
KAARINA HAKA
Kuvan tekemisestä kiinnostunut Kaarina Haka hakeutui pe-
ruskoulun jälkeen opiskelemaan graafista tekniikkaa, sekä 
valmistui metallialan artesaaniksi. Taideaineet polttelivat 
Hakaa edelleen, joten hän hakeutui Tanskaan taidepainot-
teiseen kansanopistoon, ja siitä edelleen Fynin Taideakate-
miaan Odenseen. Vuoden opiskelujen jälkeen Haka vaihtoi 
opinahjonsa Helsingin Kuvataideakatemian maalauslinjalle.

”Vierastin perinteistä maalauspohjaa ja aloin etsiä omaa, var-
sinaisesta pohjasta irti olevan lähestymistapani maalaukseen. 
Päädyin kuivattamaan värjättyä akrylaattiliimaa vaakatasossa 
erilaisiin muotoihin. Nämä muodot kiinnitettiin tarraliimalla sei-
nään, joka mahdollisti sommitelman tekemisen suoraan tilaan. 
Ajan kanssa liimapintoihin tuli ensin mukaan muita materiaaleja 
ja pian teokset irtosivat kokonaan seinästä, muuttuivat kol-
miulotteiseksi. Installaation tekeminen on kulkenut siis vahvasti 
mukana jo opiskeluvuosista lähtien.”



Haka hyödyntää teoksissaan erilaisia kirpputori- ja välillä 
myös roskalavalöytöjä, kankaita, kuten organzaa ja tylliä, 
sekä erilaisia kierrätystekstiilejä. Kirpputoreilta hän hankkii 
esimerkiksi pehmoleluja, verkkoja, tekokukkia, kitsikoruja, eri-
laisia kodinsomisteita ja käyttötarkoitukseltaan usein hämä-
räksi jääviä esineitä. Rikkinäisiä, varsinaisen merkityksensä 
menettäneitä tavaroita. 

Esineen valikoitumiseen vaikuttaa sen väri, materiaalin 
tuntu, rakenne, esineen outous, ajatus siitä miten se kes-
kustelee muiden Hakan valitsemien materiaalien kanssa.  
Myös käsiteltävyys on oleellinen asia: Pystyykö materiaa-
lia kiinnittämään ompelemalla, liimaamalla tai nippusiteillä. 
Materiaalivalinnoissaan Haka suosii kevyitä ja pehmeitä 
materiaaleja. Teostensa rakenteet hän tekee usein rauta-
langasta tai tukikankaasta.



 
”Kierrätys on tärkeä tekijä työskentelyssäni. Koen jonkin-
laisen minulle tuntemattoman elinkaaren läpikäyneet ja 
oman tarinansa omaavat tavarat kiinnostaviksi materi-
aaleiksi. Teoksen osana niistä tulee jotain muuta ja kui-
tenkin kaikki se mikä niissä jo on, säilyy. Niistä esineinä 
ja niiden tarinoina muodostuu erilaisia kerroksia.”



 
”Tekniikkani on monivaiheinen ja se perustuu sommit-
teluun. Ompelen osia teoksiin ja toisinaan myös ompelen 
teokset kasaan. Kankaita saatan käsitellä eritavoin, ku-
ten pintaa rikkomalla ja maalaamalla. Työskentely on 
hidasta hakemista ja asiat saavat usein levätä pitkiäkin 
aikoja ennekuin teen päätöksen materiaalien liittämisestä 
toisiinsa. Sattuma on usein paras työkalu sommittelussa; 
työhuoneella vallitsevassa kaaoksessa materiaalit ovat 
levällään ja ne ottavat kontaktia toisiinsa. Kasoista voi 
toisinaan poimia hienoja yhteenliittymiä, kun yllättävät 
materiaalit löytävät toisensa – tämä on hyvä vastapaino 
helposti vähän ylikontrolloivalle työtavalleni.”



 
”Työn alla on jatkuvasti erilaisia esine- ja materiaalisom-
mitelmia, jotka saavat lisää kerroksia hitaassa proses-
sissa. Yksittäiset teokset ovat osa kokonaisuutta eivätkä 
varsinaisesti valmistu koskaan. Ne elävät työprosessien 
mukana, kasvavat ja muuttuvat ja saattavat päätyä hy-
vinkin erinäköisenä eri installaatioihin. Lopullinen instal-
laatio valmistuu aina vasta näyttelytilaan, jossa teoksen 
osat ottavat kontaktia toisiinsa, tilaan ja yleisöön.  En tee 
teoksista ennakkosuunnitelmaa ja pystytän teoksen tilan 
ehdoilla ja siihen kontaktia ottaen ripustusajan puitteissa. 

Ripustus onkin intensiivinen hetki vastapainona yksittäisten 
teosten hitaalle syntyprosessille. Siihen minkälaiseksi teos 
tilaan rakentuu, vaikuttaa moni asia, kuten valaistus, tilan 
rakenteet ja yksityiskohdat, ilmavirrat, tunnelma, jne.”



”Installaationi perustuvat ajatukseen tilallisesta maalauk-
sesta. Hyödynnän teoksissa maalauksen peruselementtejä; 
sommittelua, kontrasteja, valoja ja varjoja, peittävyyttä, 
läpinäkyvyyttä, tunnelmaa, materiaalintuntua, kerrokselli-
suutta, toistoa.”
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