
Perinteinen maisema ja käsityöaihe Loviisan kameraseuran kuvaillassa 

Luulisi, että annetut aiheet, perinteinen maisema ja käsityöaihe, olisivat helppoja arvioida. Mutta näin ei 
ollutkaan jäsenistön kokoontuessa kuukauden kuvailtaan.  Kuvia katsoessa pohdittiin, että miten kuvata 
valokuvana aihe käsityö? Onko se valmis tuote, onko se juuri tekeillä oleva vai kenties vasta ajatuksen 
asteella oleva käsityö?  Käsityöhän on jonkin asian valmistamista käsin; joko työkaluja käyttämällä tai 
pelkästään käsin muotoilemalla, kuitenkin käyttämättä täysin automatisoitua työtapaa. Käsityö on 
ajatuksen ohjaama prosessi, joka sisältää idean tuotoksesta sekä tiedon sen toteuttamisesta. Käsityönä 
tehtävät esineet syntyvät perinteisimmin käden motorisilla taidoilla; käden, silmän ja tuntoaistihavaintojen 
yhteispelinä. Joskin monien, erityisesti luksus-esineiden sanotaan nykyään olevan käsityötä, vaikka käsityön 
osuus tuotannosta olisi ollut ainoastaan tuotteen viimeistely, kokoonpano ja tarkastus. Käsityö mielletään 
usein harrastuksenomaiseksi toiminnaksi, mutta se voi olla myös nimitys kaupallisen tuotteen 
valmistustavasta. Kuvasato kertoi käsityötarinoita ympäri maailmaa mm. veneenveistäjien, 
hiekkaveistosten ja pianonvirittäjien kautta aina Abu Dhabista kotoiseen Loviisaan.  

Maisema puolestaan on aistein havaittu suhteellisen laaja ympäristö. Maisema on vanha maa-sanan 
johdannainen. Eri ilmiöiden mieltäminen maisemiksi on laajentunut, ja nykyään puhutaan väljästi 
esimerkiksi äänimaisemista ja mielenmaisemista. Kuva-aiheena ollut perinteinen maisema useasti on 
suomalaiselle juuri se kaunis kesäinen järvi tai merimaisema, jonka rannalla keskikesällä juhannuskokko 
roihuaa, linnut laulavat puussa ja tuuli suhisee vienosti heinikossa. Toki näin, mutta tähän kuvailtaan 
arvioitaviksi tuotuihin kuviin sisältyi kesäisen kansallisromantiikan lisäksi mustanpuhuvia ehkä hieman 
synkähköjäkin maisemakuvia. Löytyi sieltä  myös auringonlaskut ja nousut, eikä oltu unohdettu niitä 
kylmänkauniin huurteisia talvimaisemiakaan tai yöllistä kaupunki maisemaa kaikkine salamyhkäisine 
valoineen. 
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