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Pohjamaalaus  
 
Työskentelyn aloittamista usein helpottaa ja nopeuttaa kevyen sävypohjan tekeminen. 
Pelkästään yksivärisen sävypohjan voi tehdä lukemattomilla eri tavoilla. Kokeile ainakin näitä: 
- hyvin kevyt, akvarellinomainen pinta, josta kuultaa pohjan valkoinen. (myös suihkepullo 
käyttöön) 
- hyvin kuivalla ja vähällä värillä hinkattu ja hangattu (puuvillaräsy paras) 
- paksu, kompakti väri (kuitenkaan itse värin ei tarvitse olla tumma tai raskas) 
-  kaadettu väri, velli tai puuro (matta ja kiiltävä) 
 
Lätäkkömaalaus – Muotoja sattumista ja stipluista. Väri, joka valuu, leviää ja luo muotoja.  
 
Akryyli sopii ihanteellisesti värin valutteluun ja värilätäköiden tekemiseen. Akryyli laimenee 
vedellä akvarellin kaltaiseksi ja kuivuu nopeasti. Erilaisia akryylimediumeja löytyy runsaasti ja 
niillä saa  pintoja: kiiltävää, mattaa, röpeliäistä, metallinhohtoista jne. 
 
Märkää märälle-tekniikka sallii värin leviämisen, paisumisen ja valumisen. Sattumanvaraisesta 
taiteilija taivuttaa tarkoituksellisen antaen värille ”itselleen” merkittävän roolin työn kulussa. 
Leviävän maalin avulla voi sommittelu/tila ratketa uudella tavalla; Mihin väri sattuu kulkeutumaan, 
minkälaisia värilätäköitä syntyy? Ja minkälaisia hahmoja/hahmonalkuja niissä voi nähdä? Niin kuin 
mustetahrassa nähty perhonen/piru/pääkallo, kuka mitäkin niissä näkee! Levinnyt väri voi olla alku 
tarinalle.  
 
Anna värilätäköiden kulkea vapaasti liikaa murehtimatta vielä työn lopullista muotoa. Anna 
sattuman johdattaa. Työskentele mieluiten vaakatasossa, esimerkiksi lattialla. Anna työn kuivua 
rauhassa, ennen kuin jatkat (jolloin voit rauhassa käännellä työtä ja etsiä sopivia ”johtolankoja” 
työn juoneksi). 
 
Lopullista työskentelyä varten voit antaa syntyneiden lätäköiden ja muotojen johdatella. Yritä 
hyödyntää pohjamaalauksen synnyttämiä muotoja ja tilantuntua, mutta älä epäröi muuttaa 
maalausta tarvittaessa radikaalistikin. Lätäköiden päälle voi ja kannattaa maalata myös. Ohut 
piirrinjälki (maalaten tai esimerkiksi liidulla) sopii hyvin isoille ja tasaisille pinnoille. Valumien 
päälle voi surutta maalata aiheita ja muotoja oman halusi mukaan.  
 
Valitse pari kolme postikorttia viitteelliseksi lähtökohdaksi työllesi. Varioi esimerkiksi aihetta, 
muotoja, värejä tai siveltimenjälkeä. Voit rajata tai sommitella kuvan elementit uudelleen tai 
keskittyä vain joihinkin yksityiskohtiin. Työskentele vähintään parin kolmen työn kimpussa yhtä 
aikaa. Näin väri ehtii kuivuakin välillä. 
 
Muista myös tässä vaiheessa akryylin eri tekniikat ja mahdollisuudet. Kokeile ainakin 
akvarellimaista maalaamista (värien sekoittumista, märkää märälle, läpikuultavaa yms.),  
öljyvärimäistä maalaamista (kuivia päällekkäisiä värikerroksia, palettiveitsen ja erikokoisten 
siveltimien käyttöä) sekä erilaisia pintastruktuureja (lätäkköjä, sileitä paksuja ohuita viivoja, 
kaiverruksia, painamisia yms.).  
 
 
Kaikkia efektejä ei kannata ottaa käyttöön samassa työssä. Yksi tehokeino harkitussa kohdassa 
toimii usein paremmin! 



 


