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Avaan oven se on tavallinen puinen ovi 

auringon värittämää pinjaa 

Avaan oven kuin läpän 

tulen viileästä huoneesta 

toiseen viileään huoneeseen 

täällä se on eteinen  

yksi eteinen maailmankaikkeudessa 

ei paikka vaan tila… 

 

…Kuljen lauseen läpi 

huoneen elämän läpi 

Huone niin valkea 

kuin se olisi koverrettu liituun 

Tulen pihalle 

näen pihan elämän mutta en tunne sitä 

pihan ja minun välissä  

on lasin vaikutelma 

se siirtyy hiukan joka hetki…                                  

 

 (Eeva-Liisa Manner: Kromaattiset tasot – eli  johdatus  vangitun muodon murtamiseen) 

 

Runoilijan talo voi olla metafora ihmiselämästä, taiteesta tai rakkaudesta. Gaston Bachelardin 
mukaaan suurin osa muistoistamme paikantuu yksityisiin tiloihin, taloihin, jonne muistoissamme 
palaamme koko elämämme ajan (Bachelard: Tilan poetiikka).  Tämä tila voi olla konkreettinen tai 
aineeton mielentila, paikka jossa ihmisen sielu asuu. 

Voit kuvitella itsesi runoilijan (tuntemasi, tietämäsi tai kuvittelemasi) taloon. Mitä näet ympärilläsi? 
Mitä tunnet ja aistit? Minkälainen näkymä avautuu runoilijan ikkunasta? Miltä huoneessa tuoksuu, 
näyttää, tuntuu? Muista, että näkymä voi olla surrealistinenkin, ekspressiivinen tunnelma tai pelkkä 
väriasia. Voit käsitellä jotain todellista paikkaa jossa olet käynyt tai vaikka asunutkin, tai eläytyä 
jonkun kirjailijan/taiteilijan rooliin. Käsittele teemaa esimerkiksi yksinolon tilana, mielentilana, 
itsen tai jonkun toisen elämänfilosofiana.   

Voit käyttää kirjallisia lähteitä maalauksen alkukimmokkeena tai miettiä, miten tekstiä voisi 
maalata. Ajattele kirjaimia visuaalisina muotoina ja symboleina, ei niinkään luettavana tekstinä. 
Muista tekstiäkin maalatessa sommittelun perusteet: kokovaihtelut, suunnat, paksuudet ja ohuudet, 
värit ym. Tekstin luettavuus on maalauksessa usein toissijaista, joskus häiritsevääkin. Mieti, kuinka 
vähällä vihjeellä jokin asia tulee kuvassa ilmaistuksi.  

 

 

Cy Twombly: Wilder Shore of love 1984) 



Helena Sinervo, Runoilijan talossa: 

”Patiolle johtava pariovi on turvonnut niin tiukasti kiinni puitteisiinsa, että minua arvelluttaa käyttää voimaa 
niiden avaamiseen. Ikkunat saattaisivat haljeta. Alaosa pysyy kuin höyläpenkkiin ruuvattuna mutta yläosa 
raottuu auki, taipuu ikään kuin haluten irti kamanoista, vapauteen. Se on rakkauden kuva: toinen puoli tahtoo 
irti, toinen pitää tiukasti kiinni. Haen siivouskaapista työkalulaatikon, yritän vasaran ja taltan avulla iskeä 
rakoa kynnyksen ja oven alareunan väliin. Onnistun siinä mutta taltta painaa oveen jäljet, vahingoittaa sitä. 
Sekin on rakkauden kuva. 

Lopulta ovet avautuvat ja astun patiolle. Pikku puutarha ja huikaiseva näköala vuorille tekevät minuun 
suuren vaikutuksen, kuin näkisin tämän paikan ensimmäistä kertaa. Muistan miten iloitsin, kun olin asettunut 
taloksi ja putkimiehet olivat saaneet vesijohdot kuntoon. Täällä kasvaa dama de la noche, bougainvillea-
muunnos, sypressejä sekä monia kasveja, joiden nimiä en vieläkään tiedä. Banaanipuu, ruoho, on puhkaissut 
aurinkokatoksen.” 

 

”Oli lokakuu. Istuin sisällä ja katselin Elmiradorin ikkunasta vuorenrinteitä vaaleanharmaan sateen seinän 
lävitse. Työ sujui paremmin kuin Patorassa ja arvelin saavani Puutarhajuhlat kuun loppuun mennessä 
käsistäni. En tuntenut omakseni uutta taloani, kuljin kumarrellen ja seiniltä anteeksi pyydellen, lakaisin 
jälkiäni, hiiviskelin kuin nurkissa olisi nukkunut lepytettäviä henkiä. Sade teki minut surulliseksi. Sade on 
aina tehnyt minut surulliseksi, vanhemmiten yhä enemmän ja syvemmin. Halusin asettua maakuoppaan 
makuulle niin kuin vesi, halusin olla ja itkeä itseni pois, valua ja haihtua pois. Olin nuhainen ja kylmissäni, 
suolikatarri jäyti sisuksiani. Niitä vaivoja podin viileässä kivikomerossani, heräsin unilääkkeistä tokkurassa 
puolenpäivän aikaan nihkeiden lakanoiden välistä, pukeuduin…” 

 

Alina.Sinivaara. :Räntäsade (2009) 


