 

muu toiminta ei herätä. Ympäristötaide onkin usein julkinen kannanotto 

ympäristön eettisiin ja esteettisiin kysymyksiin. Taiteen keinot vaikuttaa ovat 

paljon moniulotteisempia kuin ympäristöpropagandan. Theodor W. Adornon 

mukaan taiteessa mitään ei pitäisi esittää suoraan, vaan tulisi pitäytyä 

vihjaamisessa, kiertelyssä ja viittaamisessa. Korkeintaan tavoitteena voi olla 

tuntemus siitä, että joku on väärin. Taiteen tulisi pyrkiä autonomiaan muuhun 

yhteiskuntaan nähden, niin, ettei mikään valmis ajattelutapa ohjaa sen 

tekemistä. Tämä olisi ainoa keino pitää taide yhteiskunnallisesti merkittävänä, 

ja siten sillä edistettäisiin aktiivista parempien olosuhteiden tavoittelemista tai 

vähintään pidettäisiin toivoa hengissä.

  Estetiikan, kuten vesiestetiikankin  suhde todelliseen ympäristötietoisuuteen 

on kuitenkin ongelmallinen. Riittääkö rakkautemme vesimaisemiin 

kannustamaan meitä todella suojelemaan niitä? Moraalinen voimattomuus, 

esteettinen akrasia oli jo kreikkalaisten moraalifilosofien tuntema ilmiö: 

tiedämme, minkä tekeminen on oikein ja haluamme tehdä niin, mutta jää 

tekemättä.

21



9.  VEDEN KÄYTTÖ OMASSA TYÖSKENTELYSSÄNI

Olen halunnut yhdistää ympäristökannanoton taiteelliseen 

tuotantooni ja henkiseen prosessiin. Veden elementti on toistunut töissäni jo 

90-luvulta lähtien, performanssien ja installaatioiden materiaalina sekä 

valokuvissa ja maalauksissa keskeisenä elementtinä. 

  Tutkin omassa työssäni taiteen parantavia mahdollisuuksia, ja tiloja, jotka 

mahdollistavat rauhallisemman, valoisamman tajunnantilan. Haluaisin nostaa 

esiin veden henkisen tason, sen pyhyyden kokemuksen, löytää uudelleen 

siihen liittyvän rituaalisuuden. 

  Zen-buddhalainen meditaatio, ja sen kautta löytyneet rauhan ja syvyyden 

kokemukset ovat olleet minulle erittäin tärkeitä. Tunnetasolla, ja muutenkin 

ihmisenä olen äärimmäisyydestä toiseen heilahtelija, ehkä juuri siksi kaipaan 

tasapainoa, etsin rauhaa ja tyyneyttä. Vedestä materiaalina, samoin kuin 

vesiluonnosta olen löytänyt samankaltaista voimaa kuin meditaatiosta 

buddhalaisissa luostareissa.

  Alkuperäiskansojen kulttuurit ja elämäntavat ovat kiinnostaneet minua, ja 

useissa töissäni on sisällöllisesti  viittauksia niihin.  Muinaiset kulttuurit eri 

puolilla maailmaa elivät tasapainossa luonnon kanssa, kymmeniä tuhansia 

vuosia jättämättä juuri mitään jälkeä. Useimmat luonnonkansat kunnioittivat 

luontoa, elämää ja sen peruselementtejä niin, että käyttivät vain sen mitä 

tarvitsivat ja pyrkivät vaalimaan omilla normeillaan ekosysteemien herkkää 

tasapainoa. Mielestäni meillä olisi näiltä kulttuureilta paljon opittavaa.  

  Shamanistisissa yhteisöissä taiteen merkitys oli toimia välittäjänä ja siltana 

eri todellisuuden tasojen välillä. Taide ja henkisyys, niinkuin tanssi ja 

musiikkikin kietoutuivat erottamattomaksi osaksi arkielämän kokonaisuutta. 

Shamanismi on vanhinta ihmiskunnan kulttuuria, ja siitä löytyy jäänteitä 

kaikkialta maailmasta. Monissa paikoissa maapallolla meren jumalien rukoilu, 

sateen teko ja uhrien vieminen hengille ovat edelleenkin tärkeitä rituaaleja. 

Etsin tapaa tehdä taideteoksesta loitsun tai rituaalin, joka olisi uskontojen 

konventioiden ulkopuolella. 
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  Omassa työskentelyssäni etsin keinoja yhdistää ympäristöaktivismi ja 

kuvataide. Käyn jatkuvaa keskustelua itseni kanssa siitä, kumpaa painotan. 

Tärkeimpiä motiivejani kuvataiteen tekoon on kantaaottavuus, haluaisin 

esittää argumentteja veden ekologiasta, sekä ihmisen suhteesta veteen ja sitä 

kautta itseensä. Samalla kuitenkin mietin, ketä tämä oikein kiinnostaa, onko 

minulla mitään sellaista sanottavaa, johon ei olisi jo tuhanteen kertaan 

kyllästytty? Mitä voi sanoa vedestä tai tehdä vedellä, joka ei olisi jo tuttua ja 

muodossa tai toisessa läsnä valtavassa määrässä kulttuurisia, taiteellisia ja 

rituaalisia yhteyksiä?

Valokuva: Eva Ohtonen

  Viime keväänä opiskellessani Venetsian Akatemiassa toteutin yhteistyönä 

valokuvaaja Eva Ohtosen kanssa taideprojektin, jonka nimi oli ”Riflessione 

sull’acqua” eli pohdiskeluja tai heijastuksia vedestä. 
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  Rakensin  kolmelle aukiolle Venetsian keskustassa installaation, jonka 

muodostivat viisi vesilaatikkoa ja yksinkertainen rakennelma, jossa riippui 

jääkartio. Vesilaatikot heijastivat peilin tavoin ympäristöään, ja jääkartiosta 

tippuvat pisarat saivat keskimmäisen laatikon pinnan jatkuvaan liikkeeseen. 

Jäästä tuli ajan metafora, sen voi ajatella mittaavan aikaa peruuttamattomasti 

kuten tiimalasin, jolla ei ole pohjaa, joka ei ole käännettävissä. Se saattoi 

assosioitua myös jäähän, joka sulaa ilmastonmuutoksen vuoksi.

  Toisaalta tuntui hullulta nostaa vesi esille teoksessa juuri Venetsiassa, jossa se 

on kaikkialla läsnä oleellisena elementtinä. Mutta juuri siellä näkyy 

räikeimmin piittaamattomuutemme veden kohtalosta. Se on viemärin ja 

kaatopaikan asemassa kaupungissa, jonka erikoinen olemus, maine ja kauneus 

perustuu juuri veteen, kanaviin ja mereen, johon se on rakennettu.

    Installaation rakentamisesta, veden kantamisesta, jääkartioista 

huolehtimisesta ja veden kaatamisesta maahan tuli rituaalinomainen 

performanssi. Sen voi nähdä myös vedenpyhitysrituaalina, jossa puhdistettu, 

siunattu vesi jäästä sulaessaan sekoittui kanavan likaiseen veteen. Mietin 

paljon eri mahdollisuuksia palauttaa veden muisti, puhdistaa ja elävöittää 

vettä, palauttaa sen pyhyyden. 

  Myöhemmin tein minimalistisen videon veden ja valon virrasta, ja se oli 

esillä heinäkuussa yhteisnäyttelyssä Cosma & Damienin Galleriassa 

Venetsiassa. Siellä olivat esillä myös keväällä tehdyn installaationi vesilaatikot 

uudelleen installoituina.

  Opinnäytetyönä aion jatkaa projektia, ja kehittää sitä edelleen. Tavoitteenani 

on tehdä tilateos, jossa keskeisenä elementtinä olisi vesi, yhdistettynä videoon 

ja ääneen. Teemana on veden parantava ja tasapainoittava vaikutus, sekä 

ihmisen ja veden vuorovaikutus, mahdollisuutemme vaikuttaa veden 

parantumiseen.  Haluaisin luoda parantavan tilan, jossa veden energialliset 

ominaisuudet, pyhyys, koskettaisi katsojaa mahdollisimman konkreettisesti.

  

  Ääni on tärkeä elementti, jonka olen halunnut yhdistää teoksiini. Tutkin 

resonanssin, ajatusten ja äänen vaikutusta veteen. Vesi synnyttää ääntä, ääni 

väreilyttää vettä. Missä menee äänen ja materian raja, ehkäpä aineettoman ja 

aineellisen häilyvä raja on havaittavissa parhaiten juuri äänen ja veden 
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kohtaamisessa. Entä jos puhumme vedelle, tallentuuko se veden muistiin? 

Haluan tutkia mahdollisuuksia yhdistää tieteen ja henkisyyden rajapinnoilta 

löytyviä elementtejä kuvataiteelliseen prosessiin.

Valokuva: Eva Ohtonen

 

  Rajapinta katsojan ja teoksen välillä voi olla kuin veden pinnan raja. Se voi 

olla tyhjä peili tai siinä voi nähdä itsensä. Ehkä katsoja voi sitä kautta sukeltaa 

toiseen todellisuuteen, syvyyteen.  Tai ehkä mitään rajaa ei todellisuudessa 

olekaan.

  Joka tapauksessa jo pelkkä veden näkeminen tuottaa mielihyvää ja 

tyynnyttää mieltä. Se voimistaa kokemusta tuulesta ja valon muutoksista. 

Veden kirkkaus, aineettomuus ja samalla peilimäisyys muuttaa sen visuaalista 

sisältöä ympäristön, vuorokaudenajan ja sään mukaan. Se kyseenalaistaa 

itsestäänselvyydet ja muistuttaa ainoasta pysyvästä asiasta elämässä; 

muutoksesta.
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                          Puhdas virtaava virta

                       puhdas virtaava virta

          Sinun vetesi on valoa

                       minun suussani

ja valoa minun kuivalle iholleni

                       sinun virtaamisesi 

musiikkia

                       minun korvissani, vapaasti

virtaa vapaasti!

Sinun kanssasi

                       minussa

                             Gary Snyder,  Virtaavan veden musiikkia
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TIIVISTELMÄ

Kuvataiteen opinnäytetyö

Sade Hiidenkari: Vesi

23s

Opinnäytetyöni aihe on vesi. Käytän vettä materiaalina teoksissani, ja olen 

tutkinut sen eri aspekteja myös teoreettisesti. Käsittelen veden suhdetta 

ihmiseen ja ympäristöön, sekä veteen liittyvää henkisyyttä ja metafysiikkaa. 

Veden fysiologia, ja sen ekologiset ja biologiset merkitykset nivoutuvat 

kulttuuriin ja kuvataiteeseen.  Käsittelen myös ääntä ja resonanssia, jotka 

liittyvät veden parantaviin ominaisuuksiin.

   Kirjoitan veden rooleista yleisesti kuvataiteessa sekä sen käytöstä ja 

mahdollisuuksista varsinkin nykytaiteessa. Tähän liittyvät myös 

ympäristötietoisuus sekä kuvataiteen ja ympäristökasvatuksen suhde.  

Lopuksi kerron veden käytöstä omassa työskentelyssäni.

ABSTRACT

Research of Fine arts

Sade Hiidenkari: Water

23p

The subject of my research is water. I use water as a material in my works, and 

I have made research of its different aspects theoretically. I deal with the 

relations between water, humans and the environment, and also the spirituality 

and metaphysics linked to water. The physiology of water and its ecological 

and biological importances are in connection with the culture and arts in many 

ways. The work also deals with the sound and the resonance which are linked 

to the healing properties of water.

The research is concerning the roles of water in arts in general and its use and 

possibilities in contemporary art. The environmental awareness and the 

relations of fine arts to environmental education are linked to this too. 

As for the end I explain how I use water as a subject of my work.
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