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            n kulunut vuosi ensimmäisestä kerrasta kun saavuin Aark - taiteilija           
            residenssiin Korppooseen. Saavuin Retaisten lauttarantaan kassit täynnä
suuria suunnitelmia ja paineita aikaan saamisesta. Tuolloin juuri valmistuneena
kuvataiteilijana en tiennyt mitä odottaa kuukaudesta, jonka tulisin Aarki:ssa
viettämään. Residenssimaailma ja siellä taiteilijana oleminen oli minulle täysin
uutta, vierasta sekä jännittävää.
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Huomasin pian miten loppusyksyn vuodenaika loi täysin erilaisen rytmin päiviin
joihin olin kaupunkilaisena tottunut. Saaristossa valo kun katoaa täydellisesti
auringon laskettua, vain satunnaiset saaristotiellä 180 ajavat autot pyyhkivät
valojaan pimeyteen matkalla lauttaan tai siitä seuraavaan. 

Nuo lisääntyvät pimeän tunnit opettivat
minua unohtamaan paineen omasta
tekemisestäni. Pimeä aika pakotti minua
luomaan sisäistä rauhaa itselleni ja aloin
huomata kiireen sekä stressin tunnun jäävän
pois. Kaupunkiympäristön tuoman hälinän
jäädessä minulla oli kaikki tunnit aikaa
syventyä itseeni, pohtia mitä minä haluan
olla taiteilijana ja ihmisenä. 

Hyödynsin valoisan ajan tutustumalla Korppoon luontoon, jokaisena aamuna
lähdin pyöräillen Saaristotietä 180 kohti minulle uusia paikkoja. Lumi ei ollut
vielä satanut tuolloin saaristoon ja matalalta paistava aurinko loi upeaa valoa
ympäristöön. 
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Sisäistä valoa pimeässä



Monesti katselin Wattkastin sillalta alapuolellani uivia meduusoita jotka hiljalleen
tekivät kuolemaa Lokakuun kylmenevissä vesissä. Meduusojen tanssia
katsellessani ymmärsin ettei stressaamalla saa aikaan hyviä tuloksia vaan siten luo
itselleen vain lisää turhia paineita. Päätin ensimmäistä kertaa elämäni aikana
käyttää tilaisuuden Aarkissa ollessani sisäiselle rauhoittumiselle. Halusin opetella
pois vanhoista tottumuksista ja antaa itselleni anteeksi jos en tehnyt yhden päivän
aikana muuta kuin nauttinut elossa olemisesta. 
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Tuon rauhoittumisen myötä aloin myös tuottaa erilaista tulosta taiteeseeni,
huomasin että sain uusia ajatuksia ja näkökulmia tekemiseeni.

Samanlaista keskittymiselle mahdollistavaa ainutlaatuista ympäristöä on vaikeaa
löytää kuin mitä on Aark:ssa ja Korppoossa. Siksi tahdon palata sinne uudestaan
Marraskuun lopussa yhdessä ystäväni sanataitelija Juho Kuusen kanssa.
Muutaman viikon jotka siellä tulemme viettämään saamme aikaa keskittyä täysin
työskentelyymme sekä etsiä yhdessä ajatuksia merellisestä ympäristöstä,
Korppoon luonnosta ja loppusyksyn syvän pimeistä illoista.  
Tulemalla Aark:iin ja saariston luontoon me pääsemme läheisemmin
käsittelemään projektissamme mukana olevaa itemerensuomalaista mytologiaa ja
siinä on myös vahvasti läsnä olevaa ekokriittisyyttä. Meri muistuttaa luonnon
herkkyydestä ja tärkeydestä sekä ajankohtaisuudesta kiinnittää huomiota koko
luonnon hyvinvointiin.

Toivon tulevan vierailuni Aark:ssa tuovan minulle uudestaan tuon
rauhoittumisen ja kiireettömyyden tunteen. Pysähtyminen keskelle luontoa
loppuvuodesta lakaisee puhtaan pöydän paneutua seuraavan vuoden
työskentelylle.
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