
Valomaalaus käyttää kuvan alaa kuin
maalauksen pohjaa. Valo piirtää kohteen esiin

pitkällä valotusajalla, jotka vaihtelevat
muutamista sekunneista useihin tunteihin.

Mahdollisuudet ovat rajattomat, sillä valolla
voi luoda vaativiakin kolmiulotteisia muotoja.

Valo piirtää 
mielikuvat esiin

HANNU HUHTAMO
JANNE PARVIAINEN
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Valomaalauksen voi toteuttaa salamavaloil-
la, taskulampuilla ja led-tikuilla. Suosittuja
välineitä ovat myös lasten valolelut ja valo-
piirtämiseen itse luodut "siveltimet".  Va-
lonlähteitä kuvassa liikuttamalla voidaan
kuvaan piirtää haluttuja efektejä ja hahmo-
ja. Väriä kuviin saa laittamalla salamalait-
teen eteen erilaisia värikalvoja. 

Valomaalauksen magia löytyy sen au-
tenttisuudesta; kaikki mitä katsoja kuvassa
näkee on todella tapahtunut ilman jälkikä-
sittelyohjelmia. Kamera on vain tallentanut
yhtenäiseksi liikkeeksi valon liikeradat, jois-
ta silmä ei ole kuvaushetkellä pystynyt hah-
mottamaan kuin hetkellisiä välähdyksiä. 

Valomaalauksia on tehty ainakin vuodes-
ta 1914 lähtien, kun tutkijat Frank ja Lilith
Gilbreth tutkivat työpaikkojen työprosesse-
ja ja luennoivat työtehokkuuden parantami-
sesta. Yhtenä tutkimusmetodina käytettiin
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vaus on lisännyt maailmanlaajuisesti suo-
siotaan, kun digikameraa käyttävä kuvaaja
näkee taiteensa tulokset kamerasta välittö-
mästi. Uuden aallon valomaalausvalokuvien
aiheissa näkyy graffitien yhdistäminen valo-
maalaukseen sekä urban exploration -kuva-
us, eli urbaanien hylättyjen rakennusten ja
alueiden käyttö kuvien taustoina. Graffiti-
maalaus on jopa muodostunut omaksi valo-
piirtämisen alalajikseen, nimeltään valo-
graffiti. Valograffitissa graffiti piirretään ja
väritetään erilaisia valoja käyttäen joko sei-
nään tai jopa ilmaan, tai väritetään jo ole-
massa oleva graffiti samoja keinoja käyttäen.
Myös ranskalaisesta hip hop- ja graffitikult-
tuurista vaikutteita ottava valokalligrafia to-
teutetaan samankaltaista tekniikkaa käyttä-
en. Suosittu alalaji on myös valosapluuna-

tekniikka, joka toimii kuin normaali maalilla
tehty sapluunamaalaus, mutta valoa käyttä-
en. Sapluunan kuva-aihe voidaan kaivertaa
esimerkiksi kenkälaatikkoon, jonka jälkeen
se valaistaan pimeässä tilassa esimerkiksi sa-
lamavalolla ja pitkällä valotusajalla. 

Uuden aallon valomaalauksen tämän het-
ken mielenkiintoisimpia kuvaajia ovat esi-
merkiksi jo aiemmin mainittu Patrich Ro-
chon. Yhdysvaltalainen TCB -nimimerkillä
toimiva graffiti-artisti yhdistelee kuvissaan
graffitia ja erikoista kuvausympäristöään
Minnesotan viemäriverkostoa. Mielenkiin-
toisia taitajia ovat lisäksi saksalainen valoku-
vakollektiivi Lapp-pro, japanilainen tdub303,
sekä ranskalainen valokalligrafiakuvaaja Ju-
lien Breton,  joka työskentelee myös nimi-
merkillä Kaalam.

WINTER'S BLESSING
Janne Parviainen ja Jenni Granqvist

HIDDEN RUINS
Janne Parviainen

FAREWELL
Hannu Huhtamo
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pitkällä valotusajalla otettua valokuvaa, jol-
loin nähtiin millaisen liikesarjan työntekijä
työpaikalla tekee. Taidemuotona valopiirtä-
minen sai alkunsa vuonna 1935 kun valoku-
vaaja Man Ray otti ensimmäiset valopiirus-
tuskuvansa. Life-lehden valokuvaajat Gjon
Mili ja Andreas Feininger tekivät myöhem-
min valojuovakuvia mm. kiinnittämällä va-
loja taitoluistelijan luistimiin ja helikopterin
roottoreihin. Gjon Milin vieraillessa Pablo
Picasson luona vuonna 1949 Picasso innos-
tui tekniikasta ja he tekivät yhdessä muuta-
mia valopiirroksia. Uudempia valomaalauk-
sen ja valopiirtämisen edustajia ovat Eric
Staller (1976), Dean Chamberlain (1981),
Vicki DaSilva (1985), Tokihiro Sato (1988),
Kamil Varga (1988), Patrick Rochon (1992),
Robo Kocan (1993) ja Stu Jenkins (1997).

Valotaidevalokuvaus on silti ollut hyvin
marginaalinen valokuvauksen laji. Nyt ku-
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Käytä kamerajalustaa tai tue
kamera vakaalle pohjalle. 

Valotusohjelma käsisäädölle 
(M) tai Bulb-tilaan (B) paras, 
jossa valotuksen aloituksen ja
lopetuksen voi määrittää itse. 

Jos haluaa käyttää pitkiä
valotusaikoja, on hyvä hankkia
lukituskytkimellä varustettu
kaukolaukaisin. 

Himmenninaukkoa kannattaa
säädellä kuvauspaikan valoisuu-
den ja käytettävien valojen tehon
mukaan; pimeässä paikassa ja
himmeämpiä lamppuja käytettäes-
sä pieni aukkoluku (= iso aukko),
valoisammassa paikassa ja
kirkkaita valoja käytettäessä
suurempi aukko (= pieni luku). 

Pieni ISO-luku estää kohinan 
ja puhkipalamisen.

Pimeässä paikassa kuvan
tarkennus onnistuu helpoiten
käyttämällä apuna kirkasta tasku-
lamppua. Tarkennuksen voi myös
tehdä käyttämällä kameran auto-
maattitarkennusta salaman kanssa
ja tämän jälkeen lukita tarkennus.

Irtosalamalla saa valaistua kuva-
alan monesta eri suunnasta. 

Salamavaloista saa helposti eri
värisiä asettamalla niiden eteen
värillisiä kalvoja. Kalvojen sijasta
voi käyttää myös ihan tavallisia
värillisiä muovipusseja. 

Valosapluuna syntyy kaivertamalla
haluttu kuvio esimerkiksi tyhjään
kenkälaatikkoon. Laatikon kylkeen
tehdään aukko salamavaloa varten.
Valosapluunaa käytettäessä on
hyvä käyttää pientä aukkoa, sillä
valokuvio palaa muutoin puhki. 

Avoin mieli ja rohkea kokeilu
auttaa omaperäisiin lopputuloksiin. 

VALOMAALAUKSEN ABC
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Oheisten valomaalauksien takana ovat hel-
sinkiläiset Hannu Huhtamo ja Janne Parvi-
ainen. Pari toimii myös nimellä Jannepaint
yhdessä Jenni Granqvistin kanssa. Hannu
Huhtamo on luonut kuvissaan oman satu-
maisen valo-olennon, eräänlaisen valoku-
kan, joka toistuu ja muuntuu hänen kuvis-
saan. Hannu yhdistelee kuvissaan niin suo-
malaista luontoa kuin myös kaupungin
unohdettua laitapuolta. Janne Parviaisen
kuvissa unenomaiset ja välillä painajaismai-
set valohahmot sekä valolla piirretyt luu-
rangot seikkailevat ympäristöissä jotka
vaihtelevat suomalaisesta luontoidyllistä
apokalyptisiin lopunajan visioihin. Janne
Parviainen on yhdistellyt kuvissaan myös
valograffitia ja valosapluunatekniikkaa sekä
tehnyt yhteistyötä suomalaisten graffitiar-
tistien kanssa valograffitien parissa.

Huhtamo ja Parviainen ovat kansainväli-
sen valomaalauskollektiivi Light Junkiesin
perustajajäseniä. Kollektiiviin kuuluu 15
taiteilijaa ympäri maailmaa ja sen tarkoitus
on etsiä uusia foorumeita valomaalaukselle
ja tehdä sitä tutuksi suurelle yleisölle.

He kuuluvat myös taideterapiaprojekti
Valopajaan, joka tuottaa elämysterapiaa eri-
tyisryhmille lapsista vanhuksiin ja kehitys-
vammaisiin. Valopaja-toiminnassa kaikki
pääsevät kykyjensä mukaan luomaan valol-
la taidetta, turvallisesti ohjatusti ja innos-
taen. Lopuksi kaikki näkevät kamerasta pro-
jisoituna valomaalauksiensa tulokset. Valo-
paja-projektia vetää valosuunnittelija Juk-
ka Laine.

LATE NIGHT SHOW
Janne Parviainen ja Jenni Granqvist

THY LUMINOUS FORGIVENESS
Hannu Huhtamo
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