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Sivuroolissa Suuressa näytelmässä
Bo Haglundin tie vapaaseen taiteilijuuteen ja taidenäyttelyihin gallerioissa on ollut tavanomaisesta poikkeava, ja siksi kiinnostava. Hän on opiskellut lavastustaidetta ja toiminut pitkään
lavastus- ja pukusuunnitelijana, kuvittajana ja graaﬁsena suunnittelijana sekä lisäksi teollisena
tekstiili- ja tuotesuunnitelijana. Ja ennen kaikkea hän on julkaissut useita sarjakuvakirjoja. Tämä
tausta on varmasti antanut hänelle aivan erityyppisiä valmiuksia ja lähtökohtia taiteen tekemiseen kuin useimmalle muulle tavanomaisempia reittejä kulkeneelle. Se on lyönyt leimansa
hänen taiteeseensa.
Bo Haglund on astunut taiteen kentälle, taiteilijana, kuten nykyään moni muukin aikaisemmin
tiukasti omassa piirissään pysynyt tekijä. Nyt myös kuvittajat, grafﬁtimaalarit ja digitaalisen
taiteen tekijät tuovat kuvataiteen elementtejä kuviinsa, pitävät näyttelyn galleriassa, taiteen
esittelyyn varatussa paikassa. He ovat rikkoneet raja-aitoja, alueet ovat sekoittuneet. Se, että visuaalisen populaarikulttuurin edustajat lähestyvät kuvataidetta, on varmasti yhtä hedelmällistä
kuin se, miten kuvataiteilijat ovat lähestyneet populaarikulttuuria.
Bo Haglundkin löysi aikoinaan sarjakuvapiirtämisen kautta oman taiteellisen tiensä. Elokuvamaisten ruutujen tarinallisen jatkumon sijaan hän halusi ikään kuin siirtyä yksittäisen ruudun
piirtämiseen, korostaa sitä, että yhdelläkin kuvalla on tarinansa kerrottavanaan. Tarina tiivistyi.
Samalla tuosta yhdestä kuvasta syntyi itsellistä kuvataidetta. Sarjakuvapiirtämisestä muistuttivat enää paikoitellen hänen tuotannostaan löytyvät sarjakuvan piirtämisen tyylipiirteet ja
toisinaan myös hänen sarjakuvissaan seikkailleet sarjakuvahahmot.
Bo Haglundin töissä kiinnittää ensimmäiseksi huomion hänen tyylillisesti erottuvaan ja persoonalliseen kädenjälkeensä. Vaikuttavia ovat erityisesti hänen teostensa lukuisat tarkasti piirretyt
yksityiskohdat, joilla hän luo näyttäviä, vaivattoman näköisesti syntyneitä pintoja, mutta joiden
tekeminen on ollut äärimmäisen työlästä ja aikaavievää. Bo Haglundille tämä on kuitenkin luonnollisin tapa työskennellä. Hän pitää piirtämistä nopeana ja joustavana keinona heijastaa elämää
ja ympäröivää maailmaa. Piirtäminen myös rauhoittaa, se on meditatiivinen, vaikkakin usein
eri tavoin rajoja koetteleva prosessi. Hän sanookin piirtävänsä teoksiaan kuin Platonin luolassa,
tietäen, että luolan ulkopuolella on toinen todellisuuden taso, johon hän haluaa ja johon hänen
täytyy pyrkiä, vaikka olisi helpompaa ja houkuttelevampaa pysyä tässä todellisuudessa...
Taiteen tekeminen on Bo Haglundille siis kamppailulaji. Mutta mikään ei tunnu ylitsepääsemättömän raskaalta, jos se on kiinnostavaa, jos on halua oppia uutta, jos se on haastavaa ja jos
on jokin motivaatio tehdä sitä – päämäärä, jota kohti pyrkiä. Siksi hän jaksaa piirtää teoksiinsa,
jotka kuvaavat räjähdystä, suunnattoman määrän pieniä räjähdyksen keskipisteestä ilmoille

6

sinkoilevia palasia, tai loputtomasti epämääräisiä, liikkuvia tai jähmettyneitä muotoja kaikista
mahdollista kulmista.
Hänen taiteen tekemisensä on myös tarkkuuslaji. Ensin syntyy tarkka pohjapiirustus, sen
perustalle hän rakentaa itse piirustuksen, tapahtumia tilassa. Järjestelmällinen ja sattumanvarainen kuvan tekeminen käyvät tarkkaan harkittua vuoropuheluaan. Kaaosmaiseltakin näyttävä kokonaisuus pysyy hallitusti kasassa. Kaikki palaset ovat aina sommitelmallisesti omilla
luontevilla paikoillaan. Tähtäämisen taito on hallussa.
Taisteluhenki ja maaliin osuminen ovat ominaisia sarjakuvapiirtäjälle. Ne siis näkyvät myös
Bo Haglundin suurissa piirustuksissa. Lavastajan tausta taas tulee esiin hänen töissään usein
siluettimaisuutena. Elementit ovat kuin irrallisia lavasteita näyttämöllä kuten hänen uusimmissa töissään. Toimiminen kangaskuosien suunnittelijana taas näkyy esimerkiksi hänen
kuvaamissaan vuorissa, jotka koostuvat mitä erilaisimpien kuosien tilkkumaisista paloista.
Kaikki muutkin esittävät elementit kuten puut, kasvit, maa, ilma ja vesi näyttävät koostuvat
jostakin, mistä ne eivät luonnossa koostu. Ne ovat kuin jollakin koodattuja. Ja kaikesta joksikin koodatusta taas muodostuu kokonaiskuva – oikeastaan mielikuva – todellisuudesta – tai
epätodellisuudesta. Tämä kaikki antaa katsojan ajatuksille sopivasti liikkumavaraa, tuo taiteen
mielikuvituksellisen maailman hänen eteensä.
Nämä ovat hyvät rakennusaineet, mutta mitä niistä on rakennettu, mitä hänen työnsä kertovat,
mitä hän haluaa niillä sanoa?
Vuonna 2001 Bo Haglund piti ensimmäisiä taidenäyttelyitään. Tuolloin näyttelytilaa hallitsi
omakohtainen suuri Wallpaper-teos (2001), jossa hän kuvasi osuvasti kasvuympäristönsä spiraalimaisena, fragmentaarisena vyyhtinä mielessään, kouluineen ja koulun pihan ensimmäisen
koulupäivän tappeluineen. Hän on maanviljelijäsuvusta ja kaiken kaikkiaan piti elämästä maalla,
mutta halusi silti vartuttuaan sieltä pois heti, kun se oli mahdollista, sillan yli, pitkin moottoritietä, kaupunkiin.
Samassa näyttelyssä esiintyi myös ensimmäistä kertaa Bo Haglundin keksimä sarjakuvahahmo
nimeltään Stubbhuvu, suomeksi Kantopää. The Stubbuvu Project oli saanut alkunsa. Sarjakuvantekijänä hän oli luonnollisesti keksinyt sarjakuvahahmon taiteeseensa välittämään ihmisen
maailmassa olemisen kokemuksia. Koomisuudestaan huolimatta hahmo oli traaginen. Se oli
aina voimakkaan emotionaalisesti ladatussa mielentilassa, raskaiden epätoivon ja surun tunteiden vallassa. Se harhaili metsässä, ihmetteli hämmentyneenä kasvojaan lammen pinnasta, jalat
löivät sammaleeseen pääkallon leiman jokaisella askeleella, jokaisella hetkellä, jolloin aika kulki
eteenpäin. Myrsky raivosi, vedet kuohuivat, tuuli repi puut juurineen maasta. Maiseman fyysi-
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syys muuttui mentaaliseksi mielenmaisemaksi.

A Supporting Role in a Major Play

Bo Haglund onkin sanonut haluansa tuoda töittensä kautta esille sen, miten ihminen ja koko
maailma ovat sekasorron tilassa. Turbulent Landscapes -sarjassaan hän jatkoi tämän kuvaamista
pysäytetyissä räjähdyskuvissaan ja tämän jälkeen myös Big Heads -sarjan töissä, joissa päät olivat
kuin ihmisen itsen rekonstruktio, olemassaolon kokemuksen kuvaus – joukko ilmaan heitettyjä,
siellä täällä tihentyviä viivamassaoja – kuin sisäisiä voimakkaan emotionaalisia kokemuksia, jotakin sekasortoista tasapainoisen ulkokuoren takana. Don’t worry, we will ﬁnd a solution -näyttelyssään
Bo Haglund jatkoi kulkuaan yhä syvemmälle elämän peruskysymysten tarkastelussaan. Luonto
nousi pääosaan, ja kuvasta saattoi löytyä jättiläismäinen pääkallo maisemaan sulautuneena.

The path followed by Bo Haglund to become a freelance artist holding exhibitions of his
works in galleries has been an unconventional one and is therefore interesting. He has studied
set design and worked for a long while as a stage and costume designer, illustrator and graphic
designer, in addition to being an industrial textile and product designer. And above all he has
published several books of comic strips. This background no doubt provided him with completely different kinds of skills and points of departure for engaging in art than most of those
who have followed more conventional routes. It has left its mark on his art.

Sarjakuvahahmo poistui näyttämöltä vähäksi aikaa, mutta on palannut sinne taas hänen uusimmissa töissään. Nyt hahmo on enää ikään kuin vain statistin osassa, painopiste on maisemassa
kokonaisuudessaan. Horisontti on matalalla ja puun latvojen yläpuolelle kohottautuu taivas,
jossa valopisteverkosto muodostaa kontrastin sen taustaa vasten. Korkean taivaan alla tämä
siluettimainen hahmo vaeltaa maisemassa. Se on kiinteästi osa maisemaa, osa luontoa ja osa
kosmosta – mutta kuin sivuroolissa suuressa näytelmässä.
Avaruudesta tulee vertauskuva tyhjyydelle, hiljaisuudelle, mielikuvitukselle ja vapaalle ajatukselle. Mutta siitä tulee myös toisen todellisuuden, identiteetin ja yhteisöllisyyden etsimisen
symboli siellä täällä risteilevissä, internetin virtuaalisen kommunikaation maailmasta lainatuissa
teksteissä. Tähdistön ja planeettojen joukossa kulkevat tämän uuden ihmisten välisen kanssakäymisen väylästä kertovat todistuskappaleet: erilaisten chat- ja keskustelufoorumien, yhteisöja pelisivustojen käyttäjien nimimerkit – ja myös tieto siitä, mitä he kulloinkin tekevät, mikä on
heidän mielialansa jne. Kosminen ja sähköinen avaruus sekoittuvat.
Toisissa teoksissa taivas on puhdas teksteistä: vain tähdet loistavat taivaalla ja planeetat kulkevat
radoillaan. Ehkä taivaalla on jokin näkymätön tehty näkyväksi – jotakin, mitä siellä on, mutta
mikä ei näy. Tasangolla seisoo monumentaalinen vuoristorata kuin kulissina näyttämöllä.
Rauli Heino

Bo Haglund stepped into the ﬁeld of art as an artist, like many others who previously kept
strictly to their own domains. Today, also illustrators, grafﬁti painters and makers of digital
art introduce elements of visual art into their work and hold exhibitions in galleries, venues
reserved for the display of art. They have crossed boundaries, and genres have become mixed.
The fact that representatives of visual popular culture approach visual art is no doubt as fruitful
as the ways in which visual artists have approached popular culture.
It was through drawing comic strips that Bo Haglund also discovered his own path in art.
Instead of the narrative continuity of the ﬁlm-like frames he wanted to move on, as it were, to
drawing a single frame, to underscore the point that even a single image has a story to tell. The
narrative was condensed. At the same time that single image became visual art in its own right.
Now, comic-strip illustration was only indicated by its features of style in places in his work and
through the occasional appearance of characters from his comic strips.
The ﬁrst thing one notices in Bo Haglund’s work is his stylistically distinct and personal mark.
Particularly impressive are the numerous accurately drawn details of the works with which he
creates impressive surfaces with the appearance of having been created with ease, while in reality
they call for extremely painstaking and time-consuming work. For Bo Haglund, however, this
is the most natural way to work. He ﬁnds drawing to be a quick and ﬂexible way to reﬂect life
and the surrounding world. Drawing also has a calming effect; it is a meditative process though
often testing boundaries in different ways. In fact, he says that he draws his works like in Plato’s
cave, knowing that outside there is another level of reality which he wants to and must attain,
even though it would be easier and more enticing to remain in the present reality...
For Bo Haglund, artistic creativity is thus a martial art. But nothing feels prohibitively difﬁcult
if it is interesting if there is a desire to learn something new, if it is challenging and and there is
some motivation to do it – a goal to achieve. He therefore has the energy to draw into his works
of explosions an immense number of tiny fragments ﬂying out of the centre of the blast, or end-
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less, moving or frozen shapes of indeﬁnite character seen from all possible angles.
Bo Haglund’s work also entails precision. There ﬁrst a detailed plan, upon which he constructs
the actual drawing, things taking place in space. The systematic and random creation of the
image are in carefully considered dialogue. Even a seemingly chaotic entity will remain intact in
a controlled fashion. All the pieces are always in their own natural places with regard to composition. The artist has the skill of aiming.
A ﬁghting spirit and hitting the mark are characteristics of cartoonists, and thus also evident in
Bo Haglund’s large drawings. His background in stage design is often evident in the silhouettelike character of the works. Their elements are like items of scenery on a stage, as in his most
recent works. The artist’s work in designing fabric patterns, in turn, can be seen in his depictions
of mountains consisting of a quiltwork of all kinds of patterns. All the other ﬁgurative elements
such as trees, plants, earth, air and water seem to consist of something of which they do not
consist in nature. It is as if they were coded in some way. And everything coded into something
will form an overall image – or actually a mental image – of reality – or unreality. All this gives
the viewer’s thoughts sufﬁcient leeway and places the imaginary world of art before him.
These are good building materials, but what have they been made into. What do the artist’s
works tell? What does he wish to say with them?
Haglund held his ﬁrst art exhibitions in 2001. In this connection, the autobiographical piece
Wallpaper (2001) was a prominent work on display. In this work, Haglund aptly depicted the
environment in which he grew up as a spiralling, fragmentary skein in his mind, including the
school that he attended and a ﬁght in the schoolyard on his ﬁrst day there. Bo Haglund comes
from a farming family and he enjoyed life in the countryside, but nonetheless wanted to leave as
soon as possible once he had grown up – to cross the bridge and take the motorway into the city.
This exhibition also featured for the ﬁrst time the comic-strip character Stubbhuvu (Stumphead)
invented by Haglund. This marked the beginning of the Stubbhuvu Project. As a comic-strip artist, Haglund had naturally created a comic-strip character in his art to express the experiences
of being human in the world. Despite its comic appearance, the character was tragic. It was
always in a strong emotionally laden state of mind, beset by heavy moods of despair and grief.
The character roamed in the forest and wondered with confusion at the reﬂection of his face in
a pond; his feet left the imprint of a skull in the moss with every step, at every moment when
time marched on. A storm raged, waters foamed, the wind uprooted trees. The physical nature
of the landscape turned into a mental landscape.
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Bo Haglund has said that he wants to express through his works how man and the whole world
are in a state of chaos. He continued this depiction in the Turbulent Landscapes series of works
with still images of explosions, and later with the Big Heads series, in which heads are like a
reconstruction of the self, a depiction of the experience of being – a group of masses of lines
thrown into the air and clustering here and there – like internal strongly emotional experiences
– something chaotic behind a balanced exterior. In his exhibition Don’t worry, we will ﬁnd a
solution, Haglund continued his ever-deepening foray into addressing the basic issues of life.
Nature took the leading role, with images containing features such as a giant skull blending into
the landscape.
The comic-strip character disappeared for a while, but it has returned in Haglund’s latest works.
But it is now only like a ﬁlm extra and the emphasis is on the landscape as a whole. The horizon
is low and the sky rises above the tree-tops with a network of points of light creating a contrast
against the background. This silhouette-like ﬁgure wanders in the landscape under a high sky. It
is an integral part of the landscape, of nature and the cosmos – but in what is like a supporting
role in a major play.
Space turns into a metaphor for emptiness, silence, imagination and the free play of thought.
But it also becomes a symbol of a quest for a different reality, identity and feeling of community
in criss-crossing texts borrowed from the world of virtual communication of the Internet. The
evidence of this new inter-human communication passes among constellations and planets
– the nicks and pseudonyms of chat and discussion forums, net communities and game pages
– as also information on what they happen to be doing, how they are feeling and so on. Cosmic
and electronic space are intermingled.
In other works the sky is devoid of texts: only the stars shine in the heavens and the planets follow their orbits. Perhaps something invisible is made visible in the sky – something that is there,
yet unseen. Standing on the plain is a monumental roller-coaster like a stage prop.
Rauli Heino
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