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1. Johdanto 
 

Vuonna 2000 New Yorkin Guggenheim -museossa avautui Giorgio Armani: 

Retrospective-näyttely, joka nimensä mukaisesti esitteli Armanin elämäntyötä muodin 

parissa. 400 erilaista asua esiteltiin esteettisinä taideteoksina, ryhmiteltyinä tyylin tai 

värin mukaan. Kokonaisuus oli visuaalisesti elegantti, mutta irrallinen mistään 

syvemmästä kontekstista, kuten suunnittelijan uran tai muodin yhteiskunnallisista 

kehitysaskelista. Sittemmin samainen näyttely kiersi Bilbaon ja Berliinin kautta 

Lontoon Royal Academyyn ja herätti paljon keskustelua muodista 

museoympäristössä. Kriitikoiden mielestä muotinäyttelyn pitäminen taidemuseossa 

oli edelleen kyseenalaista, vaikka asiaa oli pohdittu eri näkökulmista jo pitkälti 

edellisellä vuosisadalla. Toiset pitivät näyteikkunamaista esillepanoa pelkkänä 

show’na ja museo-instituution räikeänä alistamisena muotitalon kaupallisiin 

tarkoituksiin, mitä huhut Armanin oletetusta mittavasta rahalahjoituksesta 

Guggenheimin säätiölle tuskin vaimensivat.1 

  

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana erilaiset muotinäyttelyt ovat lisääntyneet 

huomattavasti kansainvälisessä museoympäristössä. Ympäri maailmaa on perustettu 

uusia, pelkästään muotiin keskittyviä museoita, eurooppalaisina esimerkkeinä 

Antwerpenin MoMu (2002), Lontoon Fashion and Textile Museum (2003) ja 

Lissabonin Mude (2008). Huomionarvoista on myös se, että muotinäyttelyitä 

järjestävät nykyään nekin museot, joilla ei ole omia muotiin liittyviä kokoelmia. 

Kuuluisien suunnittelijoiden retrospektiivit ovat tulleet osaksi myös taidemuseoiden 

näyttelykalentereita.2 Armani-näyttelyn herättämä kritiikki ja keskustelu osoitti, että 

vaikka muoti tuodaan museoon ja asetetaan kauniisti näytteille, se ei riitä. 

Olennainen näyttelyn herättämä kysymys siis oli, ja on edelleen, miten muoti tuodaan 

museoon. Mistä näkökulmasta muotia museoissa tarkastellaan ja mitä siitä nostetaan 

näyttelyssä esiin? Nämä kysymykset ovat myös oman tutkimukseni lähtökohtana. 

 

                                            
1 Breward 2003, 12–14. 
2 Melchior 2011, 1–3. 



 

5 

Lähestyn muotinäyttelyitä museoissa kuratoinnin näkökulmasta. Näyttelykuraattorin 

tehtäväkenttä on moninainen, mutta pääsääntöisesti kuraattori on se, joka valitsee 

näyttelyn teeman ja esiteltävät teokset sekä sen, kuinka ne esitellään yleisölle. 

Viimeaikainen englanninkielinen tutkimus käyttää toiminnasta sanaa mediating, mikä 

kuvaa mielestäni osuvasti kuraattorin roolia näyttelyaiheen välittäjähahmona. 

Kuraattori voi olla museon oma työntekijä, mutta yhä useammin nykyään käytetään 

myös ulkopuolisia asiantuntijoita tuomaan uutta näkökulmaa näyttelytoimintaan sekä 

houkuttelemaan uusia yleisöjä.3 

 

Museoiden muotinäyttelyiden äkillisen suosion nousun keskellä muodin kuratointi on 

hakenut vielä muotoaan. Muotiin olennaisesti liitetyt attribuutit kaupallisuus (taiteen ja 

henkisyyden vastakohtana), feminiinisyys (maskuliinisen järjen ja arvokkuuden 

vastakohtana) ja muutosalttius (uskottavan pysyvyyden vastakohtana) tekevät siitä 

erityisen herkän kritiikin kohteen ja vaikeasti määriteltävän aiheen suhteessa 

museoon instituutiona.4 Muodin esittämiseen museossa on haettu mallia muotitalojen 

ja -lehtien toimintatavoista ja yksi edelleen usein käytetty tapa sekä muotia 

koskevassa kirjallisuudessa että muotinäyttelyissä on juuri tähtisuunnittelijalähtöinen 

näkökulma.5 

 

Muodin historiallisten, kulttuuristen tai sosioekonomisten merkitysten esiintuominen 

aikalaismuodin kautta on vaatinut uudenlaisten esittämistapojen löytämistä 

perinteisen pukuhistoriallisen kontekstin rinnalle. Samaan aikaan kun museoiden 

omien kokoelmien ulkopuolelta tulevat muotinäyttelyt ovat lisääntyneet on vaatteiden 

esittäminen haute couture -näytöksissä ja sitä myötä myös museonäyttelyissä 

siirtynyt yhä enemmän muodin taustalla olevien ideoiden ja tunnelmien ilmaisuun.6 

 

Tanskalainen muodintutkija ja kuraattori Marie Riegels Melchior esittää, että kyse on 

uudenlaisen museologisen otteen kehittymisestä. Perinteinen pukumuseologia (dress 

museology) nojaa tekstiilien ja vaatteiden oikeaoppiseen käsittelyyn sekä niiden 

rakenteiden ja tekniikoiden ymmärtämiseen pukuhistorian kontekstissa. 
                                            
3 Kaitavuori, Kokkonen & Sternfeldt 2013. Obrist 2014. 
4 Kawamura 2005, 5–10. 
5 Taylor 2004, 2. 
6 Melchior 2011, 3–5. 
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Aikalaismuotinäyttelyissä näyttelyesineitä, jotka ovat usein lainassa valmistajilta, 

eivät sido tiukat konservointimenetelmät ja niitä voidaan esittää vapaammin kuin 

Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin ohjesääntöjen mukaan. Muotimuseologia 

(fashion museology) ei ole oma erillinen suuntauksensa vaan ennemminkin uusi 

museologinen kerros, jota sovelletaan suhteessa aiemmin kehittyneisiin menetelmiin. 

Sen myötä museot hakevat uusia yhteistyökumppaneita muotiteollisuuden 

toimintaympäristöistä ja tulevat siten myös uudella tavalla osalliseksi kaupallista 

yhteiskuntaa ja kulutuskulttuuria. Tässä kiteytyy Melchiorin mukaan 

muotimuseologiassa piilevä ristiriita. Uuden lähestymistavan myötä voidaan nähdä 

mahdollisuuksia muodin ja siihen liittyvien tärkeiden kulttuuristen teemojen 

esittämiseen ja uusien yleisöjen tavoittamiseen. Kävijälukujen ja positiivisen huomion 

kasvattamiseen keskittyvät museot eivät kuitenkaan edelleenkään välttämättä 

hyödynnä muotia merkittävänä yhteiskunnallisen keskustelun välineenä ja siten 

hedelmällisenä näyttelyaiheena.7 

  

Omassa tutkielmassani tarkastelen Melchiorin esittämän museologisen painopisteen 

siirtymisen kautta muotinäyttelyn rakentumista suomalaisessa museossa. 

Syventymällä yhteen esimerkkitapaukseen pyrin avaamaan muotinäyttelyiden 

kuratoinnin erityispiirteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Tutkimalla yksittäisen 

näyttelyn teemoja ja kuratointiprosessia haen tietoa kansainvälisessä kontekstissa 

nopeasti yleistyneen ilmiön eli muotinäyttelyiden ilmenemisestä Suomessa.  

  

Tutkimuskysymykseni ovat: Millä tavoin muotinäyttely kuratoidaan suomalaisessa 

museossa?  Miten muotinäyttely rakentuu ja millaiset kuratoriaaliset tekijät tai 

toimintatavat vaikuttavat sen syntyyn? Millaisessa suhteessa muotiaiheisten 

näyttelyiden kuratointi Suomessa on kansainvälisiin suuntauksiin? 

 

Tarkastelun kohteeksi olen valinnut keväällä 2014 Helsingin Designmuseossa esillä 

olleen Henrik Vibskov -näyttelyn. Henrik Vibskov (s. 1972) on tanskalainen 

muotisuunnittelija, joka valmistui Lontoon Central Saint Martinsista vuonna 2001. 

Hänet tunnetaan omintakeisista, rajoja rikkovista muotinäytöskonsepteistaan ja 

laajasta taiteen ja muotoilun alan repertuaaristaan. Miesten ja naisten 
                                            
7 Melchior 2011, 6–8. Stoppard 2016. 
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vaatemallistojen ohella hän muun muassa suunnittelee puvustuksia ja lavastuksia 

sekä toimii tanskalaisen muotikoulun professorina. Lisäksi musiikki on Vibskoville 

tärkeä ilmaisumuoto ja hän soittaa rumpuja eri kokoonpanoissa. Vibskov on palkittu 

useasti uransa aikana ja vuonna 2011 hänelle myönnettiin design-alan merkittävin 

Söderberg-palkinto.8 

 

Vibskovin tuotantoa on ollut runsaasti esillä erilaisissa näyttelyissä, mutta 

Designmuseon retrospektiivi oli hänen siihenastisen uransa suurin. Kyseessä oli siis 

tunnetun ja tunnustetun suunnittelijan uraa esittelevä näyttely, mikä voisi tarkoittaa 

esillepanoltaan perinteistä kronologista esitystä tähtisuunnittelijan muotiluomuksista, 

jollaisia kansainvälisten huippusuunnittelijoiden näyttelyt usein ovat olleet. 

Runsaassa ja rönsyilevässä Henrik Vibskov -näyttelyssä vaatteita oli kuitenkin esillä 

suhteellisen vähän. Suurimman tilan ottivat muotinäytöksissä käytetyt installaatiot, 

minkä lisäksi esillä oli runsaasti valokuvia, luonnoksia, videoita ja taideteoksia. 

Suunnittelija on kertonut säilyttäneensä kaiken uransa aikana syntyneen materiaalin 

ja näyttelyssä oli esillä esimerkkejä koko tuolta yli 17 vuoden ajalta. Vibskov-

näyttelyssä vaatteet esitettiin siis luovan prosessin ja laajan taiteellisen tuotannon 

yhtenä osana.9 

 

Näyttelyn kuraattorin, Designmuseon intendentin Suvi Saloniemen mukaan juuri 

luovuus olikin yksi näyttelyn tärkeimmistä teemoista.10 Kuratoinnin näkökulmasta 

näyttelyyn tulevan mahdollisen materiaalin runsaus ja laajuus herättää kysymyksen 

valintaprosesseista. Luovuuden ja monimuotoisuuden korostaminen vaikuttaa Henrik 

Vibskov -retrospektiivin tapauksessa sopivalta näkökulmalta, mutta mitä 

yltäkylläisempi materiaali ja laajempi teema, sitä enemmän tulee tehdä sisältöön 

liittyviä valintoja ja rajauksia. Museoympäristö ja resurssit luovat tietenkin omat 

rajoitteensa, kuten konkreettiset käytettävissä olevat neliöt, työtunnit ja budjetin. 

Projektinhallinnan lisäksi näyttelykuratointi on kuitenkin juuri valintojen tekemistä ja 

siten siihen liittyy myös vallan aspekti. Näyttelykuraattorin valta liittyy siihen, mitä 

                                            
8 Henrik Vibskovin internet-sivut. Biography. Viitattu 7.11.2018. 
9 Lähetkangas 2014. 
10 Designmuseon internet-sivut. Henrik Vibskov -näyttely. Viitattu 1.11.2018. 
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näytetään ja mistä näkökulmasta.11 Kuratoriaalisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa 

siihen, millainen kuva aiheesta annetaan ja miten museokävijä sen näkee. Tässä 

tapauksessa valintoihin vaikuttaa suurissa määrin myös muotisuunnittelija, joka on 

paitsi näyttelyn aihe myös yksi sen tekijöistä. Tutkimuksessani pyrin vastaamaan 

siihen, millaisia nuo valintaprosessit ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on 

muotinäyttelyyn suomalaisessa museossa. 

 

Tutkielmassani tarkastelen Designmuseon Henrik Vibskov -näyttelyä saatavilla 

olevien dokumenttien kuten kuvien, lehdistötiedotteiden ja sosiaalisen median sekä 

omien kävijähavaintojeni avulla. Kuratointiprosessin avaamisessa olennaisena 

aineistona on näyttelyn kuraattorin Suvi Saloniemen teemahaastattelu. Omien 

havaintojeni mukaan tyypillisimmät muotinäyttelyt suomalaisissa museoissa ovat 

useimmiten jonkin merkittävän valmistajan (esimerkiksi Vapriikin Revontuli 2014–15, 

Designmuseon R-collection 2014) tuotantoa esitteleviä tai harvinaisempia 

teemanäyttelyitä, joihin on koottu useiden eri suunnittelijoiden tai valmistajien muotia 

(Designmuseon Suomimuodin antologia 2015, Amos Andersonin taidemuseon 

Boutique 2012). Henrik Vibskov -näyttely ei ole tyyppiesimerkki muotinäyttelystä 

suomalaisessa museossa, vaan olen valinnut sen tutkimuskohteekseni siinä 

yhdistyvien monien kiinnostavien teemojen vuoksi. Kyseessä on oman näkemykseni 

mukaan yksi suurimmista muotinäyttelyistä Suomessa ja siitäkin harvinainen 

suomalaisessa mittakaavassa, että se on yksittäisen, suhteellisen nuoren 

suunnittelijan retrospektiivi. Tutkielmani yksi lähtökohdista onkin pohtia onko Vibskov-

näyttely jonkinlainen merkki muotinäyttelyiden kansainvälisten megatrendien 

tulemisesta myös Suomen museokentälle. Henrik Vibskov ei ole myöskään erityisen 

tunnettu suunnittelija Suomessa, joten mielestäni on kiinnostavaa selvittää, miksi 

juuri hänen retrospektiivinsä on valikoitunut edustamaan ”suurta kansainvälistä 

suunnittelija-vetoista aikalaismuotinäyttelyä” suomalaisessa muotinäyttely-

kontekstissa. 

 

Tutkielmani keskeisen teoreettisen viitekehyksen muodostaa muodintutkimuksena 

tunnettu monitieteinen kulttuurintutkimuksen suuntaus. Muodintutkimuksen kentällä 

näyttelyiden ja niiden kuratoinnin historia on noussut hiljattain esiin uutena 
                                            
11 Vilkuna 2007, 52. 
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tutkimusaiheena ja esimerkiksi Lontoon University of Arts’iin on muutama vuosi sitten 

perustettu muotikuratoinnin koulutusohjelma. Oma tapaustutkimukseni eräänlaisena 

kuratoriaalisten prosessien dokumentointina ja analyysina linkittyy juuri tähän 

ajankohtaiseen muodintutkimuksen suuntaukseen.  

 

Keskeisimmät käyttämäni lähteet tutkimuksessani ovat syntyneet viimeisen 

kymmenen vuoden aikana pyrkimyksestä hahmottaa muodin esittämisen erilaisia 

tapoja sekä niiden risteymäkohtia, haasteita ja lukutapoja. Fashion Theory -journalin 

Valerie Steelen ja Alexandra Palmerin päätoimittama muotinäyttelyihin keskittynyt 

erikoisjulkaisu Exhibitionism ilmestyi vuonna 2008. Tunnetut brittiläiset muodin 

kuraattorit Amy de La Haye ja Judith Clark tarkastelevat vuonna 2013 ilmestyneessä 

teoksessaan Exhibiting Fashion: Before and After 1971 muodin esittämistä yhden 

merkittävän muotinäyttelyn, V&A -museon Fashion: An Anthology by Cecil Beaton  -

kokonaisuuden kautta. Jo mainittu Marie Riegels Melchiorin toimittama, vuonna 2014 

ilmestynyt artikkelikokoelma Fashion and Museums: Theory and Practice toimi oman 

tutkimukseni eräänlaisena lähtöpisteenä. Viimeisin analyyttinen kerros aiheeseen on 

vuoden 2018 alussa ilmestynyt Annamari Vänskän ja Hazel Clarkin toimittama 

antologia Fashion curating – Critical Practice in the Museum and Beyond, joka 

pureutuu nimensä mukaisesti muodin kuratoinnin kysymyksiin museoissa sekä niiden 

ulkopuolella. Merkittävä pukuhistorioitsija ja materiaalipohjaisen tutkimuksen 

puolestapuhuja Lou Taylor tuo mukaan laajaa näkemystään eri tekstien kautta. 

Erityisesti hänen artikkelinsa vuonna 2013 ilmestyneessä The Handbook of Fashion 

Studies -teoksessa summaa hyvin alan tilannetta 2010-luvulla. 

 

Muodin ja taiteen kuratointi ovat kaksi monin tavoin erilaista, mutta lomittain kulkevaa 

linjaa. Tässä kontekstissa on hyvä hahmottaa, miten muodin esittäminen museoissa 

ja taiteen esittämisen tiloissa on kehittynyt. Kuratointi on ollut 2000-luvulla myös 

yleisemmin taide- ja museomaailmassa kasvava keskustelunaihe ja tutkimuksen 

kohde. Tutkimuksessani yhdistänkin muodin kuratoinnin käytäntöjen tarkastelemisen 

kuratoinnintutkimuksen laajempaan viitekehykseen. Taiteen ja muodin suhde on 

olennainen tarkastelun kohde sekä kuratoinnin että valitun suunnittelijan ja hänen 

näyttelynsä tutkimisen näkökulmasta. Seuraavassa luvussa esittelen tarkemmin 

keskeisiä käsitteitä ja valitsemani aiheen tutkimuskenttää.  
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2. Konteksti ja kokemus – muodin kuratointia tutkimassa 
 

Muodin kuratointi on ilmiö, jossa kerrostuvat monet todellisuudet. Tapaustutkimus 

mahdollistaa valitsemani Henrik Vibskov -näyttelyn kokonaisvaltaisen tarkastelun ja 

sen edustaman ilmiön keskeisten teemojen käsittelyn. Laadulliselle tutkimukselle 

ominaisesti pyrin selvittämään ilmiöön vaikuttavia taustoja, käsityksiä ja asenteita 

muodintutkimuksen teoreettisessa kontekstissa. Tapausesimerkin kautta tarkastelen 

kotimaan muotinäyttelyiden nykytilannetta kansainvälisen muodintutkimuksen 

näkökulmasta ja etsin yhtymäkohtia niiden välillä. Kansainvälisellä tarkoitan tässä 

länsimaista, pitkälti angloamerikkalaista akateemista muodintutkimusta. Brittiläisillä 

museoilla ja yliopistoilla on merkittävä rooli muodintutkimuksen kehityksessä 

oppiaineena ja oma tuntemukseni aiheesta nojaa hyvin pitkälti tähän perinteeseen, 

osittain myös saatavillani olleen lähdemateriaalin ja kielenkin vuoksi. Monitieteisyys 

on muodintutkimukselle ominaista kaikkialla, mutta aihepiiriä kartoittaessani olen 

saanut vaikutelman, että Suomessa muotiin liittyvä tutkimus on ollut erityisen 

hajautunutta sekä aiheiltaan, konteksteiltaan että näkökulmiltaan.  

 

Tutkielmani otsikko Miten muoti tulee museoon? kuvaa laveudessaan havaintoani 

siitä, kuinka vähäistä, ja siten sitäkin tarpeellisempaa, aihetta koskeva tieto on vielä 

erityisesti kotimaan kentällä. Tärkeäksi tutkimusprosessin osaksi nousee siten 

Vibskov-näyttelyn asettaminen kontekstiin siinä, miten muotia on esitetty Suomessa 

ja erityisesti Designmuseon näyttelyissä. Suomalaista muotoilua, tekstiiliteollisuutta ja 

muotisuunnittelua koskevan lähdekirjallisuuden avulla pyrin hahmottamaan niitä 

kulttuurin ja teollisuuden historiallisia tekijöitä, jotka ovat muovanneet muodin 

asemaa ja esittämistä Suomessa. Designmuseon osalta tärkeäksi aineistoksi 

nousevat vuosien 2004–2015 toimintakertomukset, jotka valottavat monin tavoin ja 

hyvin tiivistetyssä muodossa sitä, miten muotia käsitellään muotoilun kansallisen 

erikoismuseon eri toiminta-alueilla. Kyseinen ajanjakso sisältää Henrik Vibskov -

näyttelyä edeltäneet kymmenen vuotta sekä sitä vuoden päästä seuranneen Suomi-

muodin antologia -näyttelyn. Ajanjakso on suhteellisen lyhyt, mutta merkityksellinen, 

sillä sen kautta voi tarkastella sitä, millä tavoin Designmuseo on reagoinut 2000-

luvun alussa kansainvälisesti ilmenneeseen museomuodin kiihtyneeseen tahtiin. 
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Muoti-sana nousee tässä yhteydessä mielenkiintoiseksi indikaattoriksi sen 

vaihtelevan käytön myötä. 

 

Muodin ja taiteen suhde on tutkielman aihepiirissä toinen tärkeä kerrostuma, jonka 

tarkastelu on olennaista Vibskovin työskentelyn ja teosten rajoja koettelevan 

luonteen vuoksi sekä siksi, että taiteen esittämis- ja toimintatavoilla on ollut 

merkittävä vaikutus muotinäyttelyiden kehittymiseen. Muoti ja taide ovat 1900-luvun 

aikana limittyneet monien suuntausten vaikutuspiirissä. Erityisesti surrealismin myötä 

yleistyneet käsitteitä ja merkityksiä ylösalaisin kääntävät menetelmät sekä 

konseptuaaliseksi muodiksi (conceptual fashion) kutsuttu muodin suuntaus nousevat 

esiin merkittävinä tekijöinä. Muodin ja taiteen suhde on ollut myös yksi 

muodintutkimuksen keskeisiä osa-alueita, joten aihetta koskevasta kirjallisuudesta ei 

ole pulaa. 

 
Ongelmanasettelun pääpaino on tutkielmassa kohdennettu kuitenkin kuratoinnin 

näkökulmaan. Kuratointiprosessin avaamiseksi ja sitä koskevan tiedon 

syventämiseksi olen valinnut aineistohankintamenetelmäksi näyttelyn kuraattorin 

Suvi Saloniemen teemahaastattelun. Keskusteleva tutkimusmetodi sopii 

tilanteeseen, jossa tavoitteena on selvittää tehtyjä valintoja ja niihin johtaneita syitä 

erityisesti ilmiön sisältä käsin. Saloniemellä on ollut merkittävä panos sekä siinä, 

miksi Vibskov-näyttely päätyi Designmuseon ohjelmistoon että siinä, millaiseksi se 

lopulta muodostui. Ennen haastattelutilannetta olen aihepiiriin tutustuessani 

muodostanut muotinäyttelyn kuratoinnista tiettyjä oletuksia ja laatinut niiden pohjalta 

kysymysrungon. Puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa siis haastattelun 

kohdentamisen ennalta rajattuihin teemoihin, mutta ei määritä kysymysten tarkkaa 

muotoa tai järjestystä. Valitsemaani esimerkkitapaukseen liittyvän keskeisen henkilön 

kokemukset ja ajatukset ilmiöstä nousevat merkittäväksi kvalitatiivisen tiedon 

lähteeksi, jolloin on tärkeää huomioida myös haastattelutilanteen vuorovaikutus ja 

haastateltavan vapaus muodostaa omia merkityksiä.12 

 

Haastattelutilanteeseen liittyvillä olosuhteilla on ollut myös oma vaikutuksensa 

haastattelun lopulliseen sisältöön.  Saloniemen haastattelu suoritettiin kesäkuussa 

                                            
12 Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48. 
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2015, hieman yli vuosi Henrik Vibskov -näyttelyn päättymisen jälkeen. Tuolloin 

Designmuseossa oli juuri avautunut Suomimuodin antologia -näyttely, jonka 

Saloniemi oli kuratoinut yhdessä toimittaja Liisa Jokisen kanssa. Näyttely esitteli 

teemoittain sodanjälkeisen ajan suomalaista muotia ja sillä haluttiin tehdä laajempi 

katsaus suomalaiseen vaateteollisuuteen suurten Marimekko- ja Vuokko-näyttelyiden 

jälkeen.13 Kaksi hyvin erilaista muotinäyttelyä peräkkäisinä vuosina toivat näin 

haastatteluun oman tasonsa ja avasivat kuratointiprosessin tarkasteluun uuden, 

hedelmällisen näkökulman, jota ei haastattelun suunnitteluvaiheessa vielä ollut. 

 

Designmuseon tiloissa tapahtunut haastattelu kesti noin tunnin ja se nauhoitettiin 

digitaaliselle nauhurille. Haastattelun litteroinnissa olen ottanut tarkasti huomioon 

myös puheessa ilmenevät eleet, tauot ja välisanat, vaikkakaan ne eivät tämän 

aineiston tulkinnassa nouse merkitykselliseen asemaan. Lisäksi olen saanut 

Saloniemeltä käyttööni Vibskov-näyttelyä koskevat näyttelyarkkitehdin piirustukset 

sekä lopullisen näyttelyn dokumentaatiokuvat14 sähköisessä muodossa. 

Haastatteluaineiston käsittely ja  muodin kuratoinnin eri kerrostumien tutkiminen on 

tapahtunut limittäin tutkielman kirjoittamisen aikana jatkuvassa, kehämäisessä 

prosessissa. Aineistosta esiin nousevat, kuratointiprosessin merkityksiä erityisesti 

tässä tapauksessa kuvaavat toistuvuudet ja poikkeavuudet olen luokitellut käyttämäni 

lähdekirjallisuuden avulla tiettyihin teemoihin. 

 

Pitkään jatkunut henkilökohtainen kiinnostukseni muotinäyttelyitä kohtaan sekä tunne 

monien näyttelyiden toteutumattomasta potentiaalista on toiminut yhtenä 

kimmokkeena tutkimusaiheen valinnalle, josta en kuitenkaan ollut vielä tietoinen 

käydessäni itse Designmuseon Henrik Vibskov -näyttelyssä. Omat havaintoni ja 

kokemukseni näyttelykävijänä toimivat siis tutkimuksessa ainoastaan muun 

materiaalin eli haastattelun ja kirjallisten sekä visuaalisten lähteiden tukena. 

 

Tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä ovat muoti ja kuratointi. Molempia sanoja ja niiden 

synonyymeja tai rinnakkaiskäsitteitä (fashion, costume, dress) tai johdannaisia 

(kuraattori, kuratoriaalinen) käytetään hyvin moninaisesti sekä yleispuheessa että 

                                            
13 Saloniemen haastattelu 2015. 
14 Suurin osa näistä kuvista on myös tämän tutkielman liitteenä. 
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tieteellisissä teksteissä. Seuraavaksi tuon esiin oman tutkimukseni lähtökohdat ja 

rajauksen näiden käsitteiden käytössä. 

 

 

2.1. Muoti käsitteenä ja tutkimuksen kohteena 

 

Tutkimukseni aihepiirinä on muoti, jonka avaaminen sekä ilmiönä että käsitteenä on 

erityisen tärkeää sanan monimerkityksisyyden vuoksi. Arkikielen kautta olla muodissa 

käsitetään yleisesti samaksi kuin olla suosittu, enemmistön hyväksymä ja käyttämä. 

Muotiin ilmiönä liittyy olennaisella tavalla sen kierto, monista tekijöistä johtuva 

muutosprosessi, jonka myötä vallassa olevat tyylit muuttuvat ja vaihtuvat seuraaviin 

sitä mukaa, kun uusia vaikutteita omaksutaan. Muoti voi liittyä lähes mihin tahansa 

inhimilliseen toimintaan tai konkreettisiin kulttuurituotteisiin, kuten ruokaan, 

puhetapaan ja liikuntamuotoihin. Useimmiten se sanana assosioituu kuitenkin 

ensimmäisenä pukeutumiseen ja juuri vaatemuoti on myös oman tutkimukseni 

lähtökohtana.15 

 

Muoti sellaisena kuin sen nykyään käsitämme on nähty olevan vahvasti sidoksissa 

länsimaiseen kulttuuriin ja erityisesti modernismin syntyyn. Historian näkökulmasta 

vaatemuodin synty ajoitetaan usein myöhäiskeskiajalle kaupunkien kehittymisen ja 

kiinteän vaurauden lisääntymisen yhteyteen, mutta modernin muodin ilmiön 

katsotaan muotoutuneen 1800-luvun yhteiskunnallisen murroksen myötä. 

Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset mahdollistivat yksilön etenemisen ja 

nousemisen luokkajärjestelmässä. Ihmisen yhteiskunnallista asemaa ei voinut enää 

päätellä suoraan ulkoasusta, kun yhä useammalla oli varaa hankkia aikaisemmin 

vain yläluokalle kuuluneita ylellisyystuotteita, kuten kalliita pukimia. Teknologiset 

keksinnöt ja nopea teollistuminen edesauttoivat markkinoita vastaamaan tähän 

uuteen tarpeeseen ja suosittuja kankaita ja muodikkaita vaatteita alettiin valmistaa 

massoille.16 Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin tuonut entistä selvemmin esiin, että 

muoti-sanan käyttö pelkästään euroamerikkalaisten ja globaalien tyylien kuvaajana 

on kolonialistista perintöä ja korostaa etuoikeutettujen ryhmien näkökulmaa. Erilaiset 
                                            
15 Kielitoimiston internet-sivut. Viitattu 9.11.2016. Kawamura 2005, 4. 
16 Kawamura 2005, 5. 



 

14 

vaikutukset pukeutumiseen ja ulkoasuun ovat levinneet kautta aikojen 

monensuuntaisesti ja nykyään tämä pyritään ottamaan huomioon myös 

tutkimuksessa. Moderniteetti ja muodikkuus ovat olleet ja ovat edelleen 

sisäänkirjoitettuja vaatetukseen liittyviä käsitteitä joka puolella maailmaa.17 

 

Tutkimusaiheena vaatteita, pukeutumista ja muotia on lähestytty erilaisista 

näkökulmista humanististen, yhteiskunnallisten ja taloustieteiden piirissä. 

Objektilähtöisen tutkimuksen puolestapuhuja, puku- ja muotihistorioitsija Lou Taylor 

on kuvannut viime vuosisadan lopulla vallinnutta tilannetta Suureksi Jaoksi (A Great 

Divide). Yliopistoissa, museoissa sekä niiden ulkopuolella eri metodein tehty muotia 

koskeva tutkimus kärsi pitkään poteroitumisesta ja vastakkainasettelusta. Taylorin 

mukaan eri alojen lähentyminen tapahtui lopulta juuri esinelähtöisen tutkimuksen 

merkityksen ymmärryksestä ja vähittäisestä hyväksymisestä. Vaikka edelleen 

käydään keskustelua siitä pitäisikö muodintutkimus määritellä omaksi yhtenäiseksi 

tieteenalakseen pyritään nykyään koulukuntaerojen korostamisen sijaan kuitenkin 

keskittymään monitieteisyyden mahdollisuuksiin, muodintutkimuksen syventämiseen 

ja laajentamiseen entisestään.18  

 

Omaa näkökulmaani muodin käsitteen tarkasteluun ja käyttöön muovaavat 

muodintutkimuksen kontekstin lisäksi osaltaan myös hyödyntämäni museologian ja 

kuratoinnin katsantokannat. Seuraavalla muodin ja sen vierekkäisten sekä osittain 

päällekkäisten käsitteiden tarkastelulla pyrin osoittamaan niitä eri ympäristöjä, joissa 

muotia sekä konkreettisena ilmiönä että teoreettisena konseptina käsitellään, ja jotka 

väistämättä siihen myös osaltaan vaikuttavat edelleen. 

 

Englanninkielisillä käsitteillä ja sitä kautta erilaisilla lähestymistavoilla on ollut 

voimakas vaikutus nykymuotoisen muodintutkimuksen kehitykseen. Pukeutumisen 

tutkimus (dress studies) on keskittynyt tarkastelemaan paitsi vaatetusta (clothing) 

myös laajasti kaikkea muutakin ihmisen ulkonäköön liittyvää. Erityisesti 

museoympäristössä on tyypillisesti painotuttu pukuhistoriaan (costume history, dress 

history) eli konkreettisten historiallisten vaatteiden tutkimukseen ja tulkittu niiden 

                                            
17 Taylor 2017, 27–28. 
18 Taylor 2017, 24–26. 
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kautta kyseisen aikakauden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ominaispiirteitä. 

Käsityötieteen tohtori ja muodin tutkimuksen dosentti Ritva Koskennurmi-Sivosen 

mukaan monialaisten tutkimusperinteiden vuoksi käsitteiden johdonmukainen käyttö 

on edelleen haastavaa. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa muoti (fashion) ja 

muodintutkimus (fashion studies) on nykyään kuitenkin se laajin kattokäsite, jonka 

alle nämä kaikki suuntaukset useimmiten lasketaan.19 

 

Muodintutkija Yuniya Kawamura on sosiologisten teorioiden pohjalta määritellyt, että 

muoti sosiaalisena, kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä käsittää vaatteiden ja 

asusteiden tuotannon, käytön, jakamisen ja esittämisen muodostaman 

kokonaisuuden. Siihen liittyvät erilaiset instituutiot, kuten valmistajat, media ja 

kuluttajat, joilla on kaikilla omat intressinsä, mutta jotka silti yhdessä rakentavat ja 

ylläpitävät tätä ilmiötä. Kawamuran mukaan tutkimuksessa tulisi tehdä selvä ero 

materiaalisen ja immateriaalisen muodin välille, mutta hyvin usein nämä kaksi puolta 

limittyvät ja sekoittuvat.20 Muodintutkija Christopher Brewardin mukaan olisi 

mielekästä keskittyä nimenomaan tämän tutkittavan ilmiön moninaisuuden 

tunnistamiseen ja tarkasteluun. Muotiin liittyvien yksittäisten puolien, kuten sen 

materiaalisten ja visuaalisten ilmentymien tai historiallisten ja taloudellisten 

prosessien tutkiminen erillisinä osa-alueina ei välttämättä johda tuoreimpiin ja 

relevanteimpiin näkemyksiin.21 

 

Kawamuran reilu kymmenen vuotta sitten julkaistu johdatus muodintutkimukseen 

kuvaa hyvin sitä, kuinka kehittyvä tieteenala edelleen on ja millaiset diskurssit sitä 

ovat muovanneet. Muotia sekä kulttuurisena ja kaupallisena ilmiönä että 

akateemisena tutkimusaiheena on aina leimannut arvolatautuneisuus ja 

ajankohtaiset valta-asetelmat. Muotiin olennaisesti kuuluva nopea vaihtuvuus on 

nähty tuhlailevuutena ja uutuudenviehätyksenä, ulkonäköön keskittyminen 

naisellisena turhamaisuutena. Nämä sitkeästi elävät patriarkaaliset tulkinnat nähdään 

nykypäivänä merkittävinä syinä sille, miksi muotia on tutkittu alkujaan varsin vähän 

                                            
19 Koskennurmi-Sivonen 2012, 6. 
20 Kawamura 2005, 1–5. 
21 Breward 2003, 14. 
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suhteessa ilmiön laajuuteen ja merkittävyyteen.22 1900-luvun lopulla tilanne kuitenkin 

muuttui ja sen jälkeen muotia koskevien tieteellisten tekstien määrä on kasvanut 

radikaalisti. Koskennurmi-Sivonen on määritellyt käännekohdaksi tieteellisen Fashion 

theory -aikakausjulkaisun perustamisen vuonna 1997. Ruumiinkulttuurin ja ulkonäön 

tullessa hyväksytyksi ja suosituksi akateemiseksi tutkimuskohteeksi myös muoti 

alettiin nähdä vakavasti otettavana ja hedelmällisenä aiheena.23 

 

Breward pitää muotinäyttelyitä yhtenä merkittävimpänä modernin muodin 

tutkimuskenttänä. Muotinäyttelyiden lisääntymisen kautta on yhä useammin tullut 

mahdolliseksi kokea sekä vaatteiden kolmiulotteisuus ja materiaalisuus että niiden 

taustalla piilevien ideoiden luovuus suoremmin kuin kuvien ja tekstien kautta. 

Brewardin mukaan sekä museoiden muotinäyttelyt että muotisuunnittelijoiden 

gallerianäyttelyt ovat osaltaan auttaneet muotia irrottautumaan kaupallisen 

massatuotteen leimasta. Muotinäyttelyt toimivat monella tapaa akateemisen 

muodintutkimuksen ja muotiteollisuuden välimaastossa. Usein aikalaismuodin 

esittäminen museoympäristössä on merkinnyt painopisteen siirtämistä taiteen 

suuntaan, kohti institutionalisointia ilman nykytaiteeseen liitettyä oletettua elitismiä. 

Uusille museoyleisöille muodin on nähty olevan helpommin lähestyttävä aihe kuin 

esimerkiksi maalaukset tai veistokset.24 Muotinäyttelyn ja muodin kuratoinnin 

merkityksiä avaan tarkemmin luvussa 3. Muotinäyttelyt museoissa. 

 

 

2.2. Kuratointi käsitteenä ja tutkimuksen kohteena 

 

Kuratoida, englanniksi curate tulee latinan sanasta curare, mikä tarkoittaa ”pitää 

huolta”.25 Nykykielessä kuratointia käytetään väljästi erilaisissa yhteyksissä 

kuvaamaan erilaisia valitsemisprosesseja, useimmiten sitä mitkä sisällöt pääsevät 

näkyville ja miten. Huolehtiminen ja laatuun tähtäävä valikoiminen mielletään helposti 

myönteisinä toimintoina, mutta niihin liittyy myös kysymyksiä vallasta ja hierarkioista. 

                                            
22 Kawamura 2005, 9–13. Taylor 2004, 1–2. 
23 Koskennurmi-Sivonen. Viitattu 2.11.2016. 
24 Breward 2003, 12–14. 
25 Cook & Graham 2010, 10. 
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Taiteen ja museoiden kentällä tätä problematiikkaa on tutkittu erityisesti kuraattorin 

roolin kautta.26 

 

Museoalalla kuraattorilla on alun perin tarkoitettu henkilöä, joka vastaa museon 

kokoelmista, mahdollisesti sekä niiden kartuttamisesta, hoitamisesta että 

tutkimisesta. Erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset ovat kuitenkin vaikuttaneet 

museoihin myös ammattiorganisaatioina ja siirtäneet kuratointitoiminnan 

painopistettä. Yhteiskunnassa, jossa kaikilta tekijöiltä, erityisesti yhteiskunnalta 

rahallista tukea saavilta vaaditaan yhä enemmän näkyviä, nopeasti mitattavia 

tuloksia ja tämä on yksi merkittävä syy sille, miksi museoissa panostetaan entistä 

enemmän näyttelytoimintaan. Nykyään kuraattori-nimikkeellä työskentelevistä yhä 

useampi järjestääkin työkseen näyttelyitä. Näyttelykuraattorikin voi työskennellä 

kokoelmien parissa, mutta hänen päätehtävänsä on valita näyttelyn teema, 

esiteltävät teokset ja se, kuinka ne esitellään yleisölle. 27 

 

Käsiteltäessä kuratoriaalisten toimintatapojen lähtökohtia ja merkityksiä tulee 

ymmärtää niiden rooli nykytaidekentän kehityksessä viimeisen sadan vuoden aikana. 

Paul O’Neill esittää teoksessaan The Culture of Curating and The Curating of 

Cultures (2012) kuinka nykymuotoisen kuratoinnin kehitys 1920-luvulta eteenpäin on 

kulkenut käsi kädessä vaihtuvien taidesuuntausten kanssa ja tullut siten osaksi 

taiteen historiaa. Ensimmäisten suurten ryhmänäyttelyiden myötä taiteen kuratointi 

sai uusia muotoja surrealismin, minimalismin ja pop-taiteen rinnalla, kunnes 

vuosisadan lopussa muuttui ikään kuin omaksi taiteenlajikseen. Näyttelystä tuli tässä 

prosessissa taiteellisen työskentelyn väline, jonka kautta kuraattorit saattoivat tuoda 

esiin omia ajatuksiaan ja luoda omia narratiivejaan.   

 

1960-luvun instituutiokritiikistä ja itsenäisten näyttelynjärjestäjien (saksaksi 

Ausstellungsmacher, englanniksi exhibition maker) esiintulosta alkunsa saanut 

kuratoriaalisen roolin demystifikaatio on hallinnut heilurimaisella liikkeellään 

kuratointiin liittyviä diskursseja. O’Neillin mukaan museot ja muut instituutiot ovat 

pitäneet mielellään kuratoriaalisen ja taiteellisen prosessin näkymättömänä, 

                                            
26 Golding 2013, 20. 
27 Ruge 2008, 16, 22. 
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vahvistaakseen rooliaan ”absoluuttisen totuuden esittäjänä”. Konventioita haastavien 

kuraattoreiden yhtenä tavoitteena oli tuoda näyttelyn järjestämiseen liittyvät 

toimintatavat näkyville, mikä samalla kuitenkin mahdollisti kyseisten prosessien 

henkilöitymisen kuraattoriin. Tämän seurauksena huomio kääntyi itse taideteoksista 

ja niiden merkityksistä kuraattoriin ja hänen ansioihinsa, mikä johti lopulta uuden, 

itseään kriittisemmin tarkastelevan kuratoriaalisen tutkimuksen syntymiseen.28 

 

Näyttelytoiminnan korostuminen museoissa on siis osaltaan seurausta myös 

kuraattorien siirtymisestä taidemaailman keskiöön. 1990-luvulla näyttelyiden 

historian, ja samalla kuratoriaalisten toimintatapojen tutkiminen nousi uudella tavalla 

esiin. Aiemmin näyttelyt väliaikaisesti esiintyvinä taiteen kokemisen tiloina olivat 

jääneet vähälle huomiolle tai tulleet harvoin dokumentoiduiksi. Kuraattoriudesta 

(curatorship) tuli osa taiteen tuotantoa, määrittelyä ja institutionalisointia ja sen myötä 

näyttelyiden asema taiteen esittämisen ja kokemisen merkittävimpänä pidettynä 

välineenä vahvistui. O’Neillin mukaan tätä todistaa myös nyttemmin juurikin 

kuratoriaalisiin toimintatapoihin osoitettu kiinnostus ja tutkimus.29 

  

Nykytaiteen kuraattorin roolille on annettu monia metaforia, mutta curator-as-artist on 

osoittautunut pysyvimmäksi. Näin kuratoriaalisesta on tullut lähes synonyymi 

taiteelliselle toiminnalle. Monet taiteilijat ovatkin ottaneet kuratoimisen välineeksi, 

osaksi omaa taiteellista työskentelyään. Kuraattorin ja taiteilijan roolit eivät ole 

vaihtuneet, vaan kategoriat ovat hajonneet ja sekoittuneet.30 Muodin tullessa yhä 

enemmän taiteen esittämisen paikoille herää kysymys, mikä on sen suhde 

kuratointiin taidemuotona ja museokentällä esiintyvinä kulttuurin välittämisen 

toimintatapoina. Oma tutkimukseni pyrkii osaltaan tarkastelemaan tätä kysymystä, 

olemalla samalla kuitenkin tietoinen näkökulman rajoitteista. Muodin osalta 

näyttelyperinne on monin tavoin erilainen kuin nykytaiteen, mutta ottamalla muodin 

institutionaalisen esittämisen ja kuratoriaalisten prosessien näkökulman mukaan 

tutkimukseen pyrin nimenomaan tuomaan esiin aiheeseen liittyvää problematiikkaa. 

                                            
28 O’Neill 2012, 9–10, 19–27, 32–34, 46. 
29 O’Neill 2012, 1–2, 38–40. 
30 O’Neill 2012, 87. 
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3. Muodin tie museoihin  
 

Muodin tulo museoihin ja näyttelytoiminnan keskiöön on ollut pitkällinen, polveileva 

prosessi ja se kytkeytyy voimakkaasti siihen, millainen asema muodilla on ollut 

yhteiskunnassa kullakin aikakaudella. Muotinäyttelyiden historia on muodin 

kuratoinnin historiaa ja samalla myös muodintutkimuksen historiaa. Muotinäyttelyiden 

esiintymiseen on luonnollisesti vaikuttanut se, millaisia aiheeseen liittyviä kokoelmia 

on kerätty ja kuinka niitä on museoissa hoidettu.  

 

1800-luvun alku ja puoliväli oli isojen museolaitosten perustamisen aikaa Euroopassa 

ja Yhdysvalloissa. Samalle vuosisadalle ajoittuu myös modernin muodin synty ja 

kehittyminen. Aikalaismuotia ei kuitenkaan vielä tuolloin nähty tallentamisen 

arvoisena itsessään, eikä vaatetukseen liittyvää esineistöä juurikaan kerätty 

museokontekstissa. Teollisuus- ja koristetaidemuseot keräsivät kyllä tekstiilejä, joilla 

nähtiin olevan teknistä ja esteettistä arvoa. Tekstiilikokoelmissa saattoi esiintyä myös 

pukineita, mutta niiden arvo kokoelman osana sisältyi pääasiassa materiaaliin. 

Muodintutkijat, kuten Lou Taylor ovat esittäneet, että erityisesti aikalaismuodin 

sulkeminen museokokoelmien ulkopuolelle on johtunut osaltaan miehisestä vallasta 

museoympäristössä. Eurooppalaisten etnografisten kokoelmien historia osoittaa, että 

muiden kulttuurien artefakteja, myös vaatteita, kerättiin jo 1500-luvulta lähtien, mutta 

oman alueen vaatteiden tallentaminen yleistyi vasta 1800-luvun lopulla. Nationalismi 

vauhditti eurooppalaisten kansanpukujen ja oman yhteisön pukeutumisen 

tutkimusta.31 

 

Tuolloin aikalaisvaatteisiin ja muotiin liittyvää tutkimusta ja keräilyä tekivät lähinnä 

naiset, jolloin tuo työ jäi usein sukupuolittuneen arvojärjestelmän vuoksi 

instituutioiden periferiaan32. Ilmiönä muotiin liitettiin myös muutosherkkyys ja nopea 

vaihtuvuus, joita pidettiin feminiinisinä, ei-arvostettavina piirteinä. Näkyvimpään 

muotiin, yläluokkaisten naisten pukeutumiseen konnotoitiin vahvasti pinnallinen 

tuhlaavaisuus ja epäkäytännöllinen koristautuminen. Museoiden henkilökunta, 

                                            
31 Taylor 2004, 2. Steele 2008, 8–9. Melchior 2014, 7. Clark & Vänskä 2018, 3. de La 
Haye 2014, 11.  
32 Taylor 2004, 2, 107. 
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erityisesti johtoasemissa olevat olivat miehiä, ja he myös päättivät mitä kokoelmiin 

hankittiin ja miksi. Miesten arvostamiin ja hyväksymiin keräilyn kohteisiin liittyi paljolti 

maskuliinisina pidettyjä attribuutteja, kuten pysyvyys, vakavastiotettavuus ja 

arvokkuus.33 Feminiinisenä pidetyn turhamaisuuden ja kaupallisuuden pelätyn 

turmelevan vaikutuksen vuoksi muoti kärsi pitkään vakavastiotettavuuden epäilyistä. 

 

1900-luvun alussa muodin asema museoissa alkoi pikkuhiljaa muuttua, kun 

museoihin alkoi päätyä enemmän historiallisia pukuja. Kuvataiteilijoiden työssään 

inspiraationa ja lähteenä käyttämät pukukokoelmat sekä teattereiden puvustot olivat 

suuressa roolissa 1700-luvun lopun ja 1800-luvun pukuhistorian tallentamisessa. 

Esimerkiksi Victoria & Albert Museum ja The Museum of London saivat 1910-luvulla 

lahjoituksina merkittävät pukukokoelmat, joissa molemmissa lahjoittajana oli 

pukuhistoriasta kiinnostunut genretaiteilija. Aikalaismuotia ei kuitenkaan vielä tuolloin 

juuri hyväksytty museoon ja järjestelmällisempi vaatteiden kerääminen 

museokokoelmiin yleistyi vasta vähän ennen toista maailmansotaa.34 

 
 

3.1. Pukumuseologiasta muotimuseologiaan 

 

Marie Riegels Melchior on jaotellut muodin roolin museossa kolmeen vaiheeseen, 

joista ensimmäinen lähtee liikkeelle 1930-luvulta. Tuolloin kokoelmat muodostuivat 

pääasiassa kulttuurihistoriallisten museoiden pukukokoelmista (englanniksi costume) 

ja vaatteita esitettiin historiallisessa kontekstissa, edustamassa aikakauden kulttuuria 

ja yhteiskuntaa. Olennaista ensimmäisessä vaiheessa oli kuitenkin se, että myös 

jotkin taidemuseot alkoivat hyväksyä muotia kokoelmiinsa ja niissä vaatteiden arvo 

liittyi enemmänkin designiin, siis esteettiseen ja materiaaliseen puoleen, joita myös 

korostettiin näytteille asettamisessa. Tuolloin muodin roolin peruslähtökohtana 

museoympäristössä oli kuitenkin yksittäinen objekti, sen tutkimus ja dokumentointi. 

Tuona aikana luodun pukuhistoriallisen tutkimuksen myötä luotiin edellytykset 

                                            
33 Taylor 2004, 66–68. 
34 Taylor 2004, 114–119, 128–129. Melchior 2014, 6–7. 
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Kansainvälisen museoneuvoston ICOMin ohjesäännöille vaatteiden käsittelystä 

museoympäristössä.35 

 

Melchiorin jaottelun toisessa vaiheessa 1960-luvulta 1990-luvulle museoiden 

pukukokoelmat kasvoivat ja myös muodista alkoi tulla näkyvä osa sekä kokoelmissa 

että näyttelyissä. Sotien jälkeinen populaarikulttuurin nousu keskeiseksi ilmiöksi 

vahvisti muodin roolia kulttuuriperintöä vaalivissa ja tallentavissa museoissa. Yhtenä 

merkittävänä vedenjakajana tuolla aikakaudella pidetään Victoria & Albert -museon 

Fashion, an Anthology by Cecil Beaton -näyttelyä vuodelta 1971. Museon 

ulkopuolisen kuraattorin, kuuluisan muotivalokuvaajan ja seurapiiriaristokraatin 

kokoamassa näyttelyssä yhdistettiin pukuhistoriaa ja aikalaismuotia eri teemojen alle 

ja käytettiin museoympäristössä ennen näkemättömiä, muotiliikkeiden esillepanoista 

tuttuja tehokeinoja. Toinen muodin esittämiseen vaikuttanut tapahtuma oli Voguen 

entisen päätoimittajan Diana Vreelandin näyttelykuraattorikausi Metin36 Costume 

Institutessa vuosina 1972–1989. Vreeland korosti esillepanoissa näyttävästi 

mielikuvitusta ja hänen työnsä lähtökohtana oli se, että näyttely puhutteli kävijää juuri 

siinä hetkessä. Historiallinen tarkkuus, museon kokoelmapoliittiset näkökulmat tai 

muut luovuutta uhkaavat rajoitteet jäivät toissijaisiksi voimakkaan persoonan 

dramaattisille visioille. Vuonna 1983 museossa nähtiin myös ensimmäinen 

aikalaissuunnittelijan uraa esittelevä muotinäyttely, kun Vreeland kuratoi Yves Saint 

Laurentin retrospektiivin. Tämä kausi merkitsi keskeistä muutosta objektilähtöisestä 

pukututkimuksesta muotisuunnittelijoiden ideoiden ja luovuuden esittämiseen.37 

 

Kolmas, tällä hetkellä käynnissä oleva vaihe on tuonut muodin museotoiminnan 

keskiöön monella tavalla ja Melchiorin mukaan siirtänyt painopisteen selkeästi 

pukumuseologiasta muotimuseologiaan. 2000-luvulla on perustettu useita 

muotimuseoita sekä muodintutkimuksen yksiköitä korkeakouluihin. Muodin suosio 

kävijöitä ja mediahuomiota houkuttelevana näyttelyaiheena on johtanut siihen, että 

muotinäyttelyt ovat yleistyneet huomattavasti myös sellaisissa museoissa, joilla ei ole 

                                            
35 Melchior 2014, 7–8 
36 Met on yleisesti käytetty lyhenne New Yorkin Metropolitan Museum of Modern 
Artista 
37 Melchior 2014, 8–10. Clark, de la Haye & Horsley 2014. Clark & Vänskä 2018, 5–
6. 
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muotiin liittyviä omia kokoelmia. Visuaalisesti hyvin elämykselliset, usein 

lainavaatteista kootut näyttelyt antavat mahdollisuuden päästä näkemään 

muotitalojen omia arkistoja. Yritysten ja suunnittelijoiden yhteistyö museoiden kanssa 

asettaa kuitenkin haasteita kriittisen kuratoriaalisen näkökulman luomiseen. 

Museolaitoksen toiminta pukuhistorian ja muotiperinnön tallentajana, tutkijana ja 

tulkitsijana voi jäädä toissijaiseksi, kun keskitytään muodin markkinoinnista tutun 

spektaakkelin ja suunnittelijan menestystarinan representoimiseen.38  

 
Fashion Curating -antologiassa Metin Costume Instituten muotikonservoinnin 

laboratorion johtaja Sarah Scaturro kritisoi artikkelissaan Melchiorin toimittamaa 

kirjaa siitä, ettei siinä juuri huomioida konservoinnin ja kokoelmatyön merkitystä 

muodin kuratoinnissa. Konservaattorien ammattikunnalla on suuri vaikutus niihin 

käytäntöihin, jotka määrittelevät millä tavoin muotia esitetään. Scaturron mukaan jako 

pukumuseologiaan ja muotimuseologiaan toisintaa siten osaltaan vanhentuneita 

käsityksiä, jonka mukaan objektilähtöinen ja uudempi teoriapohjainen tutkimus 

toimivat omilla, erillisillä alueillaan. Scaturro nostaa artikkelissaan esiin, että 

nimenomaan ”konservointi on jatkuva ja elintärkeä linkki näiden kahden kentän 

välillä”. Fashion and Museums ja Fashion Curating -teosten ilmestymisten välillä 

kuluneet neljä vuotta kuvaavat kentän prosessinomaista muotoutumista ja 

uudelleenmäärittelyn tarvetta. Pyrkimys objektilähtöisen tutkimuksen ja 

konservointityön merkityksen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen ja arvostamiseen 

kuvaa uutta materiaalista käännettä muodintutkimuksessa vuosituhannen vaihteen 

kaksijakoisuuden jälkeen.39 Kuitenkin Fashion Curating -teoksessa nousee vahvasti 

esiin kuratoriaalinen näkökulma, jossa vaatteen valta-asemaa muotinäyttelyssä 

pyritään nimenomaan purkamaan. Esimerkiksi Antwerpenin muotimuseon MoMun 

johtaja Kaat Debo kiteyttää näkökulman näin: ”Today, more than ever, the garment in 

itself cannot express fashion’s nature. Therefore, fashion curation should be about 

more than the display of dress.”40 

 
 

                                            
38 Melchior 2014, 9–11. 
39 Scaturro 2018, 27. 
40 Debo 2018, 79. 



 

23 

3.2. Muodin kuratoinnista ja designer-näyttelyistä 

 
Hazel Clark ja Annamari Vänskä käsittelevät toimittamassaan teoksessa Fashion 

Curating muodin kuratointia yhteistyönä, ”kollaboratiivisena tutkimuksena”41, mutta 

kuten nykytaiteessakin kuraattorin roolin korostuminen on ollut olennainen osa 

muotinäyttelyiden kehitystä. Samaan aikaan kun taidemaailmassa kuraattorin rooli 

kasvoi ja kehittyi koettiin myös muodin esittämisessä merkittäviä muutoksia. 

 

Clark ja Vänskä korostavat, että vuoden 1971 Fashion: An Anthology by Cecil 

Beaton -näyttelyssä ensimmäistä kertaa ajankohtainen muoti pääsi arvovaltaisen 

kontekstin ja uusien esitystapojen myötä osaksi museoiden näyttelyesineiden 

ryhmää, siis kulttuurisesti hyväksytyn maun ja korkeiden kriteerien piiriin. Tämän 

myötä myös muodin kuraattorin rooli muuttui nimettömästä kokoelmienhoitajasta 

näkyväksi välittäjähahmoksi. Tässä muodin ”kuratoriaalisessa käänteessä” Beatonia 

vielä keskeisempi hahmo on Diana Vreeland. Useissa muodintutkimuksen teksteissä 

on tuotu esiin, että Vreeland muutti muodin kuratoinnin kenttää jo ensimmäisellä 

Metin Costume Instituten näyttelyllään. Tuossa vuoden 1973 The World of 

Balenciaga -näyttelyssä muotisuunnittelija rinnastettiin ensimmäistä kertaa 

näyttelykontekstissa ”suureen taiteilijaan”.42 Vreeland vei Special Consultant -

roolissaan suunnittelijaretrospektiiviä vieläkin pidemmälle kuratoimalla myös 

ensimmäisen tiedetyn elävälle ja edelleen muotibisneksessä toimivalle suunnittelijalle 

omistetun oman näyttelyn. Kyseinen Twenty-five years of Saint Laurent -näyttely 

(1983–1984) sai paljon tämän tutkielman Johdanto-luvussa mainitun Armani-

näyttelyn kaltaista kritiikkiä. Vreelandin rajoja rikkovat ja uutta ja ajankohtaista muotia 

korostavat kuratoriaaliset toimintatavat olivat pitkään keskustelun aiheena sekä 

yleisön että muodintutkijoiden parissa.43 Esimerkiksi vielä vuonna 2004 

ilmestyneessä teoksessaan Understanding Fashion History pukuhistorioitsija Valerie 

Cumming osoittaa tuohtumustaan Vreelandin luomia retrospektiivejä kohtaan 

käyttämällä niistä hagiografia-nimitystä, millä hän tässä yhteydessä viittaa 

epäkriittiseen ja perusteettoman ylistävään elämäkertaan. Muotikuraattori N. J. 

                                            
41 Clark & Vänskä 2018, 1. 
42 Stevenson 2008, 221–222. Clark & Vänskä 2018, 3–5. 
43 Clark & Vänskä 2018, 6. 
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Stevenson on kuitenkin tuonut esiin vuonna 2008 ilmestyneessä artikkelissaan The 

Fashion Retrospective, että Vreelandin perinnöllä on se suuri ansio, että tekemällä 

niin kritiikille alttiita näyttelyitä hän tuli pakottaneeksi keskustelun muodin 

kuratoinnista alkamaan44. 

 

Kuraattorin roolin muuttumiseen ja suunnittelijoiden retrospektiivien yleistymiseen on 

monia erilaisia syitä, mutta näiden kehityslinjojen voi osaltaan nähdä myös 

nivoutuneen toisiinsa. Kuraattori ja muotinäyttelytutkija Jeffrey Horsley keräsi tietoa 

muotinäyttelyistä vuosien 1971 ja 2013 väliltä ja havaitsi, että tutkimusajanjaksolla 

suunnittelijoiden yksityisnäyttelyiden esiintymisessä oli selvä kasvu. Kun vuosina 

1981–1990 monografianäyttelyitä esiintyi 29 kappaletta, niin vuosina 2001–2011 niitä 

oli jo 127. Horsleyn mukaan yksityisnäyttelyiden aiheina olivat yhtä lailla menneiden 

aikojen merkittävät couture-suunnittelijat kuin aikalais-designerit.45 Muodin 

kuraattorin roolin muuttuminen näkyvämmäksi muun muassa Vreelandin ansiosta 

muutti myös muotinäyttelyitä. Aiemmin muotinäyttelyiden kuratointia tehtiin 

näkymättömämmin ja näyttelyt perustuivat vahvasti museon omiin pukukokoelmiin, 

mutta uusien esitys- ja toimintatapojen myötä erilaiset yhteistyöt ja siten myös 

designer-näyttelyt yleistyivät.46 

 

Yksittäisiä suunnittelijoita tai muotitaloja käsittelevien näyttelyiden yleistymistä ja 

niiden vaikutusta museoihin on käsitelty runsaasti mediassa ja tutkimuskentällä. 

Rajanveto muodin kaupallisten intressien ja museon objekti- tai tutkimuslähtökohtien 

välillä on ollut häilyvä. Artikkelissaan Museum Quality: The Rise of the Fashion 

Exhibition Valerie Steele korostaa, että olennaista on nimenomaan tuoda 

valtasuhteet esiin. Hänen mukaansa on tarkasteltava sitä, kuka päättää mitkä objektit 

päätyvät näyttelyyn ja miksi. Muodin kaupallisen puolen piilottaminen ja 

suunnittelijoiden taloudellisten tai kulttuuristen intressien kieltäminen vain irrottaa 

vaatteet kontekstistaan.47 Ansiokkaat designer-näyttelyt ovat keskustelussa jääneet 

yksipuolisten ja kritiikkiä aiheuttaneiden näyttelyiden varjoon. Yhtäältä niiden myötä 

keskustelu on levinnyt laajemmalle, kuten museoiden riippumattomuuteen ja 
                                            
44 Cumming 2004, 72. Stevenson 2008, 224. 
45 Horsley 2014, 171.  
46 Clark & Vänskä 2018, 5. 
47 Steele 2008, 18. 
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kaupallistumiseen, mutta toisaalta kysymykset merkittävistä ja taidokkaista 

muotinäyttelyistä, niiden kuratoinnista ja vaikutuksista ovat aiemmin jääneet 

vähemmälle käsittelylle.48  

 

 

3.3. Muodin ja taiteen suhteesta  

 

Kuraattorin roolin muuttuminen instituutioiden sisällä ei ole ainoa museomuotiin 

vaikuttanut seikka. Muodin ja taiteen suhde, erilaiset limittymiset, sekoittumiset ja 

yhteistyöt muodin ja taiteen kentillä ovat laajentaneet ja syventäneet muodin 

esittämistapoja merkittävästi. Usein muutokset ovat lähteneet liikkeelle uusien 

taidesuuntausten myötä vallitsevien käytäntöjen, hierarkioiden sekä hyvän maun 

kyseenalaistamisesta. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla krittinen katse kohdistui 

erityisesti silloin kukoistuskauttaan elävään haute coutureen ja merkittävinä toimijoina 

olivat muodin kentällä operoivat kuvataiteilijat. Vuosisadan loppupuolella taas 

muotisuunnittelijat hyödynsivät taiteen toimintamalleja käsittelemällä enemmän 

kauneus- ja sukupuolikäsityksiä sekä muita muodin kulttuurisen tuotannon 

kysymyksiä. Nämä anti-muodiksi usein kutsutut ilmiöt käyvät vastaan totuttuja 

perinteitä, usein vallankumouksellisestikin. Anti-muoti ei kuitenkaan ole muodin 

vastakohta, sillä sen estetiikka omaksutaan lopulta osaksi valtakulttuuria, jolloin sen 

radikaalius ja protestiluonne hälvenevät. Anti-muotikin voidaan siis nähdä osana 

muodin systeemiä, kuten taiteeseen kuuluvat ja sitä muovaavat sen normeja aika 

ajoin vastustavat liikeet.49 

 

Kuvataiteen ja koristetaiteeksi kutsuttujen muotoilun osa-alueiden lähentymistä 

tapahtui esimerkiksi jo art nouveaun aikana ja futurismin sekä konstruktivismin 

piirissä toimineet taiteilijat, kuten Sonia Delaunay toimivat paljon myös muodin 

kentällä. 1920-luvulla alkunsa saanut surrealismi levisi kirjallisuuden piiristä laajalle 

elokuvaan sekä kuvataiteeseen, jonka kautta se vaikutti merkittävästi myös muotiin 

erityisesti maailmansotien välisenä aikana. Dadan anarkistiseen perintöön ja 

Sigmund Freudin psykoanalyyttisiin teorioihin perustuvassa suuntauksessa 
                                            
48 Stevenson 2008, 224–225. 
49 Mackrell 2005. English 2007. 
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tarkasteltiin erityisesti sisäisen maailman, mielen ja psyyken liikkeitä. Piilevien, 

salaisimpien halujen tutkimiseen syvennyttiin mystiikan, meditaation ja automatismin 

avulla.  

 

Alice Mackrell esittää, että juuri surrealismin kautta muodista tuli osa taiteen 

esittämistä ja siten se osaltaan vaikutti muodin esittämiseen myös museoissa. Yksi 

syy tähän muutokseen oli naiskeho, jonka käyttö sai surrealistisessa ilmaisussa 

uudet mittasuhteet ja jonka myötä myös patsaat ja mannekiinit sekä niitä verhoavat 

asut pääsivät osaksi taiteen kuvastoa uudella tavalla. Kehosta tuli oma visuaalinen 

elementtinsä, sen osia käytettiin ihmisen ja hänen mielenliikkeidensä metaforana ja 

(eroottisen) mielikuvituksen innoittajana. Surrealistien suuressa Pariisin näyttelyssä 

vuonna 1938 esiteltiin rivi muotinukkeja, joita kuvailtiin ”kuvitteellisiksi objekti-

olennoiksi” (phantom object-beings). Öistä kaupunkinäkymää mukailevassa 

installaatiossa taiteilijoiden asustamat mannekiinit  muistuttivat erilaisiin rooleihin ja 

tarpeisiin puettuja katutyttöjä. Muun muassa tällä tavalla kehot ja vaatteet taipuivat 

uudenlaisten seksuaalisten ja sosiaalisten positioiden etsimiseen elämän ja ihmisen 

transformaatioon pyrkivässä surrealistisessa taiteessa. 

 

Surrealismi kokosi yhteen eri alojen taiteilijoita ja muotisuunnittelijoita, jotka ottivat 

vaikutteita toistensa työskentelystä. Muotisuunnittelijoista Coco Chanel tulkitsi 

surrealismin estetiikkaa, joka välittyi suuntauksessa suosittujen luontoaiheiden 

yhdistämisessä muotiin, kuten esimerkiksi simpukan muotoisissa hatuissa ja 

kalansuomuja muistuttavassa puvun tekstuurissa. Vielä suoremmin surrealismista 

inspiroitui Elsa Schiaparelli, italialainen taiteilija, jolla ei ollut couture-taustaa, mutta 

joka saavutti merkittävän muotisuunnittelijan aseman omana aikanaan. Hän käytti 

suunnittelussaan surrealistisesta taiteesta omaksumiaan menetelmiä, kuten 

arvokkaiden ja arvottomien materiaalien yhdistelmiä sekä ristiriitaisia tunteita 

herättävää kuvastoa. Schiaparellin suunnittelemat puvut ja asusteet kommentoivat 

usein haute couturen mukailemia elitistisiä ja jäykkiä sosiaalisia normeja huumorin ja 

provokaation keinoin. Hämmennystä herättävien, optisiin illuusioihin perustuvien 

neule- ja painokuvioiden joukosta merkittävin on Schiaparellin Tear dress vuodelta 

1938. Elegantin silkki-iltapuvun kuvion suunnitteli Salvador Dalí, jonka kanssa 

Schiaparelli teki usein yhteistyötä. Vartaloa myötäilevän vaalean asun pintaa 
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kuvioivat vertikaaliset palkeenkielet, jotka assosioituvat väkivaltaan sekä vaatetta että 

sen kantajaa kohtaan. Repaleet ja niiden alta paljastuva punertava tausta 

muistuttavat häiritsevällä tavalla nyljettyä ihoa. Schiaparellin huippuunsa kehittämät 

tehokeinot, asioiden ja niiden merkitysten kääntäminen päälaelleen sekä muodin 

glamourin ja elämän pimeiden puolien yhdistäminen ovat sittemmin ilmestyneet 

niinkutsuttujen muodin kapinallisten käyttöön kerta toisensa jälkeen.50  

 
Toisen maailmansodan jälkeen postmodernistisen taiteen liikehdintä, taideobjektin 

konkreettisen ja kaupallisen arvon kyseenalaistaminen sekä instituutiokritiikki alkoivat 

näkyä yhä enemmän myös muodin kentällä. Sekä populaarikulttuurin että 

historiallisten tyylien vaikutteet, uusien teknologioiden kokeilu sekä toisaalta tekniset 

dekonstrutiot laajensivat suunnittelun metodeja ja moninaistivat muotia. Nuoriso- ja 

alakulttuurien tapa osoittaa kuulumistaan tiettyyn ryhmään erityisesti hippi- ja punk-

liikkeissä merkitsivät suurta visuaalisen kulttuurin muutosta. Vaihtoehtoisten 

pukeutumistapojen ja katumuodin vaikutteiden siirtyminen muotisuunnittelijoiden 

mallistoihin sai aikaan yhä kiihtyvän muotivirtausten vaihtumisen, kun protestoinnin 

tunnusmerkit siirtyivät pikkuhiljaa ylä- ja keskiluokille myytävän muodin tuotantoon. 

Esimerkiksi haute couturea vastaan käyvät anti-muodin käytänteet ja visuaaliset 

referenssit otettiin pian käyttöön juuri huippumuodissa. Suunnittelijoista erityisesti 

Yves Saint Laurent inspiroitui 60- ja 70-luvuilla sekä populaarikulttuurista että 

taiteesta. Hänen tyyliinsä kuului yhdistellä konkreettisesti näitä vaikutteita couture-

muotiin, kuten esimerkiksi hänen kuuluisassa vuoden 1965 Mondrian-mekossaan. 

Saint Laurent oli ensimmäisiä couture-suunnittelijoita, joka hyödynsi mallistoissaan 

avoimesti postmodernismin trendejä ja osallistui niiden kautta yhteiskunnallisiin 

muutoksiin, kuten naisten housujen käytön yleistymiseen luomalla elegantteja 

housupukuja. Vielä enemmän alakulttuureista on ammentanut Vivienne Westwood, 

joka on luonut punk- ja kinky-vaikutteita sekä eri aikakausien tyylireferenssejä 

yhdistelemällä oman, tunnistettavan estetiikkansa.51 Taidemaailmasta omaksuttujen 

metodien sekä yhteiskunnallisten liikkeiden ja katumuodin soveltamisella muotiin oli 

samankaltainen peruste, saada aikaan muutos. Sekä visuaalista että sosiaalista 

kenttää ravistelevien suunnittelijoiden kulttuurisen merkityksen etabloituminen 

                                            
50 Mackrell 2005, 130–131, 135–141, 144–146. 
51 English 2007, 76–78, 86–90, 98–99, 105–107. 
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museoinstituution kautta ei kuitenkaan pitkään aikaan ollut itsestäänselvyys. Siitä 

kertoo osaltaan myös Diana Vreelandin 80-luvulla kuratoiman Saint Laurent -

näyttelyn saama kritiikki.  

 

 

3.3.1. Konseptuaalinen muoti 

 

Nämä taiteen ja muodin muutokset voidaan nähdä pohjana suuntaukselle, jota 

nykyään kutsutaan konseptuaaliseksi muodiksi (conceptual fashion) ja joka osaltaan 

on merkinnyt muutosta muodin esittämisessä. Konseptuaalisen muodin käytänteiden 

voidaan nähdä pohjaavan käsitetaiteeseen (conceptual art). Molemmille on yhteistä 

keskeisen tuotteen, taideobjektin tai muodin tapauksessa vaatteen, 

kyseenalaistaminen. Kumpaankin suuntaukseen on myös kehittynyt runsaasti 

erilaisia muotoja kommentoida ja tutkia kriittisesti oman alueensa estetiikkaa ja 

konventioita.52 

 

Varsinainen konseptuaalinen muoti alkoi saada merkittävää huomiota 1980-luvulla, 

kun japanilaiset avant-garde-suunnittelijat ryhtyivät esittämään muotiaan Pariisissa. 

Suunnittelijoiden, kuten Issey Miyaken, Rei Kawakubon ja Yohji Yamamoton tapa 

luoda muotia ei kulkenut vallitsevien länsimaisten trendien mukaan, mikä ilmeni 

muun muassa väljissä ja androgyyneissa silueteissa sekä ”köyhyyden estetiikassa”, 

johon kuuluivat esimerkiksi rikkinäiset materiaalit ja viimeistelemättömät saumat. He 

haastoivat työssään sekä kehon, identiteetin että muodin konventioita ja rajoja. 90-

luvulle tultaessa japanilaisten suunnittelijoiden perintöä ovat jatkaneet ja 

konseptuaalisen muodin käytänteitä muodin kentälle vakiinnuttaneet erityisesti 

Antwerpenin Royal Academy of Fine Artsista ja Lontoon Central Saint Martinsista 

valmistuneet suunnittelijat. Belgialaisista sunnittelijoista Antwerp Six -nimellä kutsuttu 

joukko sekä erityisesti Martin Margiela haastoivat monin eri tavoin käsityksiä muodin 

tuotannosta ja kuluttamisesta sekä vaikuttivat muotinäytösten kehittymiseen entistä 

kokeellisempaan suuntaan. Saint Martinsin kasvatteja ovat muun muassa Hussein 

                                            
52 Clark 2012, 67. 
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Chalayan, Alexander McQueen sekä myöhemmin myös Henrik Vibskov. Vibskovin 

työskentelytapoja avaan tarkemmin seuraavassa luvussa.53 

 

Konseptuaalisen muodin myötä suunnittelijoiden ja taiteilijoiden työtavat lähenivät 

toisiaan. Makukäsitysten ja kehoidentiteettien kritiikki on ollut tyypillistä esimerkiksi 

Kawakubon Comme des Garçons -merkillä, jonka mallistoissa on nähty muun 

muassa groteskin muhkuraisiksi topattuja ruumiinmuotoja. Tuloksena yhteistyöstä 

taiteilija Cindy Shermanin kanssa 90-luvulla syntyi sarja valokuvia, jotka 

kyseenalaistivat muotikuvan ja massamedian käytänteitä. Margiela puolestaan on 

käsitellyt materiaalin, aitouden ja tekijyyden kysymyksiä käyttämällä mallistoissaan 

usein kierrätettyjä vaatteita. Hänen työssään yhdistyivät tekninen kunnianhimo, 

dekonstruktiot ja ymmärrys vaatteen kehollisuudesta ennennäkemättömällä tavalla ja 

näitä ideoita on uusinnettu muodin kentällä sittemmin yhä uudelleen. Runsaasti 

uraauurtavaa teknologista tutkimusta konseptuaalisen muodin parissa ovat 

puolestaan tehneet erityisesti Miyake ja Chalayan. Chalayanille on myös ollut 

ominaista tutkia tilan ja arkkitehtuurin suhdetta identiteettiin muodin kautta.54 

 
Taiteen kentän toimintamallit koulutuksessa ja työskentelyssä heijastuivat 

konseptuaalisen muodin esittämiseen monin tavoin. Konseptuaalisen muodin myötä 

muotisuunnittelijoihin suhtautuminen ja siten myös muotiin liitetty kulttuurinen 

pääoma muuttui. Taiteen kentällä muodin virallisen tunnistamisen merkkipaalu 

tapahtui vuonna 1982, kun taidelehti Artforumin kannessa nähtiin ensimmäistä kertaa 

muodin objekti, Issey Miyaken Bodyworks-kokoelman häkkimäinen rottinkikorsetti. 

Japanilaisten suunnittelijoiden myötä galleriamaiset esillepanot valkoista kuutiota 

muistuttavissa muotiliikkeissä yleistyivät ja myöhemmin konseptuaalisen muodin 

suunnittelijoille erilaisista taiteen esittämisen tavoista on tullut yksi osa heidän luovaa 

työtään, mikä näkyy erityisesti muotinäytösten kehittymisessä. Siinä missä 

japanilaisten suunnittelijoiden suosima minimalismi riisui catwalkit kaikesta 

ylimääräisestä, kuten tunnelmaa luovasta valaistuksesta ja musiikista, ovat heidän 

jalanjäljissään tulleet konseptuaaliset suunnittelijat usein nimenomaan korostaneet 

tilanteen teatraalisuutta. Uransa alkuvaiheessa Margiela ja McQueen esittivät 

                                            
53 Clark 2012, 68–72. English 2007, 119–120, 123, 129. 
54 Clark 2012, 68–72. English 2007, 129, 145. 
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muotiaan karuissa urbaaneissa ympäristöissä, kuten metroasemalla tai hedelmien 

tukkutorilla. Margielalle oli tärkeää esittää vaate oikeiden ihmisten päällä sekä tuoda 

vaate lähelle katsojaa. McQueenin näytöksissä näkyi hänen suunnittelijantyönsä 

keskeinen teema, elämän synkkien puolien, ahdistuksen ja väkivallan käsittely 

muodin kautta. McQueenin glamouria ja kurjuutta yhdistävät show’t kasvoivat lopulta 

tuotannollisesti vaativiksi visuaalisiksi spektaakkeleiksi. 90-luvulla haute couturen 

myynnin jatkaessa kutistumistaan isojen muotitalojen näytöksistä tuli sekä tärkeitä 

mediahuomion herättäjiä että suunnittelijoille merkittäviä vapaan ilmaisun kanavia.55 

Jännittävät lokaatiot ja kekseliäät esillepanot yleistyivät siinä määrin, että 

muotitalojen näytösten odotetaan edelleen olevan joka kerta itsensä ylittäviä 

spektaakkeleita. Siten on ilmeistä, että nämä muotiin liitetyt visuaalisten 

performanssien ja rituaalien odotukset välittyvät muodin esittämiseen myös 

muotinäyttelyissä. José Teunissen kiteyttää artikkelissaan Understanding Fashion 

Through the Museum muotisuunnittelijoiden ja museoiden suhteen uudet muodot: 

”Summing up, for avant-garde fashion designers the museum or gallery appears to 

be a necessary component of their fashion brand’s strategy; the world of the brand is 

complete and shown to best advantage when it appears in a museum or gallery in all 

it’s manifestations. […] And (fashion) curators and museums have started to learn 

how to deal with fashion designers working like artists in very close contact and 

dialogue.”56 

 

 

3.3.2. Muotia ilman vaatteita 

 

Vaikka konseptuaalisessa muodissa käsitellään ideoita samaan tapaan kuin 

käsitetaiteessa, ei siinä ole luovuttu alkuperäisestä objektista yhtä laajasti. 

Konseptuaalisen muodin tuotannossa ja esittämisessä vaate on edelleen paljolti 

läsnä.57 Kuratoriaalisissa toimintamalleissa on otettu joitakin askeleita muodin 

esittämiseen ilman konkreettisia vaatteita, vaikka perinteisesti muotinäyttelyitä on 

määrittänyt vahvasti juuri vaatteiden läsnäolo.  Artikkelissaan Beyond garments: 

                                            
55 Clark 2012, 68–71. English 2007, 144–146. 
56 Teunissen 2014, 42, 44. 
57 Clark 2012, 74. 
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reorienting the practice and discourse of fashion curating muodintutkija Marco 

Pecorari esittää, että yksi syy tälle on visuaalisuuden keskeinen asema. Vaate on 

nähty muodin materiaalisena manifestina ja sen monien ilmiöiden tulkitsijana siinä 

määrin, että sen ylivoima on jopa ”rajoittanut ymmärrystä muodin kuratoriaalisesta 

näkökulmasta, jonain muuna kuin pelkkänä mannekiinien järjestelynä”. Pecorarin 

mukaan muodin kuratoinnin keskeisiksi kysymyksiksi ovat muodostuneet juuri 

museokokoelmiin kuuluvien vaatteiden käsittelyä koskevat rajoitukset ja vaatteiden 

esittämiseen tarvittavan kehon luominen. Näiden ongelmien erilaiset ratkaisumallit 

kuitenkin saattavat kaventaa sekä näyttelykävijän kokemusta vaatteesta eri aistein 

havaittavana kokonaisuutena että käsitystä muodin muilla keinoin ilmenevästä 

materiaalisuudesta. Pecorarin mukaan tämän materiaalisuuden kuratoriaalinen 

tutkimus on usein jäänyt puutteelliseksi sellaisissakin muotinäyttelyissä, joissa 

vaatteiden esittäminen ei ole ollut keskiössä. Esimerkiksi muotivalokuvaa esitetään 

usein näyttelyissä taidevalokuvan keinoin, pyrkimyksenä upottaa muotikuva kyseisen 

taiteenlajin kaanoniin, sen sijaan että pyrittäisiin löytämään ei-puettavien muodin 

objektien esittämiselle omia kuratoriaalisia keinoja.58  

 
Visuaalisuuden lisäksi muita aisteja on toki muotinäyttelyissä stimuloitu jo 70-luvulta 

lähtien. Esimerkiksi sekä Fashion: An Anthology by Cecil Beaton -näyttelyssä59 että 

Diana Vreelandin vuonna 1972 kuratoimassa The World of Balenciaga -näyttelyssä 

museoihin luotiin muodin tiloista tuttua tunnelmaa hajusteilla. Erilaiset ääni- ja 

valotehosteet ovat myös olleet jo pitkään osa muotinäyttelyiden skenografiaa. 

Tällaiset elementit eivät kuitenkaan Pecorarin mukaan välttämättä välitä varsinaisesti 

muodin moniaistisuutta tai immateriaalista luonnetta, vaan jäävät näyttelyissä usein 

lähinnä lavasteen rooliin. Pecorari nostaa esiin, että on eri asia kuulla näyttelyssä 

teemaan sopivaa musiikkia kuin esimerkiksi eri materiaaleista tehtyjen vaatteiden 

käytöstä aiheutuvista kahinoista ja rapinoista tehtyä ääniteosta. Jälkimmäisessä 

pelkkään kuuloaistiin perustuva kokemus ja varsinaisen vaatteen poissaolo juurikin 

korostavat vaatteisiin liittyviä erllaisten aistimusten verkostoja.60 

 

                                            
58 Pecorari 2018, 183. 
59 de la Haye 2014, 72. 
60 Pecorari 2018, 186–190. 
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Vaihtoehtoisiin muodin esittämisen tapoihin kuuluvat myös erilaiset performanssit, 

jotka tuovat yhteen museonäyttelyiden merkittävimmät poissaolevat elementit, kehon 

ja liikkeen. Kosketuksen ja katsomisen lisäksi muodin ymmärtämisessä kulttuurisena 

ilmiönä olennaisia ovat myös vaatteiden käyttämiseen ja esittämiseen liittyvät eleet, 

liikkeet ja poseeraukset. Muotinäytökset tai niitä eri tavoin toisintavat ja kommentoivat 

tapahtumat museoiden muotinäyttelyiden yhteydessä pyrkivät kaventamaan eroa 

muodin ja sen museoidun, usein staattisen esittämisen välillä. Performanssit tuovat 

myös esiin kysymyksen siitä millaisessa roolissa tällaiset muodin immateriaaliset 

muodot ovat, kun museot tallentavat ja esittävät muotia.61 

 

Samat kysymykset ovat Pecorarin mukaan relevantteja myös sellaisissa muodin 

kulttuuriseen tuotantoon liittyvissä materiaaleissa, jotka eivät edusta perinteistä 

tekstiiliä ja vaatetta. Esimerkiksi muodin vaikutteiden levittämiseen tarkoitetut kuvat ja 

katalogit nostavat esiin erilaisia muodin sosiaaliseen rooliin liittyviä muotoja tai sen 

tuotantoon kuuluvia toimijoita. Erilaiset massatuotetut graafiset materiaalit, kuten 

näyttelytilassa selattavaksi tarkoitetut muotinäytöskutsut voivat myös rikkoa 

muotinäyttelyihin liitettyjä odotuksia esineiden uniikkiudesta ja koskemattomuudesta. 

Tekstiileistä ja vaatteista poikkeavan visuaalisuuden lisäksi ne toimivat kosketusaistin 

kautta, välittäen muotiin ja sen tuotteisiin liitettyjä sosiaalisia arvoja ja suhteita.62 

 

 

3.3.3. Monensuuntaista yhteistyötä 

 

Annamari Vänskä toteaa, että edellä esitetyn kaltaiset, perinteisestä objektien 

esittämisestä poikkeavat muotinäyttelyt tapahtuvat usein juuri taiteen esittämisen 

tiloissa. Taidemuseon konteksti ja näyttelymediumiin liittyvät odotukset – sekä 

osallistujien että yleisön – vaikuttavat omalta osaltaan lopputuloksena nähtävään 

muotoon ja prosessissa käytettyihin menetelmiin. Muuttamalla näyttelyn kuratoinnin 

painopistettä voi myös tutkia sitä, miten eri tavoin muotia sekä representoidaan että 

luodaan vaatteilla ja ilman niitä. Artikkelissaan Boutique – Where art and fashion 

meet: Curating as collaboration and cultural critique Vänskä kuvaa Amos Andersonin 
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62 Pecorari 2018, 184–186. 
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taidemuseoon vuonna 2012 kuratoimansa näyttelyn kautta nimensä mukaisesti sitä 

kuinka muotinäyttelyn kuratointi voi sekä toimia monensuuntaisena yhteistyönä että 

kommentoida muodin kulttuuria kriittisesti. Boutique-näyttely pyrki osaltaan myös 

purkamaan sekä kuraattorin valta-asemaa että käsitystä yksilöiden erillisistä teoksista 

muodostuvasta ryhmänäyttelystä. Kuratoriaalisen toimintamallin perustana oli 

yhdistää taiteilijoita ja suunnittelijoita pareiksi, jotka yhdessä loivat omat 

kokonaisuutensa näyttelyyn ilman ennakkokäsityksiä lopputuloksesta. Ennen 

projektin alkamista kultakin osallistujalta kysyttiin, millä tavoin he haluaisivat 

työskennellä. Näyttelyyn osallistuneiden seitsemän ryhmän tai parin lopputuloksena 

syntyi lopulta tilallisia installaatioita, joista vain yhdessä oli esillä konkreettista 

vaatetusta. Vänskän mukaan tämä monialainen yhteistyö toimi esimerkkinä siitä 

kuinka kollaboratiivista muodin luominen on sekä näyttelyissä että niiden 

ulkopuolella. Näyttelyn ja sen myöhempien eri kaupungeissa esillä olleiden 

versioiden yleisöpalaute osoitti myös sen, että muotinäyttelyiltä odotetaan kriittistä 

analyysia aiheestaan. Varsinaisten vaatteiden poissaolo ja taiteen esittämisen tila 

kuitenkin vaikuttavat luentatapoihin; Boutique-näyttelynkin tulkinta olisi voinut olla 

erilainen muunlaisessa kontekstissa esitettynä.63 

 
Muodin ja taiteen kohtaamisen on usein nähty olevan sidoksissa markkinatalouden 

mekanismeihin. Monet konseptuaalisen muodin suunnittelijat työskentelevät myös 

perinteisen muodin parissa ja kaupalliset yhteistyöt ovat usein tapa rahoittaa muita 

projekteja.64 Merkittäville muotitaloille taas oman taidekokoelman kerääminen tai 

taiteilijoiden kuratoiminen tekemään esimerkiksi yhteistyöprojekteja on nähty toimivan 

kulttuurisen pääoman lisäämisenä omaan brändiinsä, kuten Peter Bengtsen esittää 

artikkelissaan Fashion curates art: Takashi Murakami for Louis Vuitton. 

Nykytaiteeseen assosioitumisen nähdään lisäävän positiivista huomiota ja 

uskottavaa, ajan hermolla olevaa imagoa ja tämän myötä tuovan mahdollisesti myös 

uusia asiakasryhmiä.65  

 

Kritiikki muodin ja taiteen sekoittumisesta koskee usein juuri muodin kaupallisuuden 

uhkaa taiteeseen liitettyjä vapauden ja itsenäisyyden arvoja kohtaan. Tämä diskurssi 
                                            
63 Vänskä 2018, 119–122, 131–133. 
64 Clark 2012, 72. 
65 Bengtsen 2018, 200. 
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saattaa helposti unohtaa taiteen markkinat sekä sen että muotitalojen kanssa 

yhteistyötä tekevät taiteilijat saavuttavat samoin uusia yleisöjä ja siten kohottavat 

arvoaan taidemarkkinoilla. Bengtsen esittää, että muodin kautta taiteilijat sekä 

toteuttavat että markkinoivat itseään. Taiteen ja muodin limittyessä yhä enemmän on 

entistä vaikeampaa erottaa sekä niiden tuotteita että symbolisen arvon muotoja 

toisistaan. Bengtsen ehdottaakin, että muodin ja taiteen kentillä tehtävät yhteistyön 

muodot voivat toimia keinoina entistä syvempään ymmärrykseen muodin tuotteiden 

taiteellisesta sekä taiteen kaupallisesta luonteesta.66 

 

Vänskän mukaan muodin ja taiteen kentillä eri aikoina toteutuneiden yhteistöiden 

moninaisuus toimii myös esimerkkinä siitä kuinka muodin kuraattorit tänä päivänä 

usein toimivat. Kollaboraatiot ja komissiot ovat hedelmällinen tapa tutkia muodin 

taustalla olevia ideoita ja konsepteja. Vänskä korostaa, että tämä on nimenomaan 

itsenäisten kuraattorien tapa työskennellä ja se muistuttaa toimintamalleiltaan 

enemmän projektitutkijan kuin perinteisen pukuhistorioitsijan työtä.67  
 

 

3.4. Muodin esittämisestä Suomessa 

 

Suomessa, kuten muuallakin maailmassa muodin esittäminen on kehittynyt 

suhteessa sen asemaan yhteiskunnassa, erityisesti koulutuksessa ja teollisuudessa. 

Kotimaisen muodin historiaa on hahmotettu tutkimuksessa erityisesti käsityön, 

muotisalonkien ja tekstiiliteollisuuden kautta. Oman erityispiirteensä muodin 

suunnitteluun ja esittämiseen on luonut suomalaisen muotoilun kultakausi 

modernismin aikana. Muotisuunnittelijan rooli kehittyi Finnish Designin 

kansainvälisen maineen sekä valmisvaateteollisuuden ja sen vaatimusten 

ristipaineessa. Aikalaismuoti tuli museonäyttelyihin hitaasti, vasta sen jälkeen kun se 

oli hyväksytty osaksi ulkomaille vietäviä taideteollisuuskatselmuksia. Suhde muotiin 

ilmiönä ja käsitteenä on pysynyt paikoin ristiriitaisena, mikä tulee erityisesti esiin 

taideteollisuuden vahvan maineen myötä suomalaisessa design-historiassa. 

Erilaisilla intresseillä varustetuilla yhdistyksillä, ammattijärjestöillä sekä kaupan ja 
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teollisuuden alan liitoilla oli suuri vaikutus siihen, miten taideteollisuutta ja sen myötä 

muotia Suomessa esitettiin.  

 

 

3.4.1. Taideteollisuutta ja muotisalonkeja 

 

Tehdasvalmisteisten tekstiilien tuotanto alkoi Suomessa jo 1800-luvun alkupuolella, 

ennen muiden alojen laajaa teollistumisvaihetta. Tekstiiliteollisuus keskittyi pitkään 

raaka-ainetuotantoon, jonka rinnalle tulivat myöhemmin ulkomaisten mallien mukaan 

tuotetut kuviokankaat. Vuonna 1879 perustetun Suomen Käsityön Ystävien yhtenä 

tavoitteena oli kansallishengen ja käsityötaidon edistämiseksi lisätä kotimaisten 

koristekuvioiden käyttöä, minkä myötä esimerkiksi karjalaiset reunakoristeet tulivat 

myös tekstiiliteollisuuden malleihin.68 Teollisuustuotteiden laatua ja suomalaisuutta 

vaalimaan syntyivät samalla vuosikymmenellä sekä taideteollisuuskoulu69 että -

yhdistys. Taustalla vaikuttivat vahvasti ajatukset siitä, että käsityötaitojen ja taiteen 

käytännöllisen puolen kehittäminen tukisivat eri teollisuudenalojen jalostusasteen 

kohottamista, mikä puolestaan edistäisi vientiä. Ammattilaisten koulutuksen ja yleisön 

maun kehittämiseksi ryhdyttiin keräämään taideteollisuustuotekokoelmaa, josta 

muodostui vuonna 1875 perustetun Suomen taideteollisuusyhdistyksen ja sen myötä 

tulevan Taideteollisuusmuseon kokoelman alku.70 

 

Suomessa ja ulkomailla pidetyistä näyttelyistä muodostui sekä taloudellisesti että 

kulttuurisesti keskeinen tapa esitellä suomalaista taideteollisuutta. Ensimmäisen 

aihetta käsittelevän erikoisnäyttelyn järjestivät Taideteollisuusyhdistys ja Suomen 

Käsityön ystävät vuonna 1881. Kiinnostuksen herättämiseksi kotimaisiin tuotteisiin 

alettiin myös 1920-luvulta eteenpäin järjestää Suomen messuja, joista tulikin 

                                            
68 Kruskopf 1989, 102–103. 
69 Vuonna 1871 perustetun oppilaitoksen nimi oli ensin Veistokoulu (ja 
Taideteollisuusyhdistyksen koulu). Vuonna 1886 se muuttui nimeltään 
Taideteollisuuskeskuskouluksi, joka vuonna 1901 jaettiin neljään osastoon, joista yksi 
oli ylempi päiväkurssimuotoinen taideteollisuuskoulu. Vuodesta 1949 nimi oli 
Taideteollinen oppilaitos 1949, vuodesta 1973 Taideteollinen korkeakoulu (Kruskopf 
1989, 169–170). Nykyisin koulu on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu osana 
Aalto-yliopistoa.. 
70 Kruskopf 1989, 35–38,198. 
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vuosittainen suosittu yleisötapahtuma. Suuret, enemmän teollisuuden tuotteisiin 

keskittyneet messut saivat pian rinnalleen pienemmät muotoiluun keskittyneet 

erikoismessut vuonna 1928 valmistuneen Taidehallin näyttelytilojen myötä. 

Näyttelykontekstissa nimenomaan tekstiilitaide saavutti vuosikymmenten ajan 

merkittävää menestystä, jonka yhtenä syynä on Erik Kruskopfin mukaan 

tekstiilitaiteen poikkeuksellinen kokonaisvaltaisuus. Suunnittelun lisäksi tekstiili-

taiteilijoilla on ollut tapana itse myös valmistaa tuote, mikä ei ole ollut tavallista 

useimmilla muilla taideteollisuuden aloilla. Siinä missä suomalaiset ryijyt ja 

kuvakudokset saivat näyttelyissä keskeisen paikan ja kansainvälisiä palkintoja, 

vaatteita ei kuitenkaan nähty yksiselitteisesti taideteollisuuden osana.71 

 

 ”Muoti tai ehkä pikemminkin valmisvaatetaide voidaan katsoa tekstiilitaiteen 

laajennukseksi”, toteaa Erik Kruskopf teoksessaan Suomen taideteollisuus – 

Suomalaisen muotoilun vaiheita.72 Kruskopfin teoksessa muotoilu esitetään 

taideteollisuuden historiallisen kehityksen mukaisesti kansallisena projektina, jolloin 

muoti ja sen kehitys Suomessa jää tässä näkökulmassa marginaaliin. Hän esittää, 

että muoti on rajautunut modernin muotoilun ulkopuolelle, koska ”perinne tai 

kansainvälinen muoti sanelivat mallit ja valmistustavat”. Taideteollisuuden muilla 

aloilla kansainvälisten yhteyksien ja toisaalta myös kotimaisen perinnetietoisuuden 

korostaminen oli usein tärkeää etenkin Suomen itsenäistymisen alkuvaiheessa73, 

mutta muodin suhteen ulkomaiset vaikutteet nähtiin itsenäistä ilmaisua rajoittavina. 

Ritva Koskennurmi-Sivosen mukaan ei ollut kyse siitä, etteivätkö suomalaiset 

muodinluojat olisi kyenneet  ”tarjoamaan asiakkailleen omintakeisia pukeutumis-

ratkaisuja”, vaan ajalle ominaisesta muodin järjestelmästä, jonka keskus oli Pariisi.74 

 

Modernin muodin varhaisvaiheessa muotisalongit olivat suomalainen vastine 

ranskalaisille haute couture -taloille ja niiden korkealuokkaiselle mittatilausmuodille. 

Salonkeja oli Suomessa 1800-luvun lopulta lähtien, mutta näiden varhaisten 

muotiyritysten toimintatavoista tai suunnittelijoista ei ole säilynyt juurikaan tietoja. 

1920-luvulla perustettiin useita pitkään toimineita muotisalonkeja, joiden yhteistyön 
                                            
71 Kruskopf 1989, 38–43, 123, 127, 103–104, 226. 
72 Kruskopf 1989, 88. 
73 Kruskopf 1989, 148. 
74 Koskennurmi-Sivonen 2001, 6. 
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tueksi syntyi seuraavalla vuosikymmenellä Salonkijaosto. Yhteistoimintaelin keskittyi 

työn laadun ylläpitämiseen sekä jäsenliikkeiden etujen ajamiseen vaatetusalalla, 

minkä lisäksi järjestettiin toisinaan yhteisiä muotinäytöksiä. Salonkijaoston 

ulkopuolellakin toimi vaatetusliikkeitä samankaltaisilla toimintaperiaatteilla, mutta vain 

jaoston jäsenyys takasi sen, että liikettä voitiin ylipäätään kutsua ranskalaisen mallin 

mukaan salongiksi.75 

 

Suomalaiset muotisalongit samaistuivat haute coutureen sekä sen hierarkkisen 

työympäristön ja asiakasuhteiden että ranskalaisen muodin kautta. Pariisi oli muodin 

pääkaupunki 1960-luvulle asti ja sieltä tulevia vaikutteita seurattiin tarkasti. Pariisin 

muotitaloista katsottiin mallia myös muotinäytöksissä, joskaan Suomessa niitä ei 

järjestetty yhtä säännöllisen rytmin mukaan vaan pitkin kevät- ja syyskausia. Salongit 

pitivät muotinäytöksiä sekä yhdessä että yksittäin ja niistä kirjoitettiin ahkerasti 

lehdistössä.76 

 

 

3.4.2. Muotisuunnittelijan asema 

 

Salonkien omistajat olivat kouluttautuneet alalle eri tavoin, heidän taustansa 

vaihtelivat arkkitehdin koulutuksesta Ammatinedistämislaitoksen kaavoitus- ja 

ompelukursseihin. Muotisuunnittelijoiden koulutus alkoi Suomessa vasta sotien 

jälkeen, kun Taideteollisuuskeskuskoulu aloitti muotitaiteilijoiden ammattikoulutuksen 

vuonna 1947. Vuonna 1950 Mallisommittelu- ja muotitaiteen osastolta valmistuneen 

muotitaiteilijoiden ensimmäisen vuosikurssin suurena innoituksena olivat juuri 

muotisalongit, jotka elivät tuolloin kukoistuskauttaan. Nuorisomuodin ja 

populaarikulttuurin nousun myötä haute couture eli kuitenkin murroksessa ja 

salonkikulttuuri käytännössä kuoli Suomesta 70-luvulle tultaessa. Vaatetus-

teollisuuskin heräsi suunnittelijoiden ammattitaidon hyödyntämiseen kunnolla vasta 

60-luvulla.77 Muotoilualan näyttelytoiminta oli muuten vilkasta ja laaja-alaista, mutta 

muodille ei ollut uudesta koulutuksesta huolimatta sijaa vielä näyttelyissäkään: 
                                            
75 Koskennurmi-Sivonen 2001, 5–6. 
76 Koskennurmi-Sivonen 2001, 7. 
77 von Knorring 2001, 4. Koskennurmi-Sivonen 2001, 5–8. Poutasuo & Vekkeli 2006, 
11. 
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”Taideteollisen koulun käyminen antoi kyllä design-statuksen, mutta 

taideteollisuusnäyttelyihin vaatteilla ei ollut asiaa. Kansainvälisissä näyttelyissä 

Suomi niitti mainetta ja kunniaa muilla taideteollisuuden tuotteilla: lasilla, keramiikalla, 

ryijyillä ja kankailla, hopea- ja puuesineillä sekä koruilla.”78 Ritva Koskennurmi-

Sivonen kiteyttää muodin asemaan vahvasti vaikuttaneen koulutuksen ja 

näyttelyesittäytymisen puutteen, jonka noidankehässä nähtiin vain yksi poikkeus: 

”Se, että muoti ei ollut mitenkään itsestään selvästi taideteollisuutta, näkyi 

suhteellisen myöhään alkaneessa koulutuksessa, mutta myös siinä, että se ei 

esittäytynyt taideteollisuusnäyttelyissä. Poikkeuksena oli vuosi 1932, jolloin pukuja oli 

esillä kuvanveiston osastolla.”79 

 

Lopulliseen suunnanmuutokseen tarvittiin myös suomalaisen muodin erikoisuus: 

Armi Ratian perustama Marimekko, joka syntyi Printex-nimellä vuosina 1949–1951 

toimineen painokangasyrityksen pohjalta. Marimekko ja sen suunnittelijana 

perustamisvuodesta 1951 vuoteen 1960 saakka toiminut Vuokko Nurmesniemi 

vaikuttivat merkittävästi suomalaiseen tekstiiliteollisuuteen ja muotiin sekä 

visuaalisella että yhteiskunnallisella tasolla. Marimekon vaatteiden leikkausten 

yksinkertaisuus ja taiteellisesti kunnianhimoiset painokuviot sopivat modernistiseen 

Suomi Design -kuvaan. Kotimaan menestyksekkäiden muotinäytösten jälkeen 

Nurmesniemen suunnittelemia vaatteita oli tarkoitus esittää myös Milanon vuoden 

1957 triennaalissa. Huolimatta siitä, että näyttelysuunnitelma lopulta peruuntui, 

keraamikon koulutuksen saaneen Nurmesniemen designvaatteet on nähty osana 

muutosta, jossa muoti viimein tuli osaksi merkittävää kotimaista muotoilua. 

Nurmesniemi jatkoi muotoiluideologiansa toteuttamista omassa Vuokko-

yrityksessään vuosina 1964–1988 ja sen jälkeenkin vielä perustamalla oman uuden 

liikkeen 90-luvulla.80 Koskennurmi-Sivonen esittää, että vaikka Marimekostakin tuli 

pian suosittua sarjatuotantoa symboloi se eräänlaista ei-muotia, joka sai vahvan 

jalansijan sekä suunnittelijoiden että yleisön muoti-identiteeteissä: ”Suosionsa ja 

näkyvyytensä myötä marimekoista ja vuokoista tuli muotia, mutta ne miellettiin 

pikemminkin taideteollisuudeksi, jolla oli suomalaisessa sanastossa positiivisempi 

                                            
78 Poutasuo & Vekkeli 2006, 11. 
79 Koskennurmi-Sivonen 2006, 27. 
80 Poutasuo & Vekkeli 2006, 24. Aav 2007, 10–16. 



 

39 

kaiku kuin muodilla. […] Kun ei tehty muotia, oltiin modernimpia, suomalaisempia ja 

taideteollisempia.” Koskennurmi-Sivosen mukaan irtautuessaan kansainvälisistä 

vaikutteista suomalainen muoti alkoi liukua enemmän arjen suuntaan. Suomalaisella 

muotisuunnittelun kentällä olivat siis yhtäällä puhtaaseen, ajattomaan ja kestävään 

tyyliin tähtäävät piensarjoja ja uniikkituotteita suunnittelevat muotoilijat ja taiteilijat ja 

toisaalla olivat vaatetusteollisuuden parissa kunnianhimoisesti käytännöllisten 

tuotteiden, kuten ulkoilu- ja lastenvaatteiden kehittämiseen keskittyvät suunnittelijat. 

Nämä toimintatavat eivät sulkeneet toisiansa pois, sillä jotkut suunnittelijat saattoivat 

uransa aikana liikkua niiden välillä, mutta paradoksaalisesti muoti-sanan karttaminen 

on ollut yhteinen piirre suomalaisen muodin tuotannon eri alueilla.81  

 

Marimekon muotinäytösten saama mediahuomio ja etenkin 60-luvun alun menestys 

Yhdysvalloissa vaikutti myös muotitaiteilijan asemaan, kun yhä useampi kotimainen 

muotiyritys ryhtyi tuottamaan design-mallistoja. Samaan aikaan taideteollisuutta ja 

teollisuusyritysten muuta tuotantoa alettiin esittämään Helsinkiin perustetussa Finnish 

Design Centerissä. Kotimaisten vaatetustehtaiden tuotantoa esiteltiin kyllä 

muotimessuilla ja muotinäytöksissä myös Suomen ulkopuolella, mutta 

taideteollisuus-statuksesta huolimatta vain harvat vaatteet silti vielä päätyivät 

ulkomaisiin muotoilunäyttelyihin.82 

 

70-luvun loppuun mennessä tilanne oli kuitenkin pikkuhiljaa muuttunut, 

ammattitaitoiset suunnittelijat olivat osoittaneet, että heidän näkemystään kannattaa 

kuunnella. Teollisuusyritykset eivät voineet enää tilata suunnittelua pelkästään 

tehtaiden konekannan ja sen maksimaalisen hyödyntämisen näkökulmasta. 80-

luvulla opittiin asiakkaan toiveiden ja sitä myötä suunnittelijan merkitys myynnille. 

Suunnittelijan asema parantui myös Taideteollisuusmuseon (nyk. Designmuseo) 

avautumisen myötä vuonna 1979. Teollisten vaatteiden suunnittelijat pääsivät ensi 

kertaa esiin, kun museo aloitti Suomi muotoilee -katselmukset, joita järjestettiin 

vuoteen 1998 saakka. Avajaisnäyttelyssä esiteltiin kaikkia muotoilun aloja, myös 

vaateteollisuuden suunnittelijoita, valmistajia ja laitteita.83 

                                            
81 Koskennurmi-Sivonen 2006, 26–28. 
82 Poutasuo & Vekkeli 2006, 24. Aav 2007, 10–13. 
83 Poutasuo & Vekkeli 2006, 34, 51. 
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Aikalaismuodin pääsyyn museoon on vaikuttanut myös museonäyttelyiden kehitys. 

Suomalaisten museoiden kokoelmien keräilyn alkuvaiheessa 1800-luvun lopulla 

esineistä pyrittiin kokoamaan pysyviä näyttelyitä esimerkiksi kronologian, 

käyttötarkoituksen tai materiaalin perusteella. 1930-luvulla museotyötä kehitettiin 

näyttelytutkimuksen avulla ja tuolloin korostettiin myös ajatusta näyttelyn 

järjestämisestä esteettisin periaattein. Vaihtuvia näyttelyitä järjestettiin alkuun 

pääasiassa taidemuseoissa, mutta museokentän kehitys avoimemmaksi, eri yleisöjä 

huomioivammaksi ja toiminnallisemmaksi kasvatti kierto- ja erikoisnäyttelyiden 

määrää. Vaihtuvat teemanäyttelyt lisääntyivät räjähdysmäisesti 1970-luvulla84, mistä 

voidaan päätellä, että muutoksen myötä myös muodilla oli entistä suuremmat 

mahdollisuudet päästä osaksi museonäyttelyitä. 

 

 

3.4.3. Muoti Designmuseossa 

 
Designmuseo on muotoilun valtakunnallinen erikoismuseo, jonka kokoelmiin kuuluu 

75 000 esinettä, 45 000 piirrosta, 125 000 kuvaa sekä 1000 muotoilijan 

rekisteri.85 Museon tallennusalueeseen kuuluvat muiden muotoilun osa-alueiden 

ohella myös muoti- ja tekstiilisuunnittelu. Intendentti Suvi Saloniemen suullisen 

tiedonannon mukaan Designmuseon muotikokoelmaan kuuluu noin kahdeksan 

tuhatta esinettä, josta suurimmat kokonaisuudet ovat Marimekko-kokoelma noin 

4500 esineellä ja Vuokko-kokoelma yli 2000 esineellä. Designmuseon verkkosivuilla 

ladattavissa oleva kokoelmapoliittinen ohjelma ei kerro erikseen muotiin liittyvistä 

esineistä muuta kuin sen, että kuvakokoelmiin kuuluu merkittävä noin 20 000 kuvan 

kokoelma Marimekolta.86 

 

Seuraavaksi tarkastelen Designmuseon näyttelytoimintaa sen vuosittaisten 

toimintakertomusten kautta ajanjaksolla 2004–2105 kiinnittäen erityistä huomiota 

muotinäyttelyiden esiintymiseen sekä aihepiiriin liittyvään oheisohjelmaan. Henrik 
                                            
84 Rönkkö 2010, 262–265. 
85 Designmuseon internet-sivut. Museon kokoelmat. Viitattu 7.5.2018. 
86 Saloniemen haastattelu 2015. Designmuseon kokoelmapolitiikka. Viitattu 
11.10.2018. 
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Vibskov -näyttelyä edeltänyt vuosikymmen on mielenkiintoinen vaihe 

muotinäyttelyiden yleistymisen kannalta ja myös Designmuseossa voi nähdä muodin 

aseman vähittäisen kehittymisen. Muoti sanana muodostuu tässä yhteydessä 

tärkeäksi tarkastelun kohteeksi, sillä sen käyttö ja poissaolo eri yhteyksissä tuo esiin 

muodin häilyvät ja moninaiset merkitykset myös Designmuseon toiminnassa. 

Toimintakertomuksissa museossa vuoden aikana tehdyt valinnat ja niiden perustelut 

kiteytetään tiiviiseen muotoon, jolloin jäljelle jää kaikista olennaisin. Museon 

toiminnan ja siitä kertovan viestinnän kärki paljastaa mitä museossa painotetaan 

kunakin aikana. Näyttelytoiminnassa muoti on näkyvimmin esillä aikavälillä 2014–

2015, minkä jälkeen tilanne tasaantuu ja fokus siirtyy muotoilun muille areenoille. 

Designmuseon toimintakertomukset tuolta ajalta osoittavatkin, että muotia käsitellään 

yhtenä osana muotoilun laajaa kenttää ja sitä tuodaan esiin vaihtelevasti eri 

yhteyksissä. 

 

Valitsemani tarkasteluajanjakso alkaa vuodesta 2004, jolloin Designmuseoon saapui 

kansainvälinen kiertonäyttely Gianni Versacen taide. Elokuusta 2004 tammikuuhun 

2005 esillä olleen näyttelyn näki yhteensä 67 719 kävijää. Yleisöä oli keskimäärin 

833 kävijää päivässä, mikä on huomattavan paljon enemmän kuin edellisen vuoden 

suositun Picasso-näyttelyn yleisö 316 kävijää päivässä.87 Versace-näyttelyssä tulevat 

hyvin esiin 2000-luvun alun muotinäyttelyistä korostetut ominaiset piirteet: suuren 

nykymuotitalon näyttely, jota tuodaan esiin selkeällä designer-näkökulmalla ja joka 

kerää museoon valtavasti kävijöitä. Vuonna 1997 murhatun Gianni Versacen 

luksuksen ja tragiikan täyttämä tarina oli myös omiaan herättämään suuren yleisön 

huomion. Kiinnostavaa on myös se, että näyttelyn nimi on yksinkertaisesti Gianni 

Versacen taide, kun taas näyttelyyn liittyvän julkaisun nimi on Gianni Versacen taide 

ja käsityö. Näyttelyssä oli esillä Versacen muotitalon muoti- ja muotoilukokoelmia, 

joten esillä oli vaatteiden lisäksi muun muassa lasia ja keramiikkaa. Gianni Versacen 

kuoleman jälkeen hänen sisarensa Donatella Versace otti muotitalon ohjat käsiinsä ja 

näyttely esitteli myös hänen kädenjälkeään. Nimestään huolimatta näyttely ei siis 

keskittynyt pelkästään yhden suunnittelijan luovaan työhön vaan toi esille sen 

ympärille kasvaneen yrityksen koko skaalan ja nykyhetken.88 

                                            
87 Designmuseon toimintakertomus 2004, 3. 
88 Suominen 2004. Viitattu 9.5.2018. 
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Versace-näyttely ja sen suunnittelijan taiteilijuutta korostava nimi voidaan nähdä 

klassisena esimerkkinä luksusbrändien taiteistumisesta, jonka mukaisesti muotitalon 

status ja siihen olennaisesti liittyvä mielikuva autenttisuudesta kasvaa, kun siihen 

liitetään taiteen ja museoinstituution kulttuurisia arvoja. Museonäyttelyä pidetään 

taiteistumisen ja artketing-strategioiden yhtenä merkittävimpänä muotona 

muotiteollisuudessa.89 

 

Versace-näyttelyn jälkeen seuraava suuri kansainvälinen muotinäyttely oli vuoden 

2014 Henrik Vibskov. Näiden kahden näyttelyn välillä Desigmuseossa muoti oli esillä 

pääasiassa kotimaisen muotoilun näkökulmasta. Vuosina 2004–2007 Designmuseon 

ohjelmiston 44 näyttelystä90 kotimaisen muotitaiteilijan yksityisnäyttelyitä oli kolme 

kappaletta. Toimintakertomuksissa nämä Ritva-Liisa Pohjalainen – muodin allegria, 

Irja Leimu Design ja retrospektiivi Vuokko Nurmesniemi -näyttelyt esiteltiin kuitenkin 

lähinnä osana museon strategisia painopistealueita, 1900-luvun ja tämän päivän 

muotoilua sekä kansallista muotoilukulttuuria. Samaa linjaa edustivat myös 

Marimekon painokuosisuunnittelijalle Maija Isolalle omistettu vuoden 2005 suuri 

kesänäyttely ja kevään 2006 Naisen muoto – Female Form, joka esitteli 

suomalaisten naismuotoilijoiden tuotantoa.91 

 

Vuosina 2008–2009 Designmuseossa muoti tai sen suunnittelijat eivät olleet 

näyttelyiden pääteemana. Kesän 2008 kotimaisia nuoria suunnittelijoita yhteen 

koonneen Fennofolk – New Nordic Oddity -näyttelyn yhteydessä mainitaan muoti ja 

musiikki IVANA Helsingin ja Islajan yhteisessä Taiteiden yö -ohjelmassa. Lisäksi 

Fennofolkin oheisohjelmassa olivat Heidi Lunabban järjestämät X-Front-tapahtumat, 

joihin kuuluivat Women and trousers -seminaari feminismistä ja muotoilusta sekä 

”feministinen muotoilupaja, jossa tutkittiin housujen merkityksiä”.92 Vuonna 2009 

pukeutumista ja koristautumista käsiteltiin Pääasia- sekä Suomalainen koru 1600–

                                            
89 Bai 2018, 213–215. 
90 2004 7 kpl, 2005 16 kpl, 2006 12 kpl ja 2007 9 kpl. Mukana ovat Designmuseon 
tiloissa järjestetyt näyttelyt, mukana eivät esimerkiksi museon Arabian galleriassa 
esillä olleet näyttelyt. 
91 Designmuseon toimintakertomukset 2004, 2005, 2006, 2007. 
92 Designmuseon toimintakertomus 2008, 2, 4. 
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2009 -näyttelyissä, mutta sanaa muoti ei tässä yhteydessä toimintakertomuksissa 

käytetty.93 

 

Vuonna 2010 Designmuseon Galleriassa oli esillä valokuvaaja Daniela Talvitien 

ideoima Fashion Photo Helsinki -näyttely, jossa suomalaista nykymuotia tarkasteltiin 

valokuvan kautta. Toimintakertomuksen mukaan ”[n]äyttely esitteli muotikuvauksen 

keinoin tämän hetken mielenkiintoisimpia suunnittelijoita ja muotialan yrityksiä 

nuorista opiskelijoista alan merkittävimpiin nykysuunnittelijoihin.”94 Vuonna 2011 

keväällä oli esillä Marimekkoelämää – 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja, joka 

perustui Designmuseon laajoihin Marimekko-kokoelmiin. Sanaa muoti ei mainita 

näyttelyn yhteydessä vuosikertomuksessa.95 

 

Vuonna 2012 muoti alkoi lisääntyä Designmuseon näyttelytoiminnassa Helsingin 

designpääkaupunkivuoden myötä. Designmuseo toimi muotoilupääkaupungin yhtenä 

päätapahtumakeskuksista ja keskeisenä teemana oli ihmisten jokapäiväinen elämä. 

Muotoilun erilaisia ajankohtaisia kiinnostuksen kohteita nostettiin esiin avoimen haun 

kautta kuratoidussa Designgalleria 12 -kokonaisuudessa, jossa muotiin oli keskitytty 

neljässä näyttelyssä. New Nordic Fashion Illustration 16.3.−8.4.2012 esitteli yhteensä 

kahdeksan ruotsalaisen, suomalaisen ja eestiläisen nykymuotikuvittajan töitä. 

Suunnittelijanäkökulmaa hyödynnettiin 17.7.−12.8.2012 CTRL X -näyttelyssä, jossa 

oli esillä rullalautailu- ja katumuotimerkin ”perustajan Freemanin inspiraationlähteitä 

ja yhteistyöprojekteja vuodesta 1995 lähtien”. Hanna Sarén & Juha Nenonen − 

Daydreaming esitteli 20.8.−2.9.2012 suunnittelija Sarénin muotiluomuksia Nenosen 

valokuvissa, jotka oli otettu ympäri Helsinkiä. Taiteiden yönä järjestettiin myös 

näyttelyyn liittyvä muotinäytös. Lisäksi Designmuseon Galleriassa esiteltiin Kaj 

Franck -muotoilupalkinnon voittaneen professori ja muotisuunnittelija Jasmiine Julin-

Aron työtä 9.11.−2.12.2012. Designmuseon päätilan näyttely 12.10.2012−13.1.2013 

Koti – paikka ja mielentila tarkasteli kotia ja ihmisen suhdetta siihen laajasti eri 

metodein, myös muodin kautta. ”Näyttelyssä oli mukana kotimaisia ja kansainvälisiä 

suunnittelijoita ja taiteilijoita ja siihen lainattiin rikastuttavia näkökulmia 

                                            
93 Designmuseon toimintakertomus 2009. 
94 Designmuseon toimintakertomus 2010, 5. 
95 Designmuseon toimintakertomus 2011, 11. 
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kulttuurihistorian, nykytaiteen, tietokonepelien ja muodin puolelta”, kuvataan 

toimintakertomuksessa.96 

 

Vuoden 2013 Designmuseon päätilassa ei nähty muotia, mutta museon yhteensä 12 

näyttelystä kahden aiheena oli suomalainen muotimerkki. Galleriassa Ivana Helsinki 

15 – Matkalla kotiin esitteli muotifirman kaikki 30 mallistoa ja näyttelyyn liittyi myös 

DIY-työpajoja sekä Fashion film -ilta ja suunnittelijatapaaminen. Keväällä 

Designmuseo osallistui Helsingissä ensimmäistä kertaa järjestettyyn Pre Helsinki -

muotiviikkoon ja samalla ajankohtaiseen keskusteluun kotimaisen muotialan 

näkymistä antamalla museon aulatilan Minni f. Ronya: Konkurssi -näyttelyn käyttöön. 

Muotimerkin konkurssista kertovan näyttelyn aiheeseen liittyen järjestettiin myös 

keskustelutilaisuus.97 

 

Vuonna 2014 kevätkauden Henrik Vibskov -näyttelyn lisäksi Designmuseo laajensi 

yhteistyötä Pre Helsinki -muotiviikon kanssa. Pre Helsinki Presentation -

tapahtumassa museon päänäyttelytilassa esitettiin yhden illan ajan muoti-

installaatioita ensæmblelta, Lepokorvelta, Satu Maaraselta ja Sasu Kaupilta. 

Galleriatilan R Collection -näyttely esitteli suomalaisen vaatemerkin historiaa ja sen 

yhteydessä järjestettiin myös keskustelu vaatetuotannon mahdollisuuksista 

Suomessa. Syksyllä Designmuseo järjesti yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsinki Design 

Weekin kanssa designin kuratointia käsittelevän kansainvälisen seminaarin, jonka 

yhtenä puhujana oli muodintutkija Annamari Vänskä.98 

 

Tarkastelujaksolla muodin näkyvin kausi Designmuseon näyttelyissä huipentui kesän 

2015 Suomimuodin antologia -näyttelyyn, joka “esitti kysymyksen, millä tavalla 

suomalaisen yhteiskunnan ilmiöt ja olosuhteet, kuten talvi, insinööriajattelu tai tasa-

arvo manifestoituvat muodissa”. Kyseessä oli ainoa kerta tarkastelemallani 

ajanjaksolla, kun toimintakertomuksessa korostettiin keskittymistä ajankohtaisessa 

näyttelytoiminnassa nimenomaan muotisuunnitteluun. Designmuseon intendentin 

Suvi Saloniemen yhdessä toimittaja Liisa Jokisen kanssa kuratoima näyttely esitteli 

                                            
96 Designmuseon toimintakertomus 2012, 12–13. 
97 Designmuseon toimintakertomus 2013, 11, 16. 
98 Designmuseon toimintakertomus 2014, 10–11, 18. 
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eri teemojen kautta suomalaisen muodin ja vaateteollisuuden ominaispiirteitä 1950-

luvulta nykyhetkeen. Designmuseon omista kokoelmista näyttelyesineitä oli 35 %, 

loput olivat lainassa muilta museoilta, suunnittelijoilta ja yrityksiltä.99 

 

Muodin näkyvimmän kauden ajankohtaa Designmuseossa tukee kiinnostavasti myös 

Annamari Vänskän huomio siitä, että vanhojen muotoilua ja sen esittämistä 

koskevien hierarkioiden purkaminen Suomessa alkoi näkyä vasta Helsingin 

designpääkaupunkivuoden 2012 jälkeen. Boutique-näyttelyä koskevassa 

artikkelissaan Vänskä nostaa esiin, että huolimatta Suomen historiallisesti vahvasta 

design-maineesta ei muodilla ole ollut yhtä tärkeää sijaa muotoilun kentällä kuin 

esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Boutique oli osa designpääkaupunkivuoden 

ohjelmistoa ja Vänskän mukaan yksi näyttelyn tavoitteista oli juuri osoittaa, että muoti 

on Suomessa tärkeä muotoilun ala, jolla on erityinen suhde myös taiteeseen.100 

 

Designmuseon toimintakertomuksista käy ilmi, että vuosina 2004–2015 muodin rooli 

museon näyttelytoiminnassa ja siitä kertovassa viestinnässä käy läpi hienovaraisia 

muutoksia. Muodin yleistyminen kansainvälisellä museokentällä ja sen mukanaan 

tuomat virtaukset integroidaan sykäyksittäin Designmuseon oman päätehtävän 

oheen. Kotimaisen muotoilun tallentajana ja esittäjänä toimivassa museossa suuret 

kansainväliset muotinäyttelyt ovat edelleenkin harvinaisia yksittäistapauksia. Yleisön 

ja median osoittamaa kiinnostusta muotia kohtaan hyödynnetään erityisesti 

näyttelyihin liittyvässä oheistoiminnassa. Erilaisissa keskustelutilaisuuksissa, 

työpajoissa ja tapahtumissa muotia nostetaan esiin enemmän kuin näyttelyiden 

yhteydessä. Esimerkiksi vuoden 2013 päätilan näyttelyn Fiber Futures – Japanilainen 

tekstiilitaide oheisohjelma osoittaa, että muotia on käsitelty yhtenä muotoilun 

aihepiirinä, vaikka se ei näyttelyn keskeinen teema olisikaan. Fiber Futuresiin 

liittyvissä tapahtumissa oli muun muassa suunnittelijatapaaminen Mai Ohtan kanssa 

sekä paneelikeskustelu japanilaisen muodin vaikutuksesta. 

 

Erityisesti kotimaista muotoilua käsittelevien näyttelyiden kohdalla muoti-sanaa 

käytetään varovaisesti, vaikka esillä oleva suunnittelija tai yritys olisikin tunnettu 

                                            
99 Designmuseon toimintakertomus 2015, 8. 
100 Vänskä 2018, 119–120. 
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erityisesti vaatetuotannon tai muotiteollisuuden parista. Esiin nousevat jälleen 

kotimaisen muodin kenttää dominoivat Marimekko ja Vuokko. Marimekon historiaa 

esiteltiin ensimmäistä kertaa laajasti Taideteollisuusmuseon näyttelyssä vuonna 

1986. Näyttelyn yhteydessä museo sai lahjoituksena suuren osan yrityksen 

arkistoista, jotka sisälsivät vaatteita, asusteita, valokuvia ja muuta materiaalia ja 

tämän lisäksi useat yksityiset ihmiset täydensivät kokoelmaa omilla lahjoituksillaan. 

Museo on jatkanut Marimekon vaiheiden ja tuotannon tallentamista tähän päivään 

asti.101 Kokoelman yksi merkittävä osa on Vuokko Nurmesniemen Marimekolle 

suunnittelemat kankaat ja vaatteet ja tämän lisäksi museolla on laaja Vuokko-

yrityksen lahjoituksiin ja yksityisiltä keräilijöiltä tehtyihin hankintoihin perustuva 

kokoelma. Museon kokoelmista kertovassa teoksessa Vuokon tuotteet määritellään 

enemmän designiksi kuin muodiksi huolimatta siitä, että otsikossa on sana 

muotisuunnittelija.102 Myös Nurmesniemi itse on tehnyt tätä eroa omissa 

lausunnoissaan uransa alusta lähtien.103 Marimekkoelämää-näyttelyn kohdalla 

korostetaan yrityksen laajaan kansalliseen suosioon ja suunnittelufilosofiaan 

perustuvaa eräänlaista muotoiluelämäntapaa104. Samoin Marimekon ensimmäisiin 

suunnittelijoihin kuuluneen, “suomalaisen vaate- ja tekstiilisuunnittelun pioneerin ja 

visionäärin” Vuokko Nurmesniemen retrospektiivistä ei puhuta muotinäyttelynä105. 

Nurmesniemen kohdalla tämä on sikäli johdonmukaista, että hän on tehnyt uransa 

minimalistisen ja ajattoman pukeutumisen, eräänlaisen anti-muodin parissa. 

Kiinnostava vertailukohta painotuseroista eri konteksteissa ja muodin käsitteen 

vaihtelevasta merkityksestä tulee kuitenkin esiin  Göteborgin Röhsska-museossa 

2009–2010 esillä olleessa näyttelyssä, joka kiteytti Nurmesniemen muodin 

kuningattareksi näyttelyn nimellä Finlands Modedrottning – VUOKKO106. 

 

 

                                            
101 Kivilinna 2013, 118–119. 
102 Thiel 2013, 142–143. 
103 Aav & Viljanen 2007. 
104 Designmuseon toimintakertomus 2011, 11. 
105 Designmuseon toimintakertomus 2007, 3. 
106 Designmuseon toimintakertomus 2010, 3. 
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4. Henrik Vibskov tulee museoon 
 

 

Tanskalainen Henrik Vibskov (s. 1972) valmistui Lontoon Central St. Martinsista 

muotisuunnittelijaksi vuonna 2001. Miestenvaatelinjalla opiskelleen Vibskovin omaa 

nimeä kantava muotimerkki tuottaa nykyään sekä miesten- että 

naistenvaatemallistoja, kenkiä ja asusteita. Vibskovilla on ollut jo pitkään oma 

vakiintunut asemansa muotimaailmassa ja merkillä on omat liikkeet 

Kööpenhaminassa ja New Yorkissa, minkä lisäksi sen tuotteita myydään 

valikoiduissa muotiliikkeissä ympäri maailmaa. Vuodesta 2003 Henrik Vibskov on 

ollut miestenvaatemallistoillaan Pariisin muotiviikkojen virallisessa näytös-

kalenterissa, ainoana skandinaavisena suunnittelijana. Hän on saanut tunnustusta 

uransa alkuajoista lähtien eri palkintojen, kuten esimerkiksi Becks Student Future 

Prize (2000) ja the Danish Design Council Award (2007) muodossa. Vuonna 2012 

Vibskoville myönnettiin design-alan merkittävin palkinto, ruotsalainen Söderberg 

Prize. Vuodesta 2012 Henrik Vibskov -muotimerkki on ollut myös Ranskan, ja sitä 

kautta koko maailman muotibisnestä hallinnoivan järjestön107 miestenvaatejaoston 

Chambre Syndicale de la Mode Masculinen jäsen. Vibskov on kutsuttu lukuisiin 

design- ja taidealan tapahtumiin keskustelemaan ja luennoimaan, minkä lisäksi hän 

on toiminut opettajana Antwerpenin, Madridin ja Koldingin design-korkeakouluissa 

sekä entisessä opinahjossaan Central Saint Martinissa. Lisäksi Vibskov on toiminut 

erilaisissa teatterituotannoissa sekä puvustajana että lavastajana kotimaassaan 

Tanskassa ja muualla Euroopassa.108 

 

Vibskov on esittäytynyt gallerioissa ja museoissa opiskeluistaan lähtien, mutta 

millaisessa kontekstissa Designmuseon näyttely oli hänen urallaan? Seuraavaksi 

käsittelen tarkemmin Vibskovin työskentelytapoja ja monipuolista tuotantoa sekä 

hänen asemaansa muodin ja taiteen kentillä, minkä jälkeen siirryn tarkastelemaan 

Designmuseon näyttelyä ja sen kuratointiprosessia. 

                                            
107 The Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 
Créateurs de Mode, perustettu vuonna 1973. 
108 Henrik Vibskovin internet-sivut. Biography. Viitattu 7.11.2018. Vibskov 2013, 54–
55. 
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4.1. Vaikeasti määriteltävä Vibskov? 
 

 

“The name Henrik Vibskov is most commonly associated not only with a fashion 

label, but a multitude of twisted yet tantalising universes created in relation to each 

collection.”109 

 

Yllä oleva lainaus on Vibskovin verkkosivuilta ja se kuvastaa hyvin sitä 

kokonaisuutta, jossa sekoittuvat sekä henkilö ja samanniminen muotimerkki että 

muoti ja sen ympärille rakentuvat erilaiset maailmat. Nämä vaihtoehtoiset 

todellisuudet ilmenevät joskus muodin, joskus kuvataiteen ja joskus musiikin 

muodossa, useimmiten näitä kaikkia yhdistävänä performanssina. Vibskoville kyse 

on jatkuvassa muutoksessa olevista organismeista, koko ajan elävästä prosessista. 

Muodin parissa työskentely mahdollistaa monipuolisia projekteja, mutta se vaatii 

myös jatkuvaa liikkeessä olemista ja uudistumista. Se luo työskentelylle raamit ja 

rytmin, joka on Vibskoville myös muusikkona tärkeää.  

 

”The projects must be capable of influencing one another, of overlapping and leading  

further in one direction or another. And I need deadlines. The work flow in fashion 

dictates that there have to be two collections a year, so I am constantly in a creative 

process, and I thrive on this. If I have too much time on my hands it stops my 

process.”110 

 

Vibskovista kertovissa lehtiartikkeleissa ja muissa kirjoituksissa käsitellään lähes 

poikkeuksetta sitä, miten vaikea häntä on suunnittelijana tai taiteilijana määritellä. 

Siten häntä päädytäänkin usein esittelemään monien projektiensa kautta, erikoisena 

ja monilahjakkaana tyyppinä, jonkinlaisena poikkeusyksilönä. Vibskov tunnistaa 

ihmisten tarpeen kategorisointiin, mutta hän ei itse ole kiinnostunut osallistumaan 

siihenä eikä pidä myöskään renessanssimies-tyyppisistä kuvailuista. Tärkeää on olla 

luova, kokeileva ja tuottelias.111 

                                            
109 Henrik Vibskovin internet-sivut. Biography. Viitattu 7.11.2018. 
110 Vibskov 2013, 23. 
111 Holt 2014. Viitattu 9.11.2018. 
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”My work is first and foremost based on history and the conceptual. And it deals with 

the broad context. I want to get the experience into focus, and I attempt to imagine 

the experience as it could be seen from other people’s perspectives. I am particularly 

fascinated by the atmosphere and the hierarchy that you find in connection with a 

major fashion show. In that context, I like to play with the audience’s expectations of 

the genre, but also with the relations among the audience. More specifically, I start 

with the fabric. That is my medium, and from there on I let the challenges of the 

material become part of the process.”112 

 

 

4.1.1. Vibskovin tuotanto ja työtavat 

 

Vibskov alkoi jo opiskeluaikanaan toteuttamaan omaa, konseptuaalista 

näkökulmaansa muotiin ja sen tuottamiseen. Vibskovin lopputyömallisto Central 

Saint Martinsin maisteriohjelmassa oli nimeltään The Pigs ja sai innoituksensa 

nimensä mukaisesti suunnittelijan kotimaan Tanskan sikateollisuudesta. Kyseisessä 

mallistossa on jo nähtävissä monta olennaista asiaa Vibskovin tyylistä: Näennäisen 

irrallinen, muotiin liittymätön aihe, jota tutkitaan ja tulkitaan vapaasti eri näkökulmista 

sekä lopputulos, jossa aihe on kuitenkin jollain tapaa kirjaimellisesti mukana 

vaatteessa. Kuten usein myöhemminkin, konsepti kiteytyy painokuviossa, tekstiilin 

pinnassa. Pigs-mallistossa siasta muotoutui avaruushenkinen printti, josta 

kutistettuna ja monistettuna luotiin vauhdikas graafinen kuosi. Punavalkoisesta 

kuviokankaasta valmistettiin muun muassa klassisia miesten pukuja, mutta 

mallistossa nähtiin myös Vibskoville ominaisia liioiteltuja muotoja ja huumoria, kun 

pukumiehet kantoivat käsissään suuria possupehmolelun näköisiä kasseja.113  

 

Vibskovin visuaaliseen maailmaan kuuluvat mittasuhteilla leikittely, erityisesti 

asioiden venyttäminen, paisuttaminen ja monistaminen sekä graafisilla kuvioilla 

luodut vaihtelevat pinnat ja optiset harhat. Kiinnostavaa Vibskovissa on se, kuinka 

häntä pidetään jännittävillä projekteillaan avant-garden edustajana, mutta hänen 
                                            
112 Vibskov 2013, 23, 25. 
113 Vibskov & Wiper 2012, 62–65. 



 

50 

luomansa asut ovat kuitenkin käyttömuotia. Vibskov ei suunnittele haute couturea, 

jonka parissa erikoisimmat luomukset usein nähdään, vaan hänen mallistonsa 

kuuluvat ready-to-wear-kategoriaan. Yksittäiset vaatekappaleet ovat leikkauksiltaan 

käytettäviä, niissä voi liikkua ja toimia, eivätkä ne rajoita ihmistä olemaan pelkästään 

esillä, suunnittelijan luoman objektin jalustana. Vibskovin avant-garde-muoti 

vapauttaa ihmisen toteuttamaan itseään muillakin tavoin kuin hänen vaatteitaan 

käyttämällä. Kaikissa Vibskovin vaatemallistoissa on unisex-vaatteita ja epätyypilliset 

ruumiinmuotojen korostamiset välttelevät sukupuolisia stereotyypityksiä. Näytöksissä 

mies- ja naismallien eroja hälvennetään usein peittämällä heidän kasvonsa erilaisilla 

aurinkolaseilla, päähineillä ja peruukeilla.114 Toki Vibskov on myös käyttänyt 

näytöksissään tavallisimpia sukupuolten välisiä erotteluja rikkovia keinoja, kuten 

hameita miesmalleilla, mutta hänen vaatteidensa androgyynisyys on enemmän läsnä 

yleisessä ilmeessä ja leikkauksissa. Oversize-mitoitus ja konseptuaalisuus eivät ole 

lähtökohtaisesti sukupuolittuneita, vaan tutkivat vaatteita muista lähtökohdista kuin 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tyypillisistä ilmentymistä käsin. Vibskovin 

leikittelevän muotokielen voi nähdä rinnastuvan esimerkiksi hollantilaisen 

suunnittelijaparin Viktor & Rolfin tuotantoon, mutta heidän mallistoissaan on 

couturelle tyypillisesti huomattavasti enemmän ylellisyyttä. Vibskovin ilmaisua leimaa 

ennemminkin juuri pohjoismaalaisena attribuuttina pidetty käytännöllisyys 

yhdistettynä rennosti erilaisiin etnisiin ja kansanomaisiin vaikutteisiin. Vibskov 

lasketaan usein osaksi New Nordic Movementia, jolla viitataan 2000-luvun uuteen 

Pohjois-Eurooppalaiseen muotoiluun115. 

 

Vibskovin visuaaliseen ilmaisuun vaikuttaa vahvasti hänen työskentelymetodinsa. 

Merkin suunnittelutoimisto, työpaja ja kahvila sijaitsevat samassa rakennuksessa 

historiallisella teollisuusalueella Kööpenhaminan sataman kupeessa. Vibskovin 

studiossa työskentelee aina opiskelijoita ja vastavalmistuneita eri aloilta ja eri puolilta 

maailmaa. Suunnittelutoimistolla on omat studionsa muodille ja taideprojektien 

tekemiselle. Vibskov-näyttelyn kuraattorin Suvi Saloniemen mukaan muotiosastolla 

on oma vastaava pääsuunnittelija assistentteineen ja taidetiimi taas koostuu eri 

alojen opiskelijoista ja harjoittelijoista, jolloin talon sisältä löytyy laaja skaala 

                                            
114 Holt 2014. Vibskov & Wiper 2012, 85. 
115 Groen 2014, 105. 
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osaamista eri projekteihin.116 Erilaisten kollaboraatioiden ja taustatutkimusten myötä 

Vibskovin projekteihin liittyy myös paljon muita eri alojen ihmisiä. Työskentelyn 

keskiössä on prosessin avoimuus ja kokemus; Vibskovia kiinnostaa erityisesti 

ihmisten odotuksilla ja tilojen tunnelmilla leikkiminen. Konseptityöskentely lähtee 

harvoin liikkeelle itse vaatteista, useimmiten mallistot saavat alkunsa siten, että 

arkkitehdit, muotisuunnittelijat ja muut designerit tutkivat yhdessä ja erikseen 

muutamaa erilaista teemaa. Esimerkiksi The Stiff Neck Chamberin (syksy–talvi 2013) 

lähtöidea oli kuolema ja sen erilaiset ilmentymät eri tiloissa ja kulttuureissa aina 

Guatemalan perinneseremonioista teurastamoihin asti.117 Toisinaan taas Vibskovin 

työskentelyprosessiin kuuluu keskittyminen lähes pakonomaisesti yhteen asiaan. 

Esimerkiksi kevät-kesämallisto 2012 Panopticon and On syntyi prosessissa, jossa 

Vibskov keskitti neljän kuukauden ajan kaiken työskentelynsä panopticon-sanan 

ympärille. Mallistojen lähtökohtana voi myös olla esimerkiksi jokin yksittäinen arkinen 

asia, kuten kylpyhuoneen kaakeleihin tarttuneet hiukset The Bathtub Observerissa 

(kevät–kesä 2014) tai tietty vihreän sävy The Mint Institutessa (syksy–talvi 2008). 

Myös yhden ruumiinosan ottaminen tutkimisen kohteeksi on tyypillistä Vibskoville. 

The Transparent Tongue -malliston (kevät–kesä 2013) muotinäytöksessä lavan 

keskellä oli jättimäinen ilmalla täytetty vaaleanpunainen kangasputkilo kun taas The 

Stiff Neck Chamberissa lavan kattoon hinattiin leijoja, joista roikkui pitkiä mustia 

flamingonkauloja.118  

 

Ensivaikutelmalta usein sattumanvaraiselta vaikuttavien asioiden ja ilmiöiden kautta 

Vibskov ja hänen työryhmänsä synnyttävät vaatteiden ja näytösinstallaatioiden kautta 

oman tulkintansa muodista. Samassa polveilevassa prosessissa syntyvät Vibskoville 

tärkeät mallistojen nimet. Konseptit kiteytyvät vinksahtaneissa sanaleikeissä, jotka 

nostavat esiin ruumilliset ja tilalliset kokemukset. Nimet, kuten Land of Black Carrots 

(syksy–talvi 2007), The Tent City (kevät–kesä 2009), The Spaghetti Handjob (syksy–

talvi 2014) tai Messy Massage Class (syksy–talvi 2016) kuvastavat rinnakkaisia 

todellisuuksia tai universumeja, joiden luojana Vibskoviin usein viitataan.119 
 
                                            
116 Saloniemen haastattelu 2015. 
117 Vibskov 2013, 12, 23, 26–27. 
118 Groen 2014, 105. Vibskov 2013, 23. Vibskov & Wiper 2012, 157.  
119 Holt 2014. Vibskov & Wiper 2012, 206. 
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Rinnakkaistodellisuuden luomisessa nimenomaan näytösinstallaatioilla on suuri rooli. 

Vibskovin käyttämät visuaaliset elementit voivat mielikuvituksellisuudessaan tuntua 

etäännyttäviltä, mutta samalla ne ovat ruumiillisuudessaan ja haptisuudessaan 

kutsuvia. Vibskovin vaihtoehtoinen todellisuus ei ole siloteltu ja kliininen, jollaisiksi 

surrealistiset teknologiautopiat usein mielletään. Vibskov ei myöskään pidä 

fantasiamaailmoista, vaan sanoo olevansa kiinnostunut todellisuudesta, jossa on 

jotain outoa tai vääristynyttä120. Näytösinstallaatioissa nopeaan tahtiin työstetyt ideat 

ovat usein teknisesti kiikkerän oloisia, niistä voi aistia ihmiskäsien kosketuksen, 

kokeilunhalun ja erilaisten lopputulosten mahdollisuudet. Käsityön jälki on kuitenkin 

viimeisteltyä ja joidenkin elementtien työstämiseen saatetaan käyttää valtavasti aikaa 

ja vaivaa, kuten esimerkiksi The Last Pier Pandemonium -näytöksen (kevät–kesä 

2011) kelluviin poijuihin, joiden rooli jäi lopulta kokonaisuuden kannalta pieneksi121. 

Näytöksiin liittyy myös usein mekaanisia kojeita, joiden sisällä tai lävitse mallit 

kävelevät. The Fantabulous Bicycle Music Factoryssa (kevät-kesä 2008) lavalla oli 

karusellimainen kiinteä rakennelma polkupyöristä ja erilaisista soittimista. Mallit 

kiipesivät yksitellen pyörien päälle ja heidän polkiessaan haitareista, rummuista ja 

torvista syntyi tilaan oma äänimaailmansa122. Panopticon and On -malliston 

näytökseen taas oli luotu surrealistisia huoneita läpikuultavilla seinillä. Mallit kävelivät 

tilasta toiseen vihreiden ovien läpi ja rimoista rakennettujen pseudohuonekalujen 

lomassa. Liikkuviin näytöslavoihin ja sen osiin liittyy olennaisesti jatkuva muutos ja 

odottamattomat asiat. Hetkellisyys ja väliaikaisuus tuntuvat huokuvan Vibskovin 

luomista maailmoista. Suunnittelijan mukaan on myös tarkoituksenmukaista ja 

taloudellista että installaatiot ovat nopeasti purettavissa ja kasattavissa, kun 

esimerkiksi Pariisin muotiviikoilta sama näytös pitää pystyä esittämään 

Kööpenhaminassa seuraavalla viikolla. Tiukat aikarajat ja resurssien niukkuus 

toimivat Vibskovin luovuuden katalysaattoreina.123  

 

Vaatemallistojen ympärille luodut tilalliset kokemukset ja työskentelyssä aina 

läsnäoleva performatiivisuus näkyvät vahvasti Vibskovin muissa projekteissa. 2010-

luvulla hän on ollut aktiivinen lavastuksien ja puvustuksien suunnittelun saralla. 
                                            
120 Ravelli 2016. 
121 Vibskov & Wiper 2012, 101. 
122 Vibskov & Wiper 2012, 50. 
123 Groen 2014, 101–105. Vibskov 2013, 23. 
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Vibskov on suunnitellut puvustuksia monitaiteisuuteen ja uusiin teknologioihin 

keskittyvän Hotel Pro Forman tuottamiin kansainvälisiin esityksiin, kuten War Sum Up 

-mangaoopperaan (2011) sekä uusiin tulkintoihin perinteisistä oopperoista Parsifal 

(2103) ja Madama Butterfly (2017). Leikkisyyttä, kokeilunhalua ja klassikoiden 

uutuusversioita edustaa myös myös Oslon oopperatalon A Swan Lake (2014), jossa 

Alexander Ekman oli koreografina, Mikael Karlsson säveltäjänä ja Vibskov 

puvustajana. Teos käsitteli Tshaikovskin Joutsenlampi-baletin ensiesityksen 

negatiivista vastaanottoa ja nosti esiin tarinan mustan ja valkean joutsenen välisen 

suhteen. Odette ja Odile tanssivat vedellä täytetyllä lavalla asuissa, joihin kuuluivat 

kypärämäiset hatut ja perinteinen tutu, johon oli yhdistetty liikkuessa joustava 

kennomainen selkäosa.124 Ilmavia kolmiulotteisia rakenteita Vibskov hyödynsi myös 

puvuissa Björkin Medulla-oopperaan (2015), joka perustui islantilaisartistin 

pakanallista maailmankaikkeutta kuvaavaan a cappella -konseptialbumiin. Brysselin 

kuninkaallisen oopperatalon tuotannossa Vibskovin puvustuksessa ja lavastuksessa 

näkyivät suunnittelijalle tyypilliset piirteet; historiallisten asujen mittasuhteilla leikittely 

sekä graafinen musta-valkoisuus, joka yhdistää tilan ja siinä liikkuvat ihmiset.125 

 

 

4.1.2. Vibskovin taide ja näyttelyt 

 

Vibskov ei ole juuri tehnyt perinteisiä muotimerkkien kollaboraatioita, sillä hän haluaa 

että projekteissa on mahdollisuus kokeilla uusia asioita ja työskennellä vieraiden 

materiaalien kanssa126. Hänen repertuaariinsa kuuluvatkin olennaisesti erilaiset 

taideprojektit, joista pisimpään on jatkunut yhteistyö Central Saint Martins -

opiskelutoverinsa, ruotsalaisen taiteilijan Andreas Emeniuksen kanssa. Kaksikon The 

Fringe Projects on kokoelma kymmenestä erilaisesta teoksesta, jotka käsittelevät 

kirjaimellisesti hapsuja ja sen eri olomuotoja. Vibskov ja Emenius ovat tutkineet 

hapsumuodostelmien luomia tekstuureja ja illuusioita esimerkiksi videon, 

tuotemuotoilun, performanssin ja installaation keinoin. Vuonna 2009 The Fringe 

                                            
124 Den Norske Opera & Ballet Performances A Swan Lake internet-sivut. Viitattu 
19.6.2018. 
125 Henrik Vibskov Boutique Blog internet-sivut. Viitattu 19.6.2018. 
126 Vibskov & Wiper 2012, 96. 
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Projects -teoksista koottiin kirja ja näyttely Middleburgin Zeeuws Museumiin 

Hollantiin. Tämän jälkeen he ovat jatkaneet yhteistyötä The Circular Seriesin parissa. 

Vibskovin mukaan heitä pyydetään usein mukaan erilaisiin muotoilu- ja 

taideprojekteihin, joten yhden kattoteeman valitseminen selkeyttää moninaisten 

teosten kanssa työskentelyä. The Circular Series keskittyy jälleen nimenmukaisesti 

ympyrän muotoon, mutta aihetta ei käsitellä aivan yhtä kirjaimellisesti kuten aiemmin. 

Teossarjassa ympyrä voi olla muotona visuaalinen linkki, mutta myös merkitsijä 

rajalle, ihmisen ja hänen identiteettinsä paikalle erilaisten maailmojen välissä. 

Vibskovin ja Emeniuksen yhteisiä teoksia on ollut esillä näyttelyissä Tanskan lisäksi 

muun muassa Pariisissa, Milanossa, Lontoossa ja Washingtonissa.127  

 

Vibskov on osallistunut uransa alusta lähtien erilaisiin ryhmänäyttelyihin nykytaiteen 

museoissa ja gallerioissa, muotoilutapahtumissa, kulttuurikeskuksissa ja 

biennaaleissa ympäri maailmaa. Hän on ollut lukuisia kertoja mukana toteuttamassa 

Mindcraft-konseptia, joka esittelee tanskalaista huippumuotoilua ja käsityötä Milanon 

design-viikolla. Viimeksi vuonna 2017 Vibskov kuratoi ja suunnitteli esillepanon koko 

näyttelyyn, jonka teemaksi hän valitsi ajan ja erilaiset elämää sekä luovaa työtä 

rytmittävät rituaalit.128  Vibskov käsitteli aikaa ja sen suhdetta muotiin samana 

vuonna myös New Yorkin MAD-museon fashion after Fashion -näyttelyssä. Kuudelta 

suunnittelijalta oli tilattu installaatiot ryhmänäyttelyyn, jossa tutkittiin muodin käsitteen 

uudistumista ja laajentumista.129 

 

Design-, muoti- ja tekstiiliteemojen ohella Vibskovin näyttelyrepertuaarissa korostuvat 

yhteistyöt eri taiteilijoiden kanssa. Esimerkiksi vuonna 2007 aikarajoituksista 

inspiroituva Vibskov kutsuttiin yli kolmenkymmenen muun taiteilijan joukossa 

osallistumaan Thierry Geoffroyn Emergency Roomiin New Yorkin MoMA PS1:een. 

Näyttelyformaatin ideana oli antaa taiteilijoille mahdollisuus tarttua ajankohtaisiin 

aiheisiin tilassa, joka muutti muotoaan vuorokauden välein.130 Side effects -

                                            
127 Vibskov & Wiper 2012, 210. Vibskov & Emenius Info internet-sivut. Viitattu 
18.6.2018. 
128 Mindcraft Exhibition 2017 internet-sivut. Viitattu 18.6.2018. 
129 MAD Museum of Arts and Design Past Exhibitions internet-sivut. Viitattu 
18.6.2018. 
130 MoMA PS1 Exhibitions internet-sivut. Viitattu 15.6.2018. 
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näyttelyssä Vibskov oli taas yksi kuudesta muotisuunnittelijasta, jotka loivat asut 

Elmgreen & Dragsetin orgaanisille ja abstrakteille veistoksille. Tämä Pariisin miesten 

muotiviikkojen yhteydessä vuonna 2008 Perrotin-galleriassa pidetty näyttely tutki 

muodin ja taiteen rajoja sekä identiteettiä ja kehonkuvaa.131 Yhteistyöhön 

taideinstituutioiden kanssa kuuluu esimerkiksi vuonna 2012 toteutettu Screaming 

Yellow & Luminous Lavender, jossa Vibskov kutsuttiin kuratoimaan näyttely 

tanskalaisen Museum Jornin kokoelmista.132 

 

Vibskovilla on ollut myös useita yksityisnäyttelyitä lähes joka vuosi valmistumisestaan 

lähtien. Osa näyttelyistä on keskittynyt esittelemään hänen graafisia töitään, kuten 

puupiirroksia ja grafiikkaa kun taas osassa näyttelyitä fokuksessa ovat olleet tilalliset 

teokset ja veistokset. Useissa gallerioissa ja museoissa on päädytty esittämään 

Vibskovin tuotantoa laveasti, sisältäen muun muassa valokuvia, videota, vaatteita ja 

muotinäytöksistä tuttuja installaatioita. Saksalainen taidegalleria Ruttkowski;68 

edustaa Vibskovia ja hänellä on ollut heidän Kölnin galleriassaan neljä näyttelyä 

vuosina 2012–2017. Vuoden 2014 Helsingin Designmuseon näyttely oli hänen siihen 

astisen uransa laajin yksityisnäyttely. Seuraavana vuonna se matkasi muokatulla 

kokoonpanolla Etelä-Koreaan Soulin Daelim-museoon, jossa Vibskovin ura oli 

ensimmäistä kertaa laajasti esillä Aasiassa. 

 

 

4.2. Designmuseon Henrik Vibskov -näyttely  
 

Henrik Vibskov -näyttely oli esillä 24.1.–11.5.2014 Designmuseon toisessa 

kerroksessa, jossa järjestetään useimmat museon vaihtuvista suurnäyttelyistä.  700 

neliömetrin kokoinen näyttelytila muodostuu avarasta keskikäytävästä ja sitä 

ympäröivistä kuudesta salista. Salit sijoittuvat symmetrisesti käytävän molemmin 

puolin, keskellä vastakkain on kaksi suurempaa tilaa ja kulmissa neljä pienempää 

huonetta. Käytävän molemmissa päissä on portaikko museon ensimmäiseen 

kerrokseen, jossa on sisääntuloaula lipunmyynteineen, toimistotiloja, museokauppa 

ja -kahvila sekä pysyvä kokoelmanäyttely. Museon pohjakerroksessa sijaitsevat 
                                            
131 Perrotin Exhibitions internet-sivut. Viitattu 15.6.2018.  
132 Museum Jorn Past Exhibitions internet-sivut. Viitattu 15.6.2018.  
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työpaja- ja wc-tilat sekä matala holvimainen näyttelysali, jossa järjestetään pienempiä 

vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia. Vuonna 1894 valmistunut Designmuseon 

rakennus on aiemmin toiminut yksityisenä ruotsinkielisenä yhteiskouluna ja sen on 

suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström.133  

 

Henrik Vibskov -näyttelyn työryhmän keskeiset jäsenet olivat näyttelyn kuraattori ja 

Designmuseon näyttelyintendentti Suvi Saloniemi, museonjohtaja Jukka Savolainen 

sekä museon ulkopuolelta näyttelyarkkitehti Lauri Johansson, suunnittelutoimisto 

Bond ja Henrik Vibskov, joka osallistui itse sekä näyttelyn suunnitteluun että 

installointiin. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin erilaisia työpajoja ja tapahtumia, joista 

vastasi museopedagogiikan osasto. Työpajojen teemoina olivat muun muassa 

kartonkipohjalle koostettavat kollaasit tai kolmiulotteisten pienoislavasteiden 

rakentelu näyttelyn hengessä. Muodin ammattilaiset Vibskovin vieraina oli teemana 

designilloissa, jotka sisälsivät keskustelua, musiikkia ja opastuksia sekä 

puheenvuoroja suomalaisilta vaatesuunnittelijoilta.134 

 

Näyttelyssä oli esillä runsaasti erityyppisiä teoksia Vibskovin uran eri vaiheista 17 

vuoden ajalta, ensimmäisestä Pigs-mallistosta viimeisimpään Pariisissa tammikuussa 

2014 esiteltyyn mallistoon. Museon tiedotteessa näyttelyn kuraattori Saloniemi kuvaa 

sisältöä:  

 

”Haluamme sukeltaa näyttelyssä muotisuunnittelijan pään sisään: Kun 

toisinaan esittelemme suunnittelijoilta vain työn lopputuloksen, on 

Vibskovilta esillä koko ideoiden loputon runsaus ja luovuuden koneisto. 

[…] Näyttely on ennen kaikkea luovuuden ja luovan ajattelun ylistys.”135  

 

Samaan aikaan Henrik Vibskov -näyttelyn avautumisen kanssa ajoittui 

Designmuseon uuden graafisen ilmeen lanseeraaminen. Museon tavoitteena oli 

yhdenmukaistaa visuaalista ilmettä sekä standardisoida näyttelyviestintää. Aiemmin 

                                            
133 Designmuseon internet-sivut. Museo palvelee. Viitattu 1.11.2018. 
Toimintakertomus 2014, 11. 
134 Saloniemen haastattelu 2015. Toimintakertomus 2014, 15–16. 
135 Henrik Vibskov -näyttelyn tiedote. Designmuseon internet-sivut. Viitattu 
11.10.2018. 
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eri suunnittelijat tekivät vaihtuviin näyttelyihin omat graafiset ilmeensä näyttelyn tyylin 

mukaan, mutta vuoden 2014 vaihteessa tämä käytäntö muuttui. Designmuseon uusi 

logo, verkkosivujen ulkoasu, näyttelyiden kyltitykset ja muu viestintämateriaali 

noudattivat nyt uutta suunnittelutoimisto Bondin luomaa graafista ilmettä. Osana 

Designmuseon suunnitteluprosessien ja visuaalisen viestinnän selkiyttämisen 

strategiaa oli myös näyttelyarkkitehtuurin kehittäminen. Vuonna 2104 kaikkiin 

päätilan näyttelyihin palkattiin talon ulkopuolinen arkkitehti.136 Näyttelyarkkitehtuurin 

laatuun panostaminen soveltui installaatiota ja tilallisia kokemuksia korostavaan 

Henrik Vibskov -näyttelyn teemaan. Tämä näkyi myös näyttelyn kyltityksen ja 

tekstimateriaalin niukkuudessa. Graafinen ilme tuli näyttävästi esiin jo museon 

toiseen kerrokseen johtavien kiviportaikkojen askelmissa, joiden pystyprofiileissa oli 

toistettu Henrik Vibskov -nimeä päällekkäin siten, että kirjasinkoko suureni portaiden 

keskikohtaa kohti ja nimistä muodostui näin suuri vinoruutu (kuva 1). Näyttelyyn vievä 

portaikko johdatti kävijän näin Vibskovin toistolla, monistamisella, massoilla ja 

mittasuhteilla leikkivään visuaaliseen maailmaan. 

 

Seuraavaksi käyn läpi huone kerrallaan näyttelyn esineistöä ja eri teemoja. Etenen 

kuvailussa näyttelyn kiertosuunnan mukaan ja käytän huoneista näyttelyarkkitehdin 

suunnitelmien mukaisia numerotunnuksia. 

 

 

                                            
136 Toimintakertomus 2014, 10. Saloniemen haastattelu 2015. 
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Kuva 1. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) Näyttelyyn johtava portaikko. 
Portaissa on Bond-toimiston suunnittelemaa graafista ilmettä ja tasanteella suurennos 
Vibskovin suunnittelemasta painokuviosta.  
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Keskikäytävällä (201) oli esillä suuri musta-valkoraidallinen installaatio, joka oli 

valmistettu Vibskovin Human Laundry -malliston (syksy–talvi 2009) muotinäytöstä137 

varten (kuva 2). Se koostui pitkästä suorakaiteen muotoisesta lavasta, jonka päällä 

oli kaksi suurta pyörää, joiden lomassa ja sisällä mallit olivat kävelleet näytöksessä. 

Lisäksi lavalla oli puisia rakennelmia, jotka muistuttivat kylpyhuoneen 

kokoontaittuvalla varrella varustettua peiliä. Pyöreissä kehyksissä oli kuitenkin peilin 

sijaan käytetty suurennuslasia, jonka läpi katsomalla näyttelyesineiden mittasuhteet 

vääristyivät. Saloniemen toiveena oli ollut, että myös Designmuseossa olisi voinut 

olla malleja kävelemässä osana installaatiota, esimerkiksi avajaisten yhteydessä tai 

muuten tuomassa tapahtumallisuutta näyttelyyn. Alkuperäisen näytösinstallaation 

useammasta pyörästä oli kuitenkin jäljellä enää kaksi ja niidenkin koottavat osat 

olivat vaihtuneet siten, ettei pyörien pyörittäminen ollut enää mahdollista.138 

 

 
 
Kuva 2. Huone 201. (Paavo Lehtonen / Designmuseo)  
Toisen kerroksen näyttelysalien keskikäytävä, Human Laundry -muotinäytösinstallaatio. 
 

                                            
137 Vibskov & Wiper 2012, 196–200. 
138 Saloniemen haastattelu 2015. 
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Ensimmäinen huone vasemmalla (202, kuvat 3 & 4) oli yleisvaikutelmaltaan näyttelyn 

pelkistetyin ja tummasävyisin. Huonetta hallitsivat The Monk -videoteos ja Fringe-

projektin dokumentoinnit. Kulmikkaan kaarevaksi rakennettuun seinäkkeeseen oli 

upotettu kaksi videoprojisointia, joiden välissä oli Pigs-mallistoon liittyvää materiaalia, 

kuten luonnoksia ja valokuvia sisältävä vitriini. Minuutin mittainen The Monk -

videolooppi kuului näyttelyssä suunnittelijan varhaisimpiin töihin. Vibskov voitti 

teoksella Beck’s Future Student -palkinnon vuonna 2000 ollessaan vielä opiskelija. 

Nimi viittaa videolla esiintyvän hahmon hiuksiin, joissa on niukka ja pyöristetty 

munkkimainen leikkaus. Kuvaus korostaa hahmon paljaan ylävartalon ihon kelmeyttä 

ja vääristyneiden mittasuhteiden vuoksi groteskina ilmenevää ryhtiä. Vibskovin 

mukaan teoksen ideana oli käsitellä kehoa veistoksellisena elementtinä.139  

 

 
 
Kuva 3. Huone 202. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Fringe Project Nro:8, Pigs-malliston dokumentaatiota & The Monk -videoteos. 
 

 

                                            
139 Vibskov & Wiper 2012, 190. 
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Ihmiskehon ulottuvuudet tulivat esiin myös Fringe Project Nro:8 -teoksessa. Tässä 

Vibskovin ja Emeniuksen hapsututkielmassa katosta laskeutuvasta 

rimpsuköynnöksestä kuoriutuukin ylösalaisin roikkuva ihmishahmo. Hitaat liikkeet 

kiihtyvät taistelua tai tanssia muistuttavaan hurjaan liikekieleen, jossa kehoon 

kiinnitetyt hapsut putoilevat maahan kuin raidalliset sulat tai glitterkonfetti. Pelottavat 

ja huvittavat elementit yhdistyvät huoneen videoteoksissa Vibskoville ominaiseksi 

oudoksi tunnelmaksi.  

 

 
 
Kuva 4. Huone 202. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Valokuvia Vibskovin ja Emeniuksen Fringe-projektin eri vaiheista. 
 

 

Toisella puolella käytävää, vastakkaisen huoneen (209, kuvat 5 & 6) keskellä oli 

Russian boys -teos, valkoinen vitriinimäinen rakennelma, jonka katosta roikkui puisia 

poikahahmoja eri asennoissa. Nukketeatterista tai kolaritestinukeista muistuttavat 

hahmot liittyivät alun perin performanssiin, jossa nuket tanssivat atonaalisen musiikin 

tahtiin. Vibskovin mukaan valkoiseen kehikkoon kiinnitettynä nuket paljastettuine 

nivelineen ja pitkine kauloineen symboloivat sekä haurautta että kontrollia ja 
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turvaa.140 Huoneen mustalle seinälle oli koottu Neck Plus Ultra -teemaan liittyviä 

Fragile Soap Bodies -sarjan valokuvia (2012–2013)  vääristeltyine ja venytettyine 

ihmishahmoineen.  

 

 
 
Kuva 5. Huone 209. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Russian boys -teos, taustalla Fragile Soap Bodies -sarjan valokuvia. 
 

 

Valkoisella seinällä sen sijaan oli vitriinilaatikoissa Nylon Sock Foam Parts -sarjan 

(2012–2013) keltaisia kangaspatukoita. Esillepano yhdisti vieraannuttavalla tavalla 

pehmolelumaista estetiikkaa ja tieteellisiä hyönteiskokoelmia kierteisten ja 

muhkuraisten pötkylöiden ollessa kiinnitettyinä ohuilla puutikuilla mustille taustoille. 

Vibskov on kertonut teoksessa tutkineensa muotojen laajenemista vaahtomuovin ja 

sitä rajoittavien erilaisten rakenteiden kautta.141 Huoneen visuaaliseksi teemaksi 

nousivat raajat ja kehot sekä niiden venyttäminen, roikottaminen ja kahlitseminen. 

Keskenään erilaisissa teossarjoissa yhteistä on se, kuinka kasvot ja niiden 

                                            
140 Vibskov 2013, 44. 
141 Vibskov 2013, 50. 
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identifioiminen siirtyvät pois fokuksesta. Venyvät ja roikkuvat vartalot sekä niitä 

merkitsevät sukkaveistokset saavat katsojan huomion kiinnittymään 

kehontuntemuksiin, liikkeen ja pakotetun pysähtyneisyyden suhteeseen. 

 

 
 
Kuva 6. Huone 209. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Russian boys & Nylon Sock Foam Parts. 
 

 

Näyttelytilan suurimmassa salissa (203) sijaitsivat suuret installaatiot Spaghetti 

Handjob ja Wind Tunnel Plus. Vibskovin viimeisin mallisto oli esitelty Pariisissa 

viikkoa ennen näyttelyn avautumista ja uutena kokonaisuutena museossa se oli 

saanut nimen Helsinki Spaghetti (kuva 7). Museo komissioi teokseen varoja siten, 

että installaatioon teetätettiin uudet rakenteet. Vibskov piirsi teokseen uuden muodon 

museon tiloihin. Näytöksessä installaatiossa oli ollut useita rakenteita jonossa, kun 

taas museossa oli esillä yksi, halkaisijaltaan yli seitsemänmetrisellä pyöreällä 

alustalla oleva instaallatio.142 Vaaleanvihertävät vyömäiset suikaleet roikkuivat 

tankojen päällä muodostaen kolme ikään kuin ilmassa leijuvaa sermiä. Näiden 
                                            
142 Saloniemen haastattelu 2015. 
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joustaville rakenteille ripustettujen fettucine-verhojen alla oli matala pyöreä alusta, 

jonka pinta muodostui ohuista rimoista. Kineettinen kokonaisuus rakentui siis 

eräänlaisten kolmiulotteisten raitojen varaan, kun kaikki elementit muodostuivat eri 

suuntiin leviävistä pitkittäisistä linjoista, joita valot ja varjot sekä toistivat että rikkoivat 

ruuduiksi.  

 

 
 
Kuva 7. Huone 203. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Helsinki Spaghetti -installaatio, taustaseinällä Vibskov-merkin vaatteita. 
 

 

Teema oli keskeinen myös Wind Tunnelissa, jonka kuuttatoista kangasputkiloa 

rytmittivät musta-oranssit väkästetyt raidat (kuva 8). Tuulitunnelin ja tehdaskoneiston 

rattaiden muotokieltä yhdistelevässä teoksessa pyöreään metallikehikkoon kiinnitetyt 

sylinterit kiertyivät hitaasti itsensä ympäri. Pyörimisliikeen ja kankaan kuvioinnin 

aiheuttamaa optista vaikutelmaa saattoi aistia myös kävelemällä teoksen sisälle.143  

                                            
143 Vibskov 2013, 36. 
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Kuva 8. Huone 203. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Wind Tunnel Plus, taustalla Face Wool Explosion - ja Wool Bins Ultra -teoksia. 
 

 

Tilaa hallitsi installaatioiden lisäksi mintunvihreäksi maalattu taustaseinälevy, jolle oli 

koottu suunnittelijan ura kiemurtelevaksi aikajanaksi. Lyhyt tekstikuvaus Vibskovista 

toisti visuaalista leikittelevyyttä viistolla asettelullaan (kuva 9). Salin 

vasemmanpuoleinen sivuseinämä oli maalattu terrakotan väriseksi ja sillä oli esillä 

Face Wool Explosion - ja Wool Bins Ultra -teoksia (kuva 8). Vibskoville materiaali on 

tärkeä työskentelyn lähtökohta ja näissä abstrakteissa veistoksissa hän oli halunnut 

tutkia villaa sen raaimmassa muodossa. Materiaali muodostaa kehyksistään ulos 

pursuavia reliefejä, jonka pintaa muokkaamalla Vibskov on luonut erilaisia 

syvyysvaikutelmia. Samaa raakavillaa on käytetty myös lattialla seisovissa 

telinemäisissä veistoksissa. Wool Bins Ultra -teosten inspiraationa on villan teollinen 

kehräys, jossa Vibskovia kiehtoivat erityisesti vyyhteihin muodostuvat kauniit kierteet 

ja niiden valtavat mittasuhteet.144  

 

                                            
144 Vibskov 2013, 32–35, 46–49. 
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Kuva 9. Huone 209. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Wind Tunnel Plus, Helsinki Spaghetti & takaseinän Vibskov-info. 
 

 

Vastakkaisella mustaksi maalatulla seinämällä oli eritasoisilla rekeillä esillä graafisia 

ja geometrisiä kuvioita sisältäviä neuleita, mekkoja, tunikoita ja housuja Vibskov-

merkin eri mallistoista (kuvat 7 & 10). Vibskovin universumin moninaisuus ja 

mahdollisuuksien kirjo kertautui muodoiltaan ja kuoseiltaan erilaisissa vaatteissa. 

Installaatioiden rinnalla ja henkareilla roikkuessaan vaatteissa korostui myös entistä 

enemmän niiden rooliasumainen olemus. Ne vaikuttivat ikään kuin odottavan 

käyttäjiään. Kontrasti oli suuri perinteisesti mallinukkien päälle huolellisesti 

aseteltuihin ja usein vitriineissä esitettyihin puku- ja muotinäyttelyiden asuihin.  
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Kuva 10. Huone 209. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Vibskov-merkin vaatteita eri mallistoista & Helsinki Spaghetti. 
 

 

Käytävän toisella puolella oleva suuri sali (207) oli muotoiltu mustien seinälevyjen 

avulla kaarevaksi ja siten se toisti keskellä lattiaa olevan The Mint -teoksen pyöreitä 

muotoja (kuva 11). The Mint Institute -muotinäytöksestä tutun ilmalla täytetyn suuren 

kangasveistoksen pinta täyttyi ohuista putkiloista kuin karvoista, saaden sen 

näyttämään jonkinlaiselta jättimäiseltä mintunväriseltä orgaaniselta oliolta. Installaatio 

näytti pursuavan huonetta ja käytäväsalia jakavien pylväiden välistä ja rikkoi siten 

perinteistä taide-esineen esillepanoa. Sitä kiertävän mustan seinämän alareunaan oli 

kiinnitetty The Big Wet Shiny Boobies (kevät–kesä 2007) -näytöksestä tuttuja 

rintaveistoksia. Niiden yläpuolelle kohosivat jälleen eritasoiset mustat rekit, joilla 

roikkui Vibskov-merkin vaatteita henkareissa (kuva 12). Vibskoville tyypillisesti 

haalarit, hameet, puserot, paidat ja leningit esiteltiin rinnakkain, miesten- ja 

naistenvaatemallistojen vaatteet sekaisin. 
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Kuva 11. Huoneet 201 & 207. (Paavo Lehtonen / Designmuseo)  
Human Laundry -installaatio, taustalla The Mint-veistos ja Vibskov-merkin vaatteita. 
 

 
Kuva 12. Huone 207. (Paavo Lehtonen / Designmuseo)  
Vibskov-merkin vaatteita ja The Big Wet Shiny Boobies -veistoksia. 
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Viereisessä huoneessa (206, kuvat 13 & 14) käytävän päässä oikealla oli Birds Neck 

Plus Ultra -teos, joka koostui nimensä mukaisesti ylösalaisin katosta roikkuvista 

mustista pitkistä linnunkauloista. Hallitsevan ja hyvin Instagram-ystävällisen 

installaation seurana oli Vibskovin graafisia teoksia, jotka asettuvat suunnittelijan 

tuotannossa hillityimpään linjaan niiden perinteisen taulua tai seinävaatetta 

muistuttavan muodon vuoksi. Materiaali- ja tekniikkakokeiluiden tuloksena syntyneet 

teokset ovat kuitenkin Vibskoville tyypilliseen tapaan hyvin värikkäitä ja niissä 

yhdistyvät kirkkaat perusvärit murrettuihin sävyihin.  

 

 
 
Kuva 13. Huone 206. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Neck Plus Ultra -installaatio & Wooden Jigsaw Puzzle -teoksia. 
 

 

Persikanväriseksi maalatulla seinällä esillä olleiden Wooden Jigsaw Puzzle (2013) -

teosten taustalla oli puupiirrosten ja muiden erilaisten painomenetelmien 

perusominaisuuksien testaaminen. Näissä puulevyreliefeissä osa kuvioista toistaa 

Neck Plus Ultra -teeman linnunkauloja, mutta pääosin kaarevilla muodoilla leikittely 

on abstraktia. Vastakkaisen seinän Knitted Tapestry -teoksissa hallitsevat 
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kudontatekniikalle ominaiset pysty- ja vaakalinjat ja kuva-aiheissa on enemmän 

esittävyyttä, kuten rakennuksia sekä erilaisia raajoiksi ja olennoiksi tulkittavia 

muotoja. Perinteistä seinätekstiilin ideaa rikkovat muun muassa epäsymmetriset 

hapsutukset ja revittyä pintaa muistuttavat kirjonnat.145 

 

 
 
Kuva 14. Huone 206. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Neck Plus Ultra -installaatio & Wooden Jigsaw Puzzle -teoksia. 
 

 

Viimeinen huonekokonaisuus (204, kuva 15) keskikäytävän päässä vasemmalla oli 

runsas katsaus Vibskovin työskentelyyn. Huonetta hallitsivat okranväriselle 

kaarevalle seinäkkeelle sikin sokin asetelluissa kehyksissä valtava määrä valokuvia 

näytöksistä, tuotteista ja luovan prosessin eri vaiheista. Lisäksi huoneessa oli esillä 

luonnoksia eri projekteista sekä Vibskovin työskentelyä kuvaava videodokumentti. 

Kronologian tai selkeän teemoittelun sijaan huone esitteli ilman sen suurempia 

selityksiä Vibskovin työskentelyn ja luovuuden monipuolisia ilmenemismuotoja, kuten 

koko näyttelykin. Muotoilun historian, muodin systeemin tai taiteen kentän 
                                            
145 Vibskov 2013, 41–43. 
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kontekstien sijaan näyttelyn pääosaan nousi Vibskovin visuaalisen universumin 

rikkaus, joka tarjoiltiin yleisön aistittavaksi. 

 

 
 
Kuva 15. Huone 204. (Paavo Lehtonen / Designmuseo) 
Valokuvia sekä videodokumentti Vibskovin työskentelystä. 
 
 

4.2.1. Kuratointi prosessina 

 

Henrik Vibskov -näyttely vuonna 2014 oli Suvi Saloniemelle ensimmäinen suuren 

muotinäyttelyn kuratointityö. Nykytaiteen ja muiden muotoilunäyttelyiden lisäksi 

Saloniemi oli aiemmin tehnyt pienempiä muotiaiheisia projekteja, kuten 

Designmuseon aulan Minni f. Ronya: Konkurssi -näyttelyn vuonna 2013. Vibskov-

näyttelyn luonteesta johtuen hän näki oman kokemuksensa nykytaiteilijoiden kanssa 

työskentelystä olleen avuksi prosessissa. Vibskov-näyttelyä seuraavana vuonna, 

kesällä 2015 Designmuseossa esitettiin suuri Suomimuodin antologia -näyttely, jossa 

sodanjälkeisen ajan suomalaista muotia esitettiin teemoittain ja jonka Saloniemi 
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kuratoi yhdessä Liisa Jokisen kanssa. Kyseisellä näyttelyllä haluttiin tehdä laajempi 

katsaus suomalaiseen vaateteollisuuteen suurten Marimekko- ja Vuokko-näyttelyiden 

jälkeen.146 Saloniemen tutkimushaastattelun ajankohtana kesäkuussa 2015 

Suomimuodin antologia -näyttely oli juuri avautunut. Kaksi hyvin erilaista 

muotinäyttelyä peräkkäisinä vuosina toivat haastatteluun oman tasonsa ja avasivat 

kuratointiprosessin tarkasteluun uuden, hedelmällisen näkökulman, jota ei 

haastattelun suunnitteluvaiheessa vielä ollut.    

 

Varsinainen Vibskov-näyttelyn kuratointiprosessi oli suhteellisen lyhyt, se tapahtui 

pääosin yhden vuoden aikana. Vuoden 2103 alussa museo ehdotti Henrik Vibskoville 

yksityisnäyttelyä ja saman kevään aikana käytiin alustavat neuvottelut. Kesän alussa 

Saloniemi vieraili Kööpenhaminassa Vibskovin näyttelyssä ja samalla sovittiin 

aikatauluista sekä allekirjoitettiin sopimukset.147  

 

Näyttelyn budjetti oli noin 90 000 euroa, josta arvonlisäveron vähentämisen jälkeen 

jäi käytettäväksi noin 68 000 euroa. Sponsoreita tai senkaltaisia yhteistyöyrityksiä ei 

käytetty. Saloniemen mukaan sellainen sponsorointimalli, jossa yritys rahoittaa 

näyttelyä esimerkiksi logonäkyvyyttä vastaan, oli museosta päättynyt jo aiemmin. 

Museo ei tuottanut Vibskov-näyttelystä omaa julkaisua. Designmuseo tekee 

Saloniemen mukaan yleensä yhden näyttelyjulkaisun vuodessa ja vuonna 2014 se 

tehtiin kesän Ilmari Tapiovaara -näyttelystä. Vibskov-näyttelyn budjettiin sisältyi 

peruskulujen, kuten rakenteiden teettämisen ja kyltityksen lisäksi yhden uuden 

teoksen komissiointi. Lisäksi joitakin vanhoja teoksia jouduttiin putsaamaan ja 

korjaamaan. Budjetti rajoitti omalta osaltaan kokonaisuuden toteuttamista, mutta 

määräävänä tekijänä oli näyttelytila, jonne ei olisi sopinut enempää teoksia. 

Saloniemen mukaan myös Vibskov suhtautui budjettiin ja sen asettamiin rajoihin 

hyvin realistisesti.148 

 

Designmuseolla ei ollut tuolloin Vibskovin teoksia kokoelmissaan eivätkä näyttelyn 

muutkaan esineet olleet museo-esineitä. Erästä toisen museon kokoelmiin kuuluvaa 

                                            
146 Saloniemen haastattelu 2015. 
147 Saloniemen haastattelu 2015. 
148 Saloniemen haastattelu 2015. 
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puhallettavaa installaatiota pohdittiin, mutta se ei lopulta päätynyt näyttelyyn mukaan. 

Kuraattori arveli, että Vibskovin installaatioteoksia on muutenkin vähän museoiden 

kokoelmissa, koska ne ovat usein joutuneet kokemaan kovaa kulutusta, joten ne ovat 

huonokuntoisia tai alun perinkin kertaluonteisia. Etenkin erilaiset näytöskonstruktiot 

ovat usein sellaisia, ettei niitä voi toisintaa, koska ne on mahdollisesti tehtykin vain 

näytöksiä varten. Tästä syystä osa teoksista, kuten Saloniemen suosikki Fantabulous 

Bicycle Music Factory, rajautuivat pois myös Designmuseon näyttelystä.149 

 

Teosten valitseminen tapahtui kuraattorin ja suunnittelijan vuoropuhelun tuloksena. 

Saloniemi tutki Vibskovin laajaa tuotantoa ja selasi esimerkiksi paljon Gestalten-

kustantamon kattavaa Henrik Vibskov -teosta (toim. Henrik Vibskov & Alastair Philip 

Wiper, 2012). Hän teki ehdotuksia omista suosikeistaan ja Vibskov teki 

vastaehdotuksia. Tällaisen vuorotellen yhdessä koostetun suunnitelman jälkeen 

joitakin osia vielä vaihdettiin sopimaan paremmin kokonaisuuteen. Lisäksi tullessaan 

ripustamaan näyttelyä Designmuseolle Vibskov oli pakannut kuorma-auton kyytiin 

ylimääräisiä teoksia siltä varalta, että nämä mahtuisivat näyttelyyn mukaan, vaikka 

sellaisista ei oltu aiemmin puhuttu. Mukana oli esimerkiksi uutta valokuvasarjaa, jota 

kuraattori ei ollut ennen nähnyt sekä Eat-teos, joka oli ollut aiemmin esillä Espoon 

modernin taiteen museossa EMMAssa, minkä vuoksi Designmuseo ei halunnut sitä 

osaksi näyttelyä. Myöskään puukapuloista koottava solumainen rakennelma ei 

sopinut enää näyttelyn arkkitehtuuriin. Joitakin pieniä teknisiä yllätyksiä tuli 

tuotantovaiheessa, kuten yleensäkin näyttelyprosessissa, mutta lopulta kokonaisuus 

oli kuitenkin suurilta osin sovitun kaltainen.150 

 

 
4.2.2. Vetovoima ja poikkeuksellisuus 

 

Henrik Vibskov -näyttely oli hänen siihen astisen uransa laajin yksityisnäyttely ja yksi 

suurimmista muotisuunnittelijan yksityisnäyttelyistä Suomessa. Vibskov-näyttelyn 

toteutumiseen johtaneet tekijät jakautuvat kahteen yläkategoriaan: Näyttely sopi 

Designmuseon strategiaan, jolla tavoiteltiin tiettyä kohderyhmää sekä osaan 

                                            
149 Saloniemen haastattelu 2015. 
150 Saloniemen haastattelu 2015. 
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laajempaa kokonaisuutta muotia käsittelevistä näyttelyistä ja tapahtumista. Näiden 

perusteluiden väliin asettuu mielenkiintoinen dissonanssi muodin ja sen merkityksen 

suhteesta Vibskov-näyttelyyn. Halutun kohderyhmän tavoittelussa muotia ei pidetä 

keskeisenä aihealueena vaan fokus on henkilössä, hänen tekijyydessään ja 

ilmaisukielessään, jonka arvellaan kiinnostavan yleisöä. Kuitenkin näyttely nähdään 

osana museon pidempiaikaista strategiaa, jossa muotia pidetään keskeisenä 

teemana.  

 

Saloniemi käsittää Henrik Vibskov- ja Suomimuodin antologia -näyttelyt osana 

muotinäyttelyiden jatkumoa ja tietoista ohjelmavalintaa, jonka kautta museo halusi 

osallistua uuden Suomi-muodin nousuun liittyvään keskusteluun. Vuonna 2012 

perustetun Pre Helsingin, suomalaisen muodin näkyvyyden ja kansainvälistymisen 

organisaation ohjelmistoon kuuluu keväisin muotiviikon kaltainen tapahtuma, minkä 

yhteydessä Designmuseolla on ollut useana vuonna muotinäyttely tai tapahtuma 

aiheeseen liittyen. Haastattelun aikaan kesällä 2015 museolla ei ollut kuitenkaan 

suunnitelmia jatkaa isojen muotinäyttelyiden parissa ainakaan lähitulevaisuudessa.151 

 

Saloniemi aloitti työskentelyn Designmuseon näyttelyintendenttinä toukokuussa 2012 

ja pian tämän jälkeen museossa toteutettiin kävijäkysely, jonka perusteella selvisi, 

että vähiten museosta tietävät 20–30-vuotiaat. Tämän tuloksen seurauksena 

näyttelyohjelmaa muovattiin nopealla aikataululla siten, että toteutettiin kaksi 

peräkkäistä näyttelyä, jonka kohderyhmänä oli kyseinen ikäluokka.152  

 

”Se [kävijäkyselyn tulos] oli tavallaan aika, myös, yllättävää, joten sitten 

me tehtiin nopee semmonen käännös täs meidän näyttelyohjelmassa, 

että, että tota me tehtiin sinne kakstuhattakolmentoista loppuun ja sit just 

kahteentuhanteen neljääntoista tämmöset näyttelyt, jotka puhuttelis tätä 

ryhmää eli oli Don’t shoot the messenger -niminen graafisen suunnittelun 

näyttely ja sitte sitte Henrik Vibskov siinä se kakstuhattaneljätoista 

alussa.”153 

                                            
151 Saloniemen haastattelu 2015. 
152 Saloniemen haastattelu 2015. 
153 Saloniemen haastattelu 2015. 
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Vibskovin valintaan vaikuttivat sekä Saloniemen että museon johtajan Jukka 

Savolaisen aiempi arvostus ja mielenkiinto suunnittelijaa kohtaan. Saloniemi oli 

tutustunut Vibskovin teoksiin ollessaan aiemmin töissä Taidehallissa, jossa vastasi 

Studion videoteosten kuratoinnista. Hänen huomionsa kiinnitti ensiksi Eindhovenin 

MU museon The Visit -näyttely, joka olisi sopinut myös Studio-tilaan. Vibskovin 

näyttely ei toteutunut vielä siinä vaiheessa, mutta suunnittelija jäi Saloniemen 

mieleen kiinnostavana tekijänä, jonka nimen hän myös nosti esiin ideointipalaverissa 

pian Designmuseolla aloittamisensa jälkeen. Jukka Savolaiselle Vibskovin teokset 

olivat tuttuja muun muassa vuoden 2012 Washingtonin Nordic Cool -näyttelyn myötä. 

Kennedy Centerissä esillä ollut kokonaisuus esitteli pohjoismaista suunnittelua ja 

taidetta ja Savolainen vastasi muotoiluosaston kuratoinnista. Mukana oli myös 

Vibskovin teoksia. Saloniemen mukaan heidän molempien arvostuksensa Vibskovia 

ja kiinnostuksensa hänen kokonaisvaltaista tuotantoaan kohtaan helpotti myös 

yhteyden ottamista suunnittelijaan. 

 
Vibskov edusti museolle heidän aiempaan linjaansa suhteutettuna nuorempaa ja 

epätavallisempaa suunnittelijaa. Lisäksi Vibskov käsitteli tuotannossaan heidän 

tavoittelemalleensa kohderyhmälle tärkeitä asioita, kuten musiikkia. Saloniemi 

mainitsee yhtenä syynä myös Vibskovin vaatteiden katumuotimaisen visuaalisen 

maailman, mutta muuten muodin osuus jää näyttelyn toteuttamisperusteissa 

vähäiseksi. Linjanmuutokseen ei ollut muita vaihtoehtoja muotipainotteiseksi 

näyttelyksi eikä muita muotisuunnittelijoita kuraattorin mukaan edes harkittu. 

  

”Joo ei ollu ketään muita silleen shortlistalla (H: Niin justiin154) niinku 

silleen et haluttais muotityyppi, vaan haluttiin nimenomaan tämmönen 

niinku kiinnostava tyyppi, jonka (H:Joo) ilmaisu on vahvaa.”155 

 

Lisäksi Vibskov sopi monilta osin museon uuteen strategiaan ja kohdeyleisön 

saavuttamiseen. Designmuseon brändin ja aktiivisen yleisötoiminnan kehittämiseen 

vuonna 2014 kuuluivat sosiaalisen median viestipalvelun Twitterin ja 

                                            
154 H merkitsee Saloniemen sitaateissa haastattelijaa. 
155 Saloniemen haastattelu 2015. 
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kuvanjakopalvelun Instagramin käyttöönotto. Ensimmäistä kertaa museo salli nyt 

myös yleisön kuvaavan näyttelyissään. Vibskovin graafinen maailma ja tilalliset 

teokset olivat Saloniemen mukaan hyvin kuvausystävällisiä.156 Näyttelyissä 

kuvaaminen ja kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on ilmiö, josta on sittemmin 

tullut hyvin tunnusomainen kohdeyleisölle.  

 

Ennen Vibskovin lopullista valintaa museossa pohdittiin kuitenkin myös sitä, 

voidaanko antaa niin suuri tila Suomessa kuitenkin melko tuntemattomalle 

tanskalaiselle suunnittelijalle. Suunnittelijanimenä Vibskovia ei siis koettu kovin 

merkittävänä, mutta Vibskovin installaatioiden ja ideoiden mittakaava ja vaikuttavuus 

vakuuttivat heidät kuitenkin näyttelyn sopivuudesta Designmuseoon. 

 

”Tai tavallaan me mietittiin sitä, että hän on kuitenkin sen ja sen ikänen ja 

sitte, et voidaanks me ottaa tällaselt tanskalaiselta, ei nyt niin tunnetulta 

tekijältä (H: Mm) näin iso näyttely, mut se oli siitä… Se oli lähinnä kiinni 

siitä, et hän pystyy, hänen teoksensa on niin tilaa haltuun ottavia ja 

tunteikkaita, niin vaikuttavia, että me koettiin, että ehdottomasti (H: Mm) 

hän ansaitsee ton päänäyttelytilan.”157 

 

Uutta kävijätutkimusta ei näiden uutta strategiaa edustavien näyttelyiden jälkeen 

tehty, mutta Saloniemen mukaan tulokset näkyivät museon yleisössä ja 

sosiaalisessa mediassa. 

 

”Joo, kyllä, ehdottomasti saavutettiin, koska mun mielestä sitten niinku 

tavallaan näitten kahden näyttelyn jälkeen […] me ei sitä mitattu, mutta 

tuntu niinku että me ollaan, meillä ehkä käy enemmän sitä, sitä sen ikästä 

yleisöä. Ja sitte oikeestaan se somenäkyvyys varsinkin siel Instagramissa 

ni se onnistu, et sitte meil oli yhtäkkii… Tää oli hyvä näyttely alottaa se, et 

se oli hyvin tota, jotenkin sen avulla saatiin hyvin nopea semmonen 

presenssi vaik Instagramiin.” 

 

                                            
156 Saloniemen haastattelu 2015. Toimintakertomus 2014, 3. 
157 Saloniemen haastattelu 2015. 
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Instagram perustettiin vuonna 2010 ja vuonna 2013 sovelluksen kuukausittainen 

käyttäjämäärä kasvoi sataan miljoonaan ja seuraavana vuonna käyttäjiä oli jo 300 

miljoonaa. Taiteen kokemisesta ja jakamisesta Instagramin kautta on tullut 2010-

luvulla merkittävä osa  näyttelyiden ja yleisön välistä vuorovaikutusta.158 Vuonna 

2014 Designmuseo otti omalla Instagram-tilillään (käyttäjätunnus designmuseo_fi) 

vielä ensiaskeleitaan sovelluksen parissa. Museon tilillä julkaistiin Henrik Vibskov -

näyttelyyn liittyen kaikkiaan 36 kuvaa, joista noin puolet oli otettu itse näyttelystä. 

Muu sisältö oli vaihtelevaa, joskaan ei kovin johdonmukaista: kuva-aiheet vaihtelivat 

näyttelyn suunnittelun, tapahtumien ja työpajojen, museokaupan ja -kahvilan 

Vibskov-aiheisten tuotteiden sekä graafisen markkinointimateriaalin välillä. Sittemmin 

sosiaalisen median käyttö on ammattimaistunut, kuvien laatu parantunut ja siten 

myös museon oman Instagram-tilin hyödyntäminen vuorovaikutuskanavana 

tehostunut.159 

 

Poikkeuksellisuus on teema, joka nousee Vibskov-näyttelyn yhteydessä toistuvasti 

esiin. Häntä pidetään poikkeuksellisena omassa genressään muotisuunnittelijana 

sekä myös monella tapaa poikkeuksellisena yhteistyökumppanina 

näyttelyprosessissa. Saloniemen mukaan yhteistyö Vibskovin kanssa oli 

erityislaatuista, koska hän oli henkilökohtaisesti vahvasti mukana Designmuseon 

näyttelyn suunnittelussa. Kuraattorin kokemuksen mukaan merkittävien 

designereiden näyttelyitä suunniteltaessa ollaan yleensä tekemisissä lähinnä heidän 

henkilökuntansa kanssa. Vibskov käytti assistentteja tiettyjen asioiden tekemiseen, 

mutta hoiti itse kaiken yhteydenpidon. Sähköpostit olivat suoria ja lyhytsanaisia, 

minkä lisäksi prosessin aikana oli pari Skype-puhelua sekä kaksi tapaamista. 

Ripustuksen aikana Vibskov työskenteli museossa kymmenen päivän ajan neljän 

assistentin kanssa. Erityisenä ja arvostettavana asiana yhteistyössä kuraattori pitää 

Vibskovin suoraa yhteydenpitoa sekä sitä, kuinka miellyttävää hänen kanssaan oli 

tehdä töitä koko prosessin ajan. 

 

”Tai mä pidän häntä kuitenkin isona, paljon maailmaa nähneenä ja isoja 

juttuja (H:Mm) aikaansaavana tyyppinä. Niin hän ei hermostunu missään 

                                            
158 Instagramin internet-sivut. Our story. Viitattu 1.11.2018. Budge & Suess, 2018. 
159 Designmuseon Instagram-tili. Viitattu 2.11.2018. 
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vaiheessa, hän ei ollu ilkeä kenellekään (H: Joo), ja se oli mun mielest 

häkellyttävää. […] Tai jotenkin hän oli hyvin niinku erityislaatuinen 

ihminen… (H:Joo) …sen suhteen. Ja jotenkin semmonen tietty energia, 

niinku, häntä niinku ympäröi (H:Mm) et siin vaan teki niinku mieli olla. 

(H:Joo) Nyt mä en osaa palauttaa sitä tunnetta enää mieleen, mut se on 

jotenkin semmonen, jotenkin miellyttävä ihminen.”160 

 
 

4.2.3. Muotia ja ei-muotia 

 

Designmuseon tyypilliseen opetukselliseen näyttelylinjaan verrattuna Vibskovin 

näyttelyn myötä pyrittiin esittämään luovuutta ja sen koko prosessia laajemmin. 

 

”Tässähän, kun aina mietitään, että miten niitä prosesseja vois ja miten 

sitä niinku luovuutta vois kuvata (H: Mm) niin tää on melkein paras tapa 

niinku, et siel oli niitä lähtökohtia, sit siel oli niitä installaatioita, joissa ne 

vaatteet on esitelty, sit siel on niitä vaatteita (H: Mm) ja sit siel on myös 

kokonaan oma maailma niinku hänen erilaisista vaiheista.”161 

 
Näyttelyn tekeminen oli erilaista myös siksi, ettei mukana ollut museo-esineitä. 

Prosessi muistutti enemmän taidenäyttelyn installointia.  

 

”Et näähän oli tämmösii vähän niinku isoja installaatioita, isoja veistoksia. 

Et tää on enemmän tämmöstä niinku tavallaan pysty käsitteleen sitä 

semmosen niinku kuvataiteena melkein. Samoin näyttelyarkkitehti pysty 

vähän tekee niinku tämmöstä installaatio- tai veistosnäyttelyä”162 

 

Vibskov toivoi, ettei muoti ole näyttelyn pääosassa eikä missään tapauksessa 

halunnut käyttää mallinukkeja. Saloniemi arvelee, että osin tästäkin syystä muoti ja 

vaatteet jäivät sivurooliin. Myös hänen mielestään Vibskovin installaatiot ovat 

                                            
160 Saloniemen haastattelu 2015 
161 Saloniemen haastattelu 2015. 
162 Saloniemen haastattelu 2015. 
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kiinnostavampia kuin vaatteet. Museolla tiedostettiin, että yleisö olisi toivonut 

enemmän vaatteita ja että oli riski jättää päällepuettava muoti pois fokuksesta. 

Saloniemen mukaan hän kuitenkin pyrkii kuraattorina kunnioittamaan tekijöiden 

toiveita mahdollisimman paljon ja luottamaan omaan intuitioonsa. Jossain vaiheessa 

prosessia hänestäkin se alkoi tuntua oikealta ratkaisulta. Jos vaatteet olisivat olleet 

uniikkeja vaatteita tai prototyyppejä, tilanne olisi voinut olla erilainen. Vibskov-merkin 

kaupalliset ja massatuotetut vaatteet näyttivät hänen mielestään lopuksi aika 

epäkiinnostavilta näyttelykokonaisuudessa. 

 

”Niin, emmä nyt tiiä onks niissä nyt niin paljon semmost niinku katsomista, 

et jos ne ois semmosii couture-vaatteita, uniikkeja, ni sit se ois niinku 

tavallaan prototyyppejä, kokeiluja, ni mä luulisin, et niis ois sit enemmän 

että… Ei ne nyt, et se oli, mä luulen, et se oli ihan hyvä veto sitten 

loppujen lopuks (H: Mm). Et mä aika paljon kuraattorina luotan myös 

niinku, totta kai kuuntelen tekijöitä, mut luotan myös intuitioon, että (H: 

Mm) kyl se alko tuntuu siltä jossakin vaiheessa, että… Et nää ei voi olla 

pääosassa.”163 

 

Vaatteen esittäminen museokontekstissa on erityislaatuinen sen konkreettisten 

haasteiden vuoksi. Vaate on kolmiulotteinen objekti, jossa yhdistyvät sen käyttöön 

liittyvät odotukset elävyydestä ja liikkeestä sekä usein hauraat ja eri tavoin 

käyttäytyvät materiaalit ja muodot. Mannekiinien muokkaaminen ja pukeminen vaatii 

erityistä ammattitaitoa ja konkreettista käsityötä, mikä tekee siitä aikaavievää ja 

muotinäyttelyistä tuotannollisesti kalliita. Nukkien käyttöä leimaa edelleen eri aikoina 

pukunäyttelyissä käytetyt ajanmukaiset tyylit asentoineen ja ehostuksineen, minkä 

vuoksi ne koetaan nopeasti vanhentuvina ja vaikeasti muokattavina.164 

 

Designmuseossakin suuret muotinäyttelyt koetaan monessa suhteessa vaativana ja 

kalliina näyttelytyyppinä. Esimerkiksi Suomimuodin antologia -näyttelyn 

kuratointiprosessissa vaatteiden esitystapaa määrittelivät paitsi aikaan ja teemaan 

tehdyt olennaiset rajaukset myös mallinukkien valintaan liittyvä realiteetit.  

                                            
163 Saloniemen haastattelu 2015. 
164 Debo 2018, 79. 
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”… et jonkun päällähän ne pitää esittää ja siitä tulee niit kustannuksia et sit 

niinku, jos me oltais ostettu sellasii parhaimpia nukkeja, kauniita valkosia 

kalliita mallinukkeja (H: Mm) ni niitten hinta on tonni plus alv eli tonni 

kakssataa neljäkymppiä kappale (H: Mm) ja sit jos meillä on kaheksankyt 

lookkii tuolla ni sehän on meiän kahen näyttelyn budjetti.”165 

 

Saloniemi ei kokenut myöskään Vibskovin karsastusta mallinukkeja ja vaatteiden 

esittämistä kohtaan epätavallisena. Hänen oman havaintonsa mukaan suunnittelijan 

suurin kiinnostus on muissa projekteissa kuin vaatteiden suunnittelussa. Vibskov ei 

asiaa itse korosta, mutta Saloniemen vierallessa suunnittelutoimistolla hän havaitsi, 

ettei Vibskov itse juuri osallistu vaatteiden suunnitteluun. 

 

”…et varmaan se on, tosi monille käy sillä tavalla, et se mielenkiinto siihen, 

ihan siihen ihan just siihen suunnitteluun häviää, et se menee jonnekin 

muualle. Tosi moni siirtyy vähän niinku taiteellisempaan suuntaan.” 

 

Muotisuunnittelijan rooli ja siihen liittyvä yksilöä korostava designer-eetos näkyvät 

kuitenkin vahvana siinä, miten näyttely esiteltiin yleisölle. Designmuseon tiedotteessa 

Henrik Vibskov esitellään yhtenä ”merkittävimmistä pohjoismaisista 

muotisuunnittelijoista maailmassa”. Muodin kontekstin jälkeen tuodaan esiin 

”kuvataideinstallaatiot”, joista Vibskov myös tunnetaan. Näyttelyesineiden hierarkia 

toistuu tiedotteen lopussa: ”Vaatteiden ja asusteiden lisäksi näyttely koostuu 

muotinäytöksiin luoduista installaatioista sekä taideteoksista. Näyttelyssä nähtävät 

dokumentit ja valokuvat avaavat suunnittelijan työtä ja persoonaa.” 

 

Tässä tulee kiinnostavasti esiin muotinäyttelyä määrittävä konteksti. Vänskän 

artikkelissa tuodaan esiin Boutique-näyttelyn kautta käsitykset siitä, mitä 

taidemuseoympäristössä muotinäyttelyltä saatetaan odottaa tai millaiset muodin 

esittämisen tavat hyväksytään siellä helpommin. Vibskov-näyttely puolestaan nostaa 

esiin käsityksen Designmuseosta erilaisena kontekstina, jossa muotinäyttelyltä 

odotetaan nimenomaan vaatteiden esittämistä. Vaikka muodin tulossa museoihin on  
                                            
165 Saloniemen haastattelu 2015. 
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paljolti ollut kyse siitä, että muodille on haluttu antaa taiteen ja korkeakulttuurin arvo 

leimaavat muotinäyttelyä edelleen pukuhistorialliset perinteet tietynlaisista 

esittämisen tavoista. Sellainen konteksti, jossa näyttely esitellään muotisuunnittelijan 

kautta muotoilun esittämisen ympäristössä, kääntääkin eri ilmaisumuotojen hierarkian 

toisin päin. Vibskov-näyttelyssä vaatteiden (muodin) esittämättä jättämisestä tulee 

riski ja siten merkki jonkin olennaisen poissaolosta ja muut objektit määrittyvät 

muodin kautta. Näin taidetta museoympäristössä yleensä määrittävä itseisarvo 

katoaa ja siitä tulee eräänlaista ei-muotia. 

 
 

4.2.4. Yksilö ja yhteistyö 

 

Saloniemen mukaan luovuus valikoitui näyttelyn teemaksi hyvin luontevasti, koska 

hän näkee Vibskovin luovuuden kumpuavan suunnittelijan intuitiosta. Yksilöllinen 

lahjakkuus ja visionäärisyys korostuvat Vibskovista puhuttaessa. 

 

”Sehän on hyvin niinku semmosta intuitiivista luovuutta, että (H: Mm) että, 

et sille tulee tommosia visioita jättimäisestä kielestä tai jotakin tän 

tyyppisiä, et (H: Mm)… Se on hyvin jotenkin välillä lapsenomaista tai 

sellasta lapsenomaisen intuitiivista (H: Mm), mutta niinkun tavallaan 

leikittelevää, mutta myös niinku täysin käsittämättömiä mittakaavoja. […] 

plus sitten myös tää muodon ja muodottomuuden niinku ihannointi, et hän 

on aina tykänny niinku tehä semmosii liioteltuja muotoja (H: Mm), tutkii 

sitä.”166 

 

Intuitiivisuus määrittää sekä suunnittelijan luovuutta että kuraattorin omia 

valintaperusteita. Vaikutelma Vibskovin visioiden yksilöllisyydestä sekä museon 

linjasta poikkeava tilallinen ulottuvuus suunnittelijan muotokielessä nousevat 

kuratointiprosessissa vahvasti esiin. 

 

                                            
166 Saloniemen haastattelu 2015. 
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”Niin se tuntu siis, se tuli hyvin intuitiivisesti ja se tuntu oikeelta ja 

luonnolliselta, et sitte mä en tiedä, että kuka muu olisi sit ollu sellanen (H: 

Mm). Et sitte sitä edeltävä graafisen suunnittelun näyttely oli taas niinku 

että tavallaan semmosii niinku pienemmässä mittakaavassa tekijöitä, että 

(H: Mm)… Tavallaan, että näyttelyt on paljon tämmösessä meiänkin 

kaltasessa tilassa tai paikassa hyvin sellasii didaktiivisia, tavallaan… 

Didaktiikkaan perustuvia (H: Mm), että kun olet ollut siellä näyttelyssä niin 

olet oppinut tosi paljon asioita tollasista pienistä yksityiskohdista ja on 

paljon tän kokosta ja tollasta teoslappuu (H: Mm), niin sitten mulla on aina, 

niinku mä oon itse viehättynyt tommosesta niinku myös tilallisesta 

kokemisesta” 

 

Edelleen muotibisneksessä toimivien suunnittelijoiden retrospektiivit ja 

yksityisnäyttelyt ovat saaneet osakseen kritiikkiä ja etenkin kuratointiprosessin 

objektiivisuuden on nähty olevan uhattuna. N. J. Stevenson tuo kuitenkin 

artikkelissaan The Fashion Retrospective esiin, kuinka kuraattorit usein ovat 

kokeneet yhteistyön suunnittelijan kanssa hedelmälliseksi. Esimerkiksi V&A-museon 

Vivienne Westwood -näyttelyn kuraattori Claire Wilcoxin mukaan työskentely 

yhdessä suunnittelijan kanssa rikastutti prosessia, etenkin koska heidän 

näkemyksensä eivät aina kohdanneet.167 Saloniemelle yhteistyössä elävän 

suunnittelijan kanssa sekä näyttelyn työstäminen jo edesmenneen muotoilijan 

tuotannosta on molemmissa etunsa. 

 

”Joo, siis se on tosi erilainen prosessi siinä vaiheessa kun taiteilija on 

elossa (H: Mm). Et Vibskov tavallaan, et se on tietyl tapaa jopa… Jollakin 

tapaa, emmä tiiä, siinä on omat helppoutensa tehdä elävän taiteilijan 

kanssa, koska hän pystyy tekeen aika ison osan niistä päätöksistä, hyvin 

niinku intuitiivisesti. Toisaalta sitten taas tän jälkeen mä tein Tapiovaara-

näyttelyn, jossa oli kuollut taiteilija, joka tuntu taas helpolta ehkä, et no 

onpa kiva et ei tartte keltään kysyy. […] Ehkä se elävän taiteilijan kanssa 

työskentely on aina hirveen kiinnostavaa (H: Mm). Siinä pitää antaa 

todella paljon niinku löysiä ja sellasta niinku vapautta hänelle määrittää, 
                                            
167 Stevenson 2008, 228–229. 
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mitä hän haluaa esittää, mutta toki sitten niinku pitää hienovaraisesti 

vaikka budjettiasiat ja se niinku meiän yleisö ja meiän museon niinku tyyli 

ja tavat… Niin mielessä, ja jotenkin pystyy sit vielä hienovaraisesti 

ohjaamaan tekijää, taiteilijaa sitte siinä.” 168 

 

Hyvin samaan tapaan yhteistyötä suunnittelijan kanssa sekä itsenäisesti kuvailee 

Antwerpenin MoMun johtaja ja useita suuria muotinäyttelyitä kuratoinut Kaat Debo, 

jota haastattelin vuonna 2017 EDIT-taidemediaan Margiela The Hermés Years -

näyttelyn kuratoinnista. 

 

”Yhteistyö suunnittelijan kanssa ei aina ole helpoin vaihtoehto, mutta se 

tuo todella suuren lisäarvon. Koska ei ole kyse vain museon tuottamasta 

tutkimuksesta ja historiallisesta perspektiivistä, vaan on aina kyse myös 

tulkinnasta, visuaalisen maailman luomisesta. Ja museona se on vaikeaa 

luoda, joten on hienoa työskennellä suunnittelijan ja hänen luovan tiiminsä 

kanssa. […] On suurta luksusta saada suunnittelijoita tekemään 

yhteistyötä kanssamme, vaikka se on myös vaikeaa. On hankalaa löytää 

tasapaino erilaisten työtapojen välillä, koska tietenkin museossa on omat 

metodinsa. Joskus sitä toivoo, että työskentelisi taidemuseossa, jossa on 

vain kuolleiden taiteilijoiden maalauksia… Mutta tietysti minusta on suuri 

etuoikeus saada tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.”169 

 

Toisaalta epäilyt kuraattorin ammattitaitoa kohtaan on koettu muodin kuratoinnin 

kentällä myös loukkaaviksi. Muotoilun ja taiteen saralla yksityisnäyttelyt ovat normaali 

käytäntö, mutta usein juuri muotiin kohdistetaan epäilyksiä näyttelyn laadusta. Yhtä 

lailla yhden tekijän tuotantoon keskittyvän näyttelyn avulla pystytään syventämään 

tietämystä alan historiasta ja kulttuurista.170 

 

Vaikka sekä näyttelyn kuratointiprosessi että Vibskovin tapa työskennellä perustuvat 

pitkälti Vänskän Boutique-näyttelyn yhteydessä esiintuomaan monensuuntaiseen 

                                            
168 Saloniemen haastattelu 2015. 
169 Pasanen 2017. Viitattu 30.9.2018. 
170 Stevenson 2008, 228–229. 
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yhteistyöhön ei kollaboratiivisuus korostu Henrik Vibskov -näyttelyn esillepanossa tai 

sen viestinnässä. 

 

”Niin, ei niinkään ollu silleen, et sitä [työryhmätyöskentelyä] silleen haluttas 

korostaa. Ja eihän hän korosta sitä, et hän ei ite piirrä niit vaatteita, että 

(H: Niin) mä vaan huomasin sen sitten loppujen lopuks kun olin siellä 

vieraana.” 

 
Marco Pecorari esittää, että onnistunut yhteistyö suunnittelijan kanssa vaatii myös 

suunnittelijan kuratoimista. Tällä hän tarkoittaa juuri sitä museon perustehtävää, 

jossa  suunnittelija ja hänen luomansa muoti asetetaan laajempaan kulttuuriseen 

kontekstiin. Retrospektiivit ovat siten erinomaisia tilaisuuksia nostaa esiin muodin 

merkityksiä nykykulttuurissa. Vaikka suunnittelijan panos tuo ainutlaatuista lisäarvoa, 

tekee objektiivisuuden ja kriittisyyden puuttuminen näyttelystä myös sen aiheena 

olevalle suunnittelijalle karhunpalveluksen. Pecorarin mukaan Antwerpenin MoMu 

pyrkii näkemään suunnittelijat kulttuurisina hahmoina, ei pelkästään vaattureina, 

vaan luovina henkilöinä jotka tulkitsevat maailmaa eri medioiden, kuten näyttelyiden 

kautta. Pecorari käsittelee MoMun poikkeuksellista asemaa muotimuseoiden 

kentällä, eräänlaisena suunnannäyttäjänä siinä, että se kerää ja esittää myös paljon 

muuta kuin lopputuotteen, eli vaatteen. Yhtä suuressa osassa on visuaalinen 

maailma ja inspiraation lähteet. Pecorari selittää uuden lähestymistavan MoMun 

strategian ja kokoelman kartuttamisen kautta: muodin historia nähdään kehämäisenä 

prosessina ennemmin kuin lineaarisena jatkumona.171 Tässä suhteessa Vibskov-

näyttely on linjassa MoMun ”johtaman” muotinäyttelyitä koskevan lähestymistavan 

kanssa, esittäen vaatteet yhtenä osana laajaa tuotantoa. Toisaalta MoMun 

näkökulma on kuitenkin vahvasti muotilähtöinen, kerätyt ja esitetyt esineet 

määrittyvät ensisijaisesti suhteessa muotiin ilmiönä. Vibskov-näyttelyn objektien 

suhde muotiin taas määrittyy pääasiassa niiden tekijäksi nimetyn henkilön kautta. 

Tässä tapauksessa näyttelyn aiheena olevan henkilön muotisuunnittelijuus ei 

kuitenkaan nouse keskiöön objektien esittämistavan kautta. Muoti ilmiönä ei siten 

näyttäydy tämän tutkielman aineiston perusteella Designmuseon Henrik Vibskov-

näyttelyn kuratoinnin keskeisenä lähtökohtana. 

                                            
171 Pecorari 2014, 51–54. 
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5. Yhteenveto ja pohdinta 

 

Designmuseon Henrik Vibskov -näyttelyn kuratointia tarkastellessa tulevat esiin 

muodin esittämiseen liittyvät ambivalentit ominaisuudet. Kuratointiprosessi näyttäytyy 

yhtäältä rajoja rikkomaan pyrkivänä ja monensuuntaisena yhteistyönä ja toisaalta 

museoinstituutioille ja muodin kaupallisille toimijoille perinteiseen tapaan 

suunnittelijan yksilöllisyyttä korostavana. Suhde muotiin on ilmeinen viestinnässä 

mutta ei niinkään näytteilleasetettujen objektien suhteessa toisiinsa, etenkään jos 

mittapuuna pidetään perinteistä pukunäyttelyä mannekiineineen. Vaatteet on 

kirjamellisestikin siirretty sivuun, suurimman tilan ottavat ja etualalle nousevat 

erilaiset installaatiot.  

 

Kuratointiprosessissa tilallinen kokemus korostuu opetuksellisen vastakohtana. 

Nämä elementit eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, kuten useat 

muotikuraattorit ovat korostaneet. Vuonna 2008 artikkelissaan The Rise of the 

Fashion Exhibition Valerie Steele kirjoittaa painokkaasti: “There is no reason why 

exhibitions cannot be both beautiful and intelligent, entertaining and educational.”172 

Vibskov-näyttelyn kohdalla etualalle nousee helposti muotinäyttelyihin liitetty käsitys 

visuaalisesta iloittelusta syvemmän sisällön kustannuksella, mutta mitä muuta 

teosten elämyksellisyys voi tarkoittaa kuin hyviä kuvia Instagramiin? Nykytaiteen 

installaatioista muistuttava aistivoimaisuus voi myös toimia omalla tavallaan 

didaktisena välineenä. Vibskov itse tarkastelee työtään usein nimenomaan yleisön 

erilaisten roolien ja kokemuksellisuuden kautta ja näyttely heijastelee tätä suuressa 

määrin. Siten sen voidaan nähdä laajentavan käsitystä siitä, mitä muoti voi olla; 

ainakin laajentamalla käsitystä siitä, mitä kaikkea muotisuunnittelija voi tehdä. 

 

 

Muotinäyttelyn määrittämisestä 

 

Muodin kuratoinnin erilaisten kerrostumien esiin kaivaminen on ollut tämän 

tapausesimerkin ominaispiirteitä selvittämään pyrkivän maisterintutkielman ja 

                                            
172 Steele 2008, 14. 
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ajallisesti suhteellisen pitkään kestäneen projektin antoisin ja työläin osa. Monin 

tavoin poikkeuksellista näyttelyä tutkiessani prosessi on kuitenkin palautunut yhä 

uudestaan samoihin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin: Mikä itse asiassa on 

muotinäyttely ja millaisia merkityksiä muodilla on näyttelykontekstissa? 

 
Melchiorin muotimuseologian mukaan muotinäyttelyiden suunta on siirtynyt 

vaatteiden esittämisestä muihin tapoihin representoida muotia ja välittää sen 

taustalla olevia ideoita. Designmuseon Henrik Vibskov -näyttely on osaltaan 

esimerkki tästä suuntauksesta, kuten myös Vänskän esittämästä yhteistyön 

merkityksestä, kollaboratorisesta käänteestä (collaboratorial turn) muotinäyttelyn 

kuratoinnissa. Näyttely toimii molemmilla kentillä, hyödyntää konseptuaalista ja 

yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa, mutta myös suunnittelijalähtöistä 

muotinäyttelyspektaakkelia. Rajoja rikkomaan pyrkivissä näyttelyissäkin designer-

näkökulma vaikuttaa edelleen olevan käytössä ainakin siinä, kuinka aihe esitellään 

yleisölle.  

 

Muotinäyttelyiden yleistyessä ja muodin esittämisen tapojen laajetessa aihetta 

edelleen osaltaan leimaavat diskurssit siitä, missä ja miten muotia esitetään. 

Keskusteluun liittyvät käsitykset erilaisista konteksteista ja niiden törmäyttämisestä. 

Muotinäyttelyissä kohtaavat sekä kaupallisten tilojen ja museoiden esittämisen tavat 

että taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten museoiden ja muotoilun museoiden 

toimintamallit. Taiteen ja muodin suhde ja siitä käydyn keskustelun perintö nousee 

esiin myös Henrik Vibskov -näyttelyn yhteydessä. 

 

”[…] exhibition installations have carried such crucial significance for the ways in 

which meaning is created in art […]”173 Ote on Paul O’Neillin taiteen kuratoinnin 

historiaa käsittelevästä teoksesta ja se on ilmeisyydessään paljastava. Näyttelymuoto 

on taiteen kohdalla sen arvoa merkittävästi määrittävä kokemisen tapa ja edelleen 

taiteen esittämisen keskiössä, vaikka sitä onkin kyseenalaistettu eri tavoin myös 

kuratoriaalisten toimintatapojen kautta. Muodin esittämisen saralla merkitykset on 

kuitenkin pääasiassa luotu nimenomaan jossain muualla kuin näyttelykontekstissa. 

Käsityksiin muodista liittyvät olennaisella tavalla niin pukeutumisen koodistot 

                                            
173 O’Neill 2013, 40. 
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arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa kuin erilaiset esittämisen tavat kulttuurisen 

kuluttamisen kanavissa. Nämä kaikki muovaavat muotia ja tekevät sen esittämisestä 

museokontekstissa siten äärimmäisen haastavaa, ja mahdollisesti myös hyvin 

hedelmällistä.  

 

Muotinäyttelyissä risteävät hyvin konkreettisella tavalla tutkimustieto, museolaitoksen 

resurssit sekä yleisön moninaiset odotukset siitä, miltä muodin ja sen esittämisen 

tulisi näyttää. Museot ja tutkimuslaitokset instituutioina ovat omalta osaltaan 

vaikuttaneet siihen miten muodin historia on nähty ja koettu, mutta toisaalta 

näyttelyformaatti saattaa olla ennemminkin altavastaajana suhteessa siihen, kuinka 

vallitsevia käsityksiä muodista on tuotettu muissa välineissä. Esimerkiksi elokuvien 

kautta levinneet käsitykset tietyn aikakauden tyylistä ovat voineet olla historiallisen ja 

materiaalisen tutkimuksen näkökulmasta suorastaan virheellisiä, jolloin näyttelyn 

käsikirjoittamisessa joudutaan ottamaan huomioon myös näiden visuaalisesti 

sisäistettyjen käsitysten purkaminen ja haastaminen. 

 

Diskurssiin liittyvät myös yleisön vahvat mielipiteet, sillä muoti ja vaatteet koetaan 

usein hyvin henkilökohtaisina. Kaikilla on henkilökohtainen käyttäjäkokemus 

vaatteista ja muodista sekä omakohtainen näkemys muodista populaarikulttuurin 

kautta. Alistair O’Neillin mukaan muoti on yleisölle siten erityisen helposti lähestyttävä 

ja merkityksellinen näyttelyn aihe: ”Contrary to other kinds of exhibitions, fashion is a 

subject that requires little cultural competency to engage it meaningfully. As a form of 

material culture we wear close to our bodies on a daily basis means that we all have 

an understanding and view of how textiles clothe the body, and how our bodies are in 

turn fashioned by them.”174 

 

Ehkä tästä syystä myös odotukset puettavia objekteja sisältävistä muotinäyttelyistä 

elävät edelleen niin vahvana huolimatta siitä, että esimerkiksi taiteen esittämisen 

tapoja on sovellettu muodin kentällä jo pitkään. Tämä tutkielma on osaltaan pyrkinyt 

tarkastelemaan sitä, millä tavoin nykytaiteen ja muodin kuratointi limittyvät toisiinsa. 

Perinteisestä hierarkiasta johtuen näkökulma aiheeseen on useimmiten ollut 

                                            
174 O’Neill 2018, 107. 
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yksisuuntainen, mikä herättää pohtimaan käänteisen asetelman mahdollisuuksia: 
Kuinka muotinäyttelyt vaikuttavat taiteeseen ja sen kuratointiin, kysytäänkö sitä 

kysymystä vielä missään ja onko se relevantti? Joka tapauksessa muotinäyttelytkin 

ovat jatkuvassa ja monensuuntaisessa liikkeessä, vaikutteiden ja intentioiden 

virrassa. Kyseessä on niin monialainen ilmiö, ettei sitä voi typistää tai määritellä 

yhden metodologian tai jaottelun alle. Kiinnostavaa onkin pohtia sitä, mihin suuntaan 

erilaiset muotinäyttelyt muuttuvat, miten niitä tuotetaan ja koetaan. Miten niiden 

suhde taide- ja museomaailman instituutioihin kehittyy ja miten näyttelytutkimus 

ylipäänsä kehittyy? Nähdäänkö tällä hetkellä vielä muotinäyttelyt yhdensuuntaisena 

liikkeenä taiteen ja museoiden kentälle vai voidaanko puhua jo aidosta 

vuorovaikutuksesta (ei vain kaupallisuuden rappiosta) näyttelyn tekemisen saralla? 

 

 

Vallasta ja muodin kuratoinnista 
 
 
Tutkielmani alussa esittämäni kysymykset vallasta muotinäyttelyiden ja kuratoinnin 

suhteen ovat keräämäni aineiston myötä jääneet sivurooliin. Tilanne, jossa 

suunnittelija kutsutaan museoon pitämään suurta yksityisnäyttelyä antaa ainakin 

oletettavasti hänelle vahvan aseman kuratointiprosessissa. Toisaalta museon 

kuraattorin ja taiteilijan tai suunnittelijan yhteistyössä vallan kysymyksistä tulee 

väistämättä monitahoisempia. Kuraattorin haastattelun perusteella Vibskov-näyttelyn 

prosessista saa kuitenkin luontaisen soljuvan ja jokseenkin tasa-arvoisen kuvan. 

Sanana valta ei nouse esiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö aihe olisi kiinnostava 

myös tämän tutkielman näkökulmasta. Mihin kohtiin prosessia kysymykset vallasta 

sitten sijoittuvat? Rakenteiden kautta pääsee kiinni piileviinkin teemoihin. 

 

Muotinäyttelyiden kohdalla valtahierarkioiden laajempi tarkastelu ohjautuu helposti 

sekä muodin että taiteen kenttien rakenteisiin. Vibskovin, kuten niin monen muunkin 

muotisuunnittelijan tai merkittävän nykytaiteilijan uran yhtenä mahdollistajana ovat 

alan opiskelijat ja assistentit. Luovilla aloilla palkattomat tai matalapalkkaiset 

harjoittelut ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus tärkeän työkokemuksen ja 

kontaktien saamiseksi. Tämä on yleinen käytäntö, jossa valtapositiot ovat ilmeisiä, 
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mutta nämä kysymykset tai työhön merkittävästi osallistuneet ihmiset ovat harvoin 

esillä niinsanotun lopputuotteen esittämisen yhteydessä, kuten taide- tai 

muotinäyttelyssä.  

 

Omakin tutkielmani on osa samaa jatkumoa asettaen näyttelyn kuraattorin ja 

suunnittelijan äänet etualalle. Millaiseksi tieto aiheena olevasta näyttelystä olisikaan 

laajennut haastattelemalla esimerkiksi suunnittelijan assistenttia, museo-opasta tai 

konservaattoria? Artikkelissaan Feminist Approaches to Fashion Curation Nathalie 

Khan toteaa, että ”muodin kuratointi on keskeinen osa muodin kulttuurista 

tuotantoa”.175 Tätä ajatusta jatkaen voidaan esittää, että muodin kuratoinnin tutkimus 

on siten keskeinen osa muodin tutkimusta ja juuri siksi siihen liittyviä rooleja, 

asetelmia ja hierarkioita olisi syytä tarkastella kriittisesti. 

 

Puhuessaan työstään Vibskov korostaa usein siihen limittyviä eri alojen toimijoita ja 

heidän merkitystään: ”[…] I always say we, and that includes my assistants, my 

friends and a lot of collaborations in which I constantly take part.”176 Me-

persoonapronominin käyttämisen lisäksi yhteishenkeä ja tasa-arvoisuutta korostavat 

esimerkiksi muotinäytöksissä kaikkien työryhmäläisten pitämät Team Vibs -takit. 

Myös Saloniemen kuratointiprosessin pohdinnassa korostuu yhteistyön miellyttävä ja 

inspiroiva laatu. On selkeää, että juuri yhteistyö on Vibskovin työskentelyn muoto ja 

monin tavoin menestyksekäs sellainen. Vaikuttaa myös siltä, että tilanteessa viihtyvät 

sekä Vibskov että hänen kanssaan työskentelevät ihmiset. Tästä syystä kontrasti 

näyttelytilanteeseen, jossa kollaboratiivisuuden merkitystä ei tuoda esille, on 

ilmeinen. 

 

Jos museonäyttely käsitetään juuri taiteen ja tätä nykyä myös muodin arvon 

määrittelyn ylimpänä tapahtumana, silloin sillä on myös suuri valta. Nykytaiteen 

kuratoinnin kentällä tasa-arvon ja moniäänisyyden toteutuminen on ollut jo pitkään 

yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Feministisen kuratoinnin tavoitteena on 

yhdenvertaisempi taiteen kenttä. Yksi yleisimpiä tapoja yhdenvertaisen työyhteisön 

tai vaikka taiteen kentän edistämiseksi on antaa tunnustusta työn tekijöille. Erityisesti 

                                            
175 Khan 2018, 153. 
176 Vibskov 2013, 26. 
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sellaisten henkilöiden nimeäminen, joiden osallisuus ja ääni jäävät useimmiten 

pimentoon, on yksinkertainen mutta tehokas tapa vaikuttaa rakenteisiin. 

Muotinäyttelyissä, joissa yksilön nimellä on äärimmäinen markkinointiarvo, ei tätä 

keinoa juuri ole otettu käyttöön. 

 

 

Muodin esittämisestä ja tutkimisesta Suomessa 

 

Yksi tutkielman kannalta haastavista lähtökohdista itselleni oli määritellä suhdetta 

kotimaan kentän ja kansainvälisen tutkimuksen suhteen. Taiteen- ja 

kulttuurintutkimuksen metodologian tasolla Suomi vs. muu maailma -asetelma 

vaikuttaa jokseenkin keinotekoiselta ja takaperoiselta, sillä oletuksena voisi pitää, että 

tutkimusta ja teorioita pitäisi voida soveltaa käyttöön ilman kansallisia rajoitteita. 

Oman tutkielmani kohdalla kysymys suomalaisesta muodintutkimuksesta, tai 

oikeastaan sen näkymättömyydestä tai koheesion puutteesta, nousi kuitenkin esiin jo 

alkumetreillä, mistä syystä tuntui tärkeältä palata siihen tutkimuksen eri vaiheissa. 

Muodintutkimus ja muotinäyttelyiden historia ovat niin olennaisesti linkittyneitä siihen, 

millaisia muotiin liittyviä kokoelmia eri maissa ja alueilla on, että kysymystä ei voi 

ohittaa vaikkei kansallisten ominaispiirteiden etsiminen olisikaan tutkimuksen 

lähtökohtana. Kuningaskunnissa, kuten Iso-Britanniassa ja Ruotsissa, merkittävät 

pukuhistorialliset kokoelmat ovat usein syntyneet aateliston ja kuningasperheiden 

säilyneiden vaatteiden ympärille. Vauraiden ihmisryhmien pukineet ovat harvemmin 

päätyneet kiertoon ja uusiomateriaaliksi kuin köyhempien kansanosien loppuun asti 

käytetyt ja kierrätetyt tekstiilit. Säilymisestä huolimatta muuta kuin eliittiin liittyvää 

muotia ei myöskään pitkään nähty tallentamisen arvoisena. Suomessa nuorena 

valtiona ja suhteellisen nopeasti kehitysmaasta hyvinvointivaltioksi muuttuneena 

yhteiskuntana ei ole samanlaista laajaa pukuhistoriaa talletettuna. Muoti ei ole täällä 

myöskään perinteisesti tärkeänä pidetty aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa tai 

arjen tasolla esimerkiksi sijoituksen tai kuluttamisen kohteena. Muoti-sanan 

karttamisella sekä teollisuuden että designin alueilla on pitkä perintö. Tutkittavaa 

Suomessakin riittää, mutta oman tutkimusperinteemme luomiseksi olisi mielekästä 

koota erilleen hajautuneet laitokset ja suuntaukset yhteen.  
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Syvempi ja systemaattisempi tieto muotinäyttelyiden ilmenemisestä Suomessa 

vaatisi paljon käytännön datan keräämistä, alkaen muotiaiheisten näyttelyiden 

inventoinnista kotimaan museokentältä. Arvokasta olisi myös tieto muodin 

tallentamisesta ja erityisesti museoiden kokoelmilleen valitsemista keräämis-

perusteista. Muotiin liittyvien kokoelmien ja näyttelyiden suhde olisi kiinnostava 

selvitettävä, sillä suurinta osaa esimerkiksi pukuhistoriallisista kokoelmista ei nähdä 

esillä erilaisista syistä, esimerkiksi tallennettujen objektien kunnon suojelemiseksi. 

Kuinka paljon suomalaisissa museoissa sitten käytetään lainavaatteita valmistajilta ja 

yksityisiltä kerääjiltä suhteessa museoiden omiin kokoelmavaatteisiin? Entä kuinka 

paljon muotinäyttelyissä käytetään ulkopuolisia kuraattoreita tai tehdään yhteistyötä 

suunnittelijoiden kanssa ja miten tämä vaikuttaa näyttelyiden ilmenemiseen? Ilman 

laajaa perustutkimusta ja museokentän tarkastelua nimenomaan muodin 

näkökulmasta on haastavaa tehdä tarkkoja päätelmiä aiheesta. Osin tästäkin syystä 

koin tutkielmassani tärkeäksi kirjoittaa auki muodin asemaa museossa ja muodin 

esittämisen historiaa, sillä aiheesta ei ole juurikaan suomenkielistä tekstiä saatavilla. 

Tutkielmani kirjoitusvaiheessa havaitsinkin, että se otti askeleita empiirisen 

tutkimuksen parista teoreettiseen suuntaan. Osittain tämä johtui siitä, että aikaa 

ottaneen prosessin alkuvaiheessa itse keräämäni aineisto alkoi tuntua 

riittämättömältä (tai mahdottomalta hankkia) suhteessa siihen, mitä halusin aiheesta 

saada tietää. Mitä enemmän luin kansainvälistä tutkimusta aihealueestani, sen 

selvemmäksi kävi, ettei Suomessa ole valmiina sellaista tutkimuskäyttöön soveltuvaa 

aineistoa, jota tässä yhteydessä olisin kaivannut. Sitä myötä myös tutkielmani alkoi 

painottua aiempaa teoriaa kartoittavaan suuntaan. Toivon mukaan tämän 

esimerkkitapauksen tarkastelu voi toimia yhtenä keskustelunavauksena ja antaa 

suuntaviivoja aihepiirin laajempaan dokumentointiin ja tutkimukseen Suomessa. 
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