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MATERIAALIEN 
KUUNTELIJA
Nestemäiset materiaalit, kuten lasi ja betoni kiehtovat 
 Renata Jakowleffia. Niissä on tarpeeksi haastetta 
kokeelliselle luonteelle.

MINNAMARIA KOSKELA KUVAT KATJA HAGELSTAM JA TEKIJÄN ARKISTO
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Reflection Painting, Gold.



30  ASUN ASUN  31

Lasitaiteilija ja muotoilija Renata Jakowleffin, 45, työhuoneella 
herttoniemeläisessä teollisuuskiinteistössä on hiljaista. Niin hiljais-
ta, että jos nuppineula tippuisi, sen kuulisi. Koostaessaan suurta, 

kymmenistä tuhansista pitkulaisista lasihelmistä rakentuvaa taideteos-
ta Jakowleffin kädet liikkuvat kuin koneen osat. Sama liikerata toistuu 
kerta toisensa jälkeen. Tunnelma on meditatiivinen.
– Hiljaisuus on minulle tärkeää. Kuuntelen, mitä materiaali viestii. 
Yleensä en pidä edes radiota päällä, sillä äänet häiritsevät keskittymis-
täni. Materiaalin ominaisuudet, kuten pinta, väri ja muoto, ohjaavat 
teoksen valmistumista, Jakowleff kertoo.
Vaikka Jakowleff koostaakin parhaillaan taideteosta valmiista lasiosis-
ta, hänet tunnetaan taitavana ja monipuolisena lasin työstäjänä. Hän 
hallitsee suvereenisti perinteiset tekniikat, kuten vapaan puhaltamisen, 
muottiin puhaltamisen ja puristelasin valmistamisen. Eniten hän pitää 
vapaasta puhaltamisesta.
– Rakastan lasin puhaltamista! Se on intensiivistä, fyysistä ja aktiivista. 
Aivan toista kuin keramiikan työstäminen, jonka parissa aikoinaan aloi-
tin opintoni. Keramiikan tekeminen on sellaista odottelua. Se tapahtuu 
paljolti näkymättömissä uunin sisällä. Lasi on neste, jota puhallettava 
ilma muovaa. 
Lasissa Jakowleffia innostaa materiaalin haasteellisuus ja yllätykselli-
syys. Nestemäiset materiaalit kiehtovat häntä, sillä niihin liittyy liike ja 
rytmi.
Unkarilaissyntyinen, nykyisin Helsingissä asuva Jakowleff tunnetaan 
kokeellisena, ennakkoluulottomana ja työhönsä intohimoisesti suhtau-

tuvana taiteilijana. Lapsesta lähtien piirtämistä harrastaneelle Jakowlef-
fille taiteilijan ja muotoilijan ammatti ei kuitenkaan ollut itsestään selvä. 
Ennen Taideteolliseen korkeakouluun pyrkimistä hän opiskeli luonnon- 
ja kulttuurimaantiedettä Helsingin yliopistossa.
– Prosessit ovat aina kiehtoneet minua. Maantieteessäkin minua kiin-
nosti eniten se, miten asiat syntyvät ja muotoutuvat sekä miten ne liit-
tyvät toisiinsa. Olen luonteeltani kokeilija. Teen materiaaleissa kokeita, 
ne ovat minulle kuin tutkimusmatkoja.
Vuosi sitten Jakowleff ryhtyi tutkimaan, mitä hän saisi aikaan pitku-
laisista lasihelmistä toistamalla perusyksikköä lähes loputtomiin. Kul-
lanvärisistä helmistä, metallikiinnikkeistä ja metallisesta taustaverkosta 
syntyi säihkyvä ja ylellinen Reflection Painting, Gold. Yli 120 000 lasi-
helmestä koostuva tilaustyö koristaa Suomen Pariisin instituutin ylei-
sötilan seinää. Renata kutsuu seinälle ripustettavia teoksiaan turkeiksi. 
Kaukaa katsottuna ei ikinä uskoisi, että niiden materiaalina on lasi. 
Kiiltävästä pinnasta ja heijastuksista huolimatta ne näyttävät pehmeiltä 
ja houkuttelevilta. Sellaisilta, joita tekee heti mieli hipelöidä.

KOSKETTAMINEN liittyy olennaisesti teoksiini. Olen huomannut, että oli 
materiaali mikä tahansa, ihmiset haluavat aina hipelöidä niitä. Keholli-
suus on läsnä kaikissa teoksissani. Koskettamisen tarve tulee varmasti 
juuri siitä, Jakowleff sanoo.
Kehollisuus ilmenee Jakowleffin taiteessa monella tapaa. Hän päätyy 
usein tekemään teoksia, jotka vastaavat hänen oman kehonsa mitta-
suhteita. Punainen turkis, jota taiteilija parhaillaan koostaa, on mitoil-

taan sellainen, että hän kykenee hyvin työstämään teosta joka suun-
taan.
– Minulla oli mielessä pyöreä muoto, mutta työn edistyessä luovuin 
siitä. Teoksessa on jo värin, materiaalin ja mittakaavan myötä niin pal-
jon intensiteettiä, että pyöreä muoto olisi ollut liian päällekäyvää ja 
alleviivaavaa.
Edellinen esimerkki konkretisoi hyvin sen, mitä Jakowleff käytännössä 
tarkoittaa materiaalin kuuntelulla. Vain tarkkaavainen kuuntelija kyke-
nee vastaanottamaan hienovaraisia signaaleja, joita prosessi edetes-
sään viestii.
– Minusta tuntuu, että tekemiseeni sisältyy aina viesti siitä, millaisia 
asioiden kuuluu olla. Sitä, että kaikessa on joku järki ja merkitys. Tämä 
on ehkä lähellä sitä, mitä monet tarkoittavat uskonnollisella kokemuk-
sella.
Punaisena hehkuvan turkiksen nimeksi tulee Torso. Nimi viittaa vajavai-
suuteen, siihen tunteeseen, ettei ihminen ole koskaan riittävän hyvä. 
Näin Jakowleff ajattelee monesti myös itsestään. Kriittiseen ajatteluun 
sisältyy kuitenkin uutta luova voima:
– En ole koskaan 100-prosenttisen tyytyväinen teoksiini. Sen sijaan jos 
oivallan jotain uutta, olen valtavan onnellinen. Tässä työssä on olen-
naista tietty keskeneräisyys. Se vie minua eteenpäin. Ja se, että minulla 
on valtava tekemisen tarve!
Seinävaatteita tai ryijyjä muistuttavien turkisten tekemisessä keskeistä 
on toisto, monistettavuus ja massan kanssa leikittely. Samaa metodia 
Jakowleff kokeili muutamaa vuotta aiemmin Aalto-yliopiston uuden 

päärakennuksen Dipolin aulatilaan sijoitetus-
sa Blue-teoksessaan. Kolmiulotteinen, sinisenä 
hehkuva ja kimalteleva lasiveistos muodostaa 
hienon kontrastin Raili ja Reima Pietilän vuon-
na 1966 suunnitteleman rakennuksen harmaa-
ta, rouheaa betoniseinää vasten. Meren aaltoja 
muistuttava Blue on Jakowleffin ensimmäinen 
julkinen taideteos.

TEKEMISEN TARVE yhdistettynä kokeelliseen 
luonteeseen johti Jakowleffin uuden materiaa-
lin, betonin, pariin. Myös tässä häntä kiehtoo 
toisto, monistettavuus ja rytmi. Vuonna 2015 
pidetyn betonialan seminaarin yhteydessä 
Jakow leff teki materiaalikokeiluja, joiden myö-
tä hän päätyi tekemään yhteistyötä Parman ja 
konsulttitoimisto Betoniviidakon kanssa. 
– Ymmärrettyäni, että myös betoni on neste, 
ryhdyin kokeilemaan samoja ideoita, joita olin 
aiemmin tutkinut lasin parissa. Idea ei kuiten-
kaan ollut toistettavissa sellaisenaan, vaan edel-
lytti lisää tutkimista. 
Teollisen muotoilun ja betonialan tietotaidon 
yhdistämisen seurauksena syntyi uusi innovaa-
tio, muotobetoni. Kyseessä on uudenlainen 

Muotobetoni, salmiakki.

Blue, Dipoli.

Torso. Mäntän kuvataideviikot.

Pleasure työvaiheessa.

VPL.

Reflection Painting, Gold Suomen 
Pariisin instituutissa.

Kuumotus.
Sileä kangaspaanu, betoni.

Blue.
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muotitusjärjestelmä. Keksintö on merkittävä, sillä se uudistaa perin-
teistä teollisuudenalaa muotoilun avulla. Kestävyytensä vuoksi sitä on 
mahdollista valmistaa sekä ulko- että sisätiloihin. Materiaali on kus-
tannustehokasta, ja sitä on mahdollista valmistaa suuressakin mitta-
kaavassa. Muotobetonin myötä arkisena ja usein ikävänäkin pidetyn 
betonin muotokielestä saadaan aiempaa monipuolisempaa varioimalla 
muotoja ja pintastruktuureja. Muotobetoni tarjoaa monipuolisia mah-
dollisuuksia rakennetun ympäristön suunnitteluun; sitä voidaan käyt-
tää esimerkiksi erilaisissa tukimuureissa, meluaidoissa tai alikulkusilto-
jen seinäpinnoissa.
Viime vuonna muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo palkitsi Jako-
wleffin muotobetonin kehittämisestä arvostetulla Ornamo-tunnustuk-
sella.
– Kolmiulotteisia pintoja voitaisiin käyttää nykyistä enemmän arkki-
tehtuurissa ja rakentamisessa yleensäkin. Muodonannon ja erilaisten 
pintakuvioiden avulla rakennettuun ympäristöön saadaan vaihtelua. 
Muotobetoni on yksi työkalu muiden joukossa.
Ensimmäisenä innovaatiota sovellettiin Jyväskylässä uudella, rakenteil-
la olevalla Kankaan alueella. Kaupunginosan rakentamisessa noudate-
taan prosenttikulttuuriperiaatetta, joka tarkoittaa sitä, että prosentti 
rakentamiskustannuksista suunnataan taiteeseen ja kulttuuriin. Myös 
muotoilun edistäminen sopii uuden kaupunginosan henkeen.
Kankaan Palvelu tilasi Jakowleffilta muotobetonista valmistetun tu-
kimuurin porrastamaan ja rytmittämään asuinkerrostalon pääsisään-
käyntiä ja sitä huomattavasti alempana olevaa pihaa. Muotobetonie-

lementit valettiin Parman Kangasalan tehtaalla. 
Muuri asennettiin elementeistä, joista suurin oli 
kooltaan 12 neliötä.
– Vaihtoehtona olisi ollut käyttää paikalle valet-
tua maapaineseinää, mutta tilaajat halusivat ko-
keilla muotobetonia sen viimeistellyn muotokie-
len takia. Nostan heille hattua kokeilunhalusta 
ja ennakkoluulottomuudesta!
Tummanharmaat muotobetonielementit ei-
vät näytä betonilta, vaan paksulta, harmaalta 
kankaalta, joka laskeutuu kauniisti kuin teat-
terinäyttämöiden raskaat samettiverhot. Syvät 
uurteet, draperiat, rytmittävät pintaa. 
– Muotobetoni on täynnä kehollisia viestejä, ai-
van kuten turkiksetkin. Ihmiset tykkäävät hipe-
löidä muotoja, laskoksia ja pintakuvioita. Niissä 
on jotain meille tuttua, jopa lohdullista. ■

Renata Jakowleffin lasiteoksia on nähtä-
villä Mäntän kuvataideviikoilla 1.9.2019 
asti sekä Suomen Ranskan instituutin Keep 
Your Garden Alive -näyttelyssä Pariisissa 
13.7.2019 asti.

TEEN MATERIAALEILLA KOKEITA, 
NE OVAT MINULLE KUIN 
TUTKIMUSMATKOJA

Golden. Verhokuvion testielementti.

Muotobetoninen tukimuuri, Jyväskylä.

Ruutukuvio, testielementti.

Verhokuvio, testielementti.

Torso.

Timantti, muotobetonin simulaatio.


