
 
Helsingin Taideyhdistyksen 3/2020 verkkojulkaisun  taide-
persoona Liisa Knuuti  …havaittavissa on, että taiteilijuus on 
Liisalle itsensä löytämisestä, rohkeutta olla luova tekoja 
tekevä oma itsensä. Hän antaa virikkeille tilaa. Taiteen avulla 
hän etsii suuntaa, selvittää elämää ja omaa suhdetta siihen. 
Hänen taiteellinen kokemusmaailma osoittaa, että taide on 
hänelle tapa elää esteettisin arvoin. Hän luo rouhealla tyylillä 
herkkiä tunnelmia. Mielenkiintoiset tekniikat antaa teoksiin 
jopa veistosmaisia ulottuvuuksia. Tilan hallinta ja ideointi on 
mestarillista. Liisan taiteen tuottamisen upeasta kaaresta 
näkyy ”mestarin” opissa olemisen tulos. Harmonia on saavu-
tettu jokaisessa teoksessa ja sommitelmat ovat vakaat. Lii-
san taiteen luonne on salliva ja rikas. Liisan teosten suhde 
toisiinsa on aktiivinen ja monin tavoin kommunikoiva, joista 
syntyy tarinnallinen ketju…. olkaa hyvä tässä taiteen tarina  
 

Liisa Knuuti 
Taiteeni tarina…  

 
Kuvataiteet ovat kuuluneet elämääni aina. Isäni maalasi 
insinöörin työnsä ohessa vapaa-ajallaan. Isän veli oli Ate-
neumin käynyt taiteilija ja isän siskotkin olivat käyneet taide-
kouluja. Itse opiskelin sosiaalipsykologian opintojeni jälkeen 
taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Isän haave oli päästä 
aiemmin eläkkeelle ja maalata rauhassa kesäpaikallamme 
Pälkäneellä. Hän kuitenkin kuoli tapaturmassa ennen eläk-
keelle jäämistään. 
 

 
 
Kun itse sairastuin vakavasti, päätin ajoissa tehdä sitä mitä 
olin aina halunnut.  Muutimme Tukholmaan ja pääsin virka-
vapaalle työstäni tutkijana ja opiskelemaan öljymaalausta 
päiväkouluun. Siellä Tukholmassa järjestimme maalarikolle-
goiden kanssa kaksi näyttelyä ja pääsin kunnolla vauhtiin.  
 

 
 
 

Palattuamme takaisin Suomeen, löysin täältä hyvän opetta-
jan HTS:n kurssikeskuksesta; Päivi Sirenin. Päivi on ollut nyt 
mentorini 18 vuotta. Suomessa olen osallistunut monille 
Vapaan taidekoulun ja muidenkin tahojen kursseille. Espoon 
kaupunki tarjosi työtiloja vanhasta koulusta ja siellä olen 
työskennellyt 30 taiteilijan kanssa vuodesta 2007 tähän päi-
vään asti. 
 

 
 
Maalauksieni lähtökohtana on useimmiten väri. Jokin herkul-
linen väriyhdistelmä kiinnittää huomion ja siitä se lähtee. Väri 
etsii muodon useimmiten luonnosta, sillä luonto on täynnä 
kiinnostavaa kuvattavaa.  
 

 
 
En halua maalata luontoa sellaisenaan, vaan haluaa tehdä 
näkemäni pohjalta uuden kuvan. Olen kiinnostunut myös 
luonnon pienistä yksityiskohdista, joita yleensä ei havaita 
ensisilmäyksellä. Silmut, sipulit, siemenet ja juuret kantavat 
sisällään luonnon suuruutta ja kauneutta. Maalarille ne tar-
joavat mielenkiintoisia ja salaperäisiä muotoja.  
 

 
 
 
Haluan kuvata myös ihmiselämän haurautta ja hetkellisyyttä. 
Maalauksien kautta voi kurkistaa näkymättömään muistojen 
ja tunteiden maailmaan. 
 



 
 
Perusasiat väri ja luonnon muodot pysyvät töissäni usein 
samana, mutta tekniikkani vaihtelee. Olen usein innostunut 
kokeilemaan uutta. 
 

 
 
Olen kehittänyt oman tekniikkani pigmenteistä, binderistä ja 
ryyneistä. Sen avulla saa aikaan rosoista pintaa, jolla valo 
leikkii. Käytän nykyään myös paljon akryylivärejä. Erityisesti 
minua kiinnostaa valo, miten se saa parhaimmillaan kaikki 
värit hehkumaan. Valon tutkiminen, miten se heijastuu veden 
pinnasta, pilvistä ja lehtien lomasta kiinnostaa minua. 
 
 

 
 

 
 
Olen ollut mukana monissa ryhmä-ja yhteisnäyttelyissä, 
kotimaassa ja ulkomailla. Laskin, että helmikuussa 2020 
minulla oli 28. yksityisnäyttely Kaapelin käytävägalleriassa. 
 

       
    

 
 
Taiteen harrastamisen kautta olen saanut mahdollisuuden 
ilmaista syvimpiä tuntojani ja suuren määrän hyviä ystäviä. 
Siitä on tullut tapa elää. 
 
Yhteystiedot: liisa.knuuti@gmail.com, puh. 050 570 4265, 
www.liisaknuuti.fi 

 
Teokset tässä koosteessa on maalattu akryylillä kankaalle 
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