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UNTO PUSA: PUUSEPAT 
1950-luku, 163 x 113 cm
Laura Lehtinen, Reija Nieminen, Piia Myllyselkä

Taustaa 1

• Osa Pusan ensimmäisestä monumentaali-    
   maalauksesta Kaupunki nousee, 
   valmistui 1953
• Puusepät  Taidesäätiö Meritan kokoelmissa

Unto Pusa (1913− 1973) 2

• Koulutus: Taideyhdistyksen piirustuskoulu,         
   Pariisi
• Vaikutteet: kubismi, Fernand Léger, 
   Paul Cézanne
• Opettajuus: Teknillisen korkeakoulun 
   arkkitehtiosasto, ABC-piirustuskoulu,         
   Vapaa Taidekoulu
• Teoreettinen kirjoittaja: mm. Plastillinen         
   sommittelu (1963), Väri–muoto–tila (1967)

Historiall inen tausta 3

• Jälleenrakennus, sotakorvaukset
• Työväenliikkeen nousu
• Modernisaatio
• Puun suosio materiaalina
• Julkisen taiteen huippukausi
• Lahti tunnettu puuseppien kaupunkina 4

 •kaupungin kasvupyrkimykset 5

Muodon analyysi
• Vahvat värit ja väripinnat; vastavärit,
   murretut sävyt, viileät ja lämpimät värit
 •Epäsuomalaisen värikäs, ei 
   tehdasmainen väritys
• Ihmisten muotoa ei ole hajotettu,
   abstrahoitu esittävyys
• Ihmiset pyöreän moniulotteisia, muut
   elementit litteämpiä
• Suoria ja kaarevia linjoja, muotojen jännitteet
• Varjostusten vaihtelu
• Liikkeen suuntautuminen kohti oikeaa   
   yläkulmaa
 •Katseen kiertosuunta pitkin sirkkelin   
   kaarta
 •Liikettä myös kohti katsojaa

SisAllOn analyysi
• Henkilöhahmot edustamassa ammatti-
   kuntaansa tai kaikkia työläisiä
 •Kasvottomuus; kone ihmisen jatkeena  
   vai ihminen koneen jatkeena
 •Taito, tulevaisuudenusko
• Murroskausi: uusi ja perinteinen kone   
   peräkkäin
 •uusi tulossa takaa
• Työhönsä keskittyneitä
 •Katse suuntautunut työvälineeseen 
• Yhtä aikaa sisä- ja ulkotilassa
 •Lavastemaisuus: symbolinen rakentaminen
• Pysähtyneisyys, äänettömyys

Sommitteluanalyysi Pusan mukaan 6

• Viivojen erilainen luonne:
 •Horisontaaliset ja vertikaaliset staattisia,  
   diagonaaliset dramaattisen toiminnallisia
 •Käyriin vaikuttaa paine
• Viivan kvantitatiivinen vahvistus toistamalla  
   samanlaisena
• Kulmien teho:
 •Objektiivinen suorakulma
 • Aktiivinen terävä kulma 
 • Passiivinen tylppä kulma
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