Success and Failure
Valitsin tehtävän ”yritä linssin takaa”, koska pidän kuvaamisesta ja kuvataiteesta. Ajattelin
tehtävää valitessani, että kollaasi olisi helpoin suunnitella ja toteuttaa, mutta se osoittautuikin
yhdeksi vaikeimmista. Ajankohta oli vähän huono, koska sattui olemaan kuraisin aika vuodesta
ja tämän takia en voinut ottaa paljoa kuvia, vaan jouduin turvautumaan vanhempiin kuviin.
Löysin aiheeseen sopivia kuvia jonkin verran ja tulostin kuvat kollaasia varten. Ne olivat liian
epätarkkoja, joten päätin tehdä kollaasin digitaalisena ohjelmalla Power Point. Useissa kuvissa
esiintyy sisaruksiani, sillä pienet lapset tekevät asioita jotka voivat onnistua tai epäonnistua.
Silti aina pienetkään lapset eivät luovuta, joka kuvaa yrittämistä mielestäni hyvin. Yksi
isoimmista ongelmistani oli etteivät kaikki kuvat mahtuneet kollaasiin niin, että niistä sekä
kuvateksteistä olisi saanut selvää. Puhelimella otetut kuvat toivat myös mutkia matkaan kun
oli aika siirtää ne tietokoneelle muokkausta varten. Kollaasia tehdessä oli vaikeaa sommitella
kuvia luonnollisen näköiseksi, koska muuten siitä olisi tullut liian tiivis. Halusin, että kuvassa
säilyy tietynlainen herkkyys ja varovaisuus, mutta myös rohkeus ja uskaltaminen koska sitähän
yrittäminen on. Kun lähdin lähestymään ajatusta, mitä yrittäminen minulle merkitsee?
ensimmäisenä pomppasi mieleen luovuus sillä et voi perustaa yritystä tai yrittää jotain uutta
asiaa ilman minkäänlaista inspiraatiota, ajatuksia ja ideointia. Lisäksi ymmärsin miten
yrittäminen kuuluu jokaisen jokapäiväiseen elämään. Koulussa, kotona, töissä, päiväkodeissa
ja monissa muissa paikoissa jotka kuuluvat osaksi arkea, kaikki ihmiset tekevät virheitä lähes
joka päivä. Jos kukaan ei koskaan tekisi virheitä, ei kukaan myöskään oppisi ratkaisemaan niitä
tai kokeilemaan jollakin toisella tavalla ratkaista asian. Kollaasin nimi oli suuri haaste sillä en
löytänyt aiheeseeni sopivaa englannin kielistä nimeä. Päädyin nimeen Success and Failure,
joka tarkoittaa onnistumisia ja epäonnistumisia. Nimi kuvastaa kuvieni aiheita sekä
yrittämistä. Tämän kollaasin tekeminen oli todella innostavaa ja hienoa, koska opin tämän
projektin aikana paljon uutta yrittämisestä ja mitä se herättää minussa.
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