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pila Pepita
on tottunut
kynänkäyttäjä. Intohimo piirtämiseen alkoi sarjakuvista ja laajeni siitä
nopeasti myös muille aloille. Apila
Pepitan kuvituksia on nähty monissa
kirjoissa ja tälläkin hetkellä työn alla
ovat viiden eri kirjan kuvitukset. Oven tatuointien maailmaan kuvittaja avasi vuoden
2019 lopulla. Värikkäille sarjakuvatyylisille
tatuoinneille on riittänyt kysyntää ja tatuointikone on surissut iloisesti, vaikka pandemia onkin asettanut työlle lisähaasteensa.
Apila Pepitan tatuointityyli on saanut
inspiraatiota modernista korealaisesta
tatuoinnista ja siinä näkyy myös hänen
taustansa sarjakuvataiteilijana. Kuvittajaa innostavat populaarikulttuuri, anime,
internet ja meemit. Värikkäissä tatuointimalleissa Japanilainen fairy kei -tyyli
yhdistyy goblin coreen. Lähtökohtaisesti
kuvittaja suunnittelee sellaisia tatuointeja, joita hän haluaisi myös itselleen.
Hellä Tattoo näyttelyn keskiössä ovat uudet
tatuointimallit, ”flashit”, jotka on esitetty
tatuointimaailmasta tuttuina flash sheet
-julisteina. Flash-mallit ovat tilattavissa
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ainutlaatuisina teoksina omalle iholle ja
osa malleista on uniikkeja, eli kuvittaja
tatuoi ne vain kerran. Hellä Tattoo osoittaa,
että näyttelyn pitäminen voi kuvittajalle
merkitä lähtökohdiltaan aivan erilaista
töiden esittelyä kuin mihin kuvataidenäyttelyillä perinteisesti pyritään.
Tatuointien yhteydestä taiteeseen ja estetiikkaan on tehty tutkimuksia, joissa on
pyritty selvittämään miten tatuoinnit sijoittuvat taiteen kentälle. Tatuoinnit lainaavat
perinteisiltä taidemuodoilta ja luovat omaa
kulttuuriaan. Ne myös haastavat meidät
pohtimaan, mitä taide on. Tatuointi on teos,
jota voidaan tarkastella kuvana, mutta
siihen on otettava mukaan teoksen kantaja eli ihminen. (Anna-Liisa Koskinen, 2019)
Flash-julisteita on perinteisesti ollut
esillä tatuointistudioiden seinillä. Julisteissa on kuvattu valmiita tatuointimalleja eli “flasheja”. Flash-malleja on usein
myös esillä kirjoissa ja/tai kansioissa
tatuointistudiolla. Asiakas voi valita
näistä malleista itselleen sopivan tai
pyytää tatuointitaiteilijaa luomaan
uuden mallin flash-malleista inspiroituneena. Suomenkielessä ei ole flashille
vielä omaa vakiintunutta sanaa.
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Tatuointien ottamiseen liittyykin runsaasti
psykologisia puolia ja kysymyksiä: Miksi
tatuointeja otetaan, minkälaisia kuvia iholle
valitaan ja mikä on niiden merkitys yksilölle. Apila Pepitalle on ollut tärkeää huomioida Hellä Tattoon tatuointimalleissa visuaalisesti queer-kulttuuria. Kuvittaja toivookin
pystyvänsä työssään tarjoamaa LGBTQAI+
yhteisölle heidän kaipaamaansa tatuointikuvastoa. Transformaation kokevat toukat
ja perhoset toimivat vertauskuvina transsukupuolisuudelle ja söpöt eläinhahmot
voivat tarjota queer-ihmisille eskapismia.
Alunperin flash tarkoittaa liukuhihnatyyppistä tatuoimista, joka nousi suosioon USA:ssa 1940-luvulla.
Samaa flash-mallia voitiin tehdä monille eri ihmisille
mahdollisimman nopeasti. Nykyään monet tatuoijat
vieroksuvat ajatusta massatuotannosta. Tänä päivänä tatuoinnin halutaan ilmaisevan yksilöllisyyttä ja
asiakkaat haluavat useimmiten täysin uniikin tatuoinnin. Perinteisiä flash-malleja tehdään myös edelleen
mutta niitä varioidaan pienillä muutoksilla, jotta ne
olisivat uniikkeja jokaisella kantajallaan.

Apila Pepita Miettinen (s.1991, Siilinjärvi)
on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja tatuoija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on opiskellut Aalto-yliopistossa
graafista suunnittelua ja suorittanut kuvituksen sivuaineen osana maisteriopintojaan. Apila Pepita toteuttaa aktivismia taiteen keinoin ja käsittelee työssään usein
sukupuoleen ja mielenterveyteen liittyviä
kysymyksiä.
apilapepita.com
apilatattoo.com
Hellä Tattoo näyttely sai nimensä vuoden
2020 lopussa perustetun Studio Hellän
mukaan. Apila Pepita perusti Katajanokalla toimivan tatuointistudion yhdessä
Ahma Hokkasen, Sasha Kretovan ja Haley
Lykantropian kanssa. Studio Hellän tavoitteena on yhdistää tatuointien maailmaan
kuvitusta, sarjakuvaa, kuvataidetta, designia ja dragia. Siinä missä perinteisen tatuointialan visuaalisuus on usein dramaattista ja synkkää, tuo pastellisävyinen Studio
Hellä alalle virkistävää vaihtelua.

Tatuointiala on kokenut suuren muutoksen
internetin yleistyttyä. Asiakkaat kävelevät yhä harvemmin tatuointistudiolle
katselemaan flash-kansioita etsiessään sopivaa kuvaa. Tatuointien markkinointi on siirtynyt pääosin verkkoon
ja tatuointitaiteilijat julkaisevat nyt
flash-mallikollaaseja Instagramissa.
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