
Yhdysvallat on ollut aina Rauli 

Mårdin elämässä läsnä. Hä-
nen isänsä oli suuri Amerik-
ka-friikki sekä Mård on itse 
maalannut muotokuvia mu-

siikin elokuvien ja sarjakuvien hahmois-
ta jo vuosikymmeniä. Silti ensimmäinen 
vierailu New Yorkiin yllätti.  

– On ollut hienoa löytää itsestään 
suurkaupunkilainen. Vaikka mä oon täy-
dellisen maalaispoika pienestä Oitin ky-
lästä, jossa on edelleen 3000 asukasta, 
Mård kertoo ilon täyttämällä äänellä.

– Musta on nastaa istua siinä viiden-
nellä Avenuella kahvilla. Se ihmisvirta 
ei lopu koskaan, mutta siinä on jotain 

Kuvataiteilija Rauli Mård:

New York opetti  
luottamaan itseeni 

TEKSTI: SAANA IHAMÄKI, KUVAT: SINI PENNANEN

Rauli Mård on kuvataiteilija, joka tunnetaan erityisesti säväyttävistä pop-kulttuurin 
hahmojen muotokuvista. Pitkän linjan taidemaalari lensi New Yorkiin ensimmäistä  
kertaa tammikuussa 2014 ja löysi kotoisan tunteen kaukana kotoa. 

tosi zen-ajattelua. Mulla on hirmu le-
vollinen olo, kun on tarpeeksi ihmisiä 
ympärillä.

Mård on käynyt New Yorkissa 16 
kertaa neljä vuotta sitten tehdyn en-
sivierailun jälkeen. Hän kertoo löytä-
neensä sisäisen markkinointiosastonsa 
New Yorkissa. Mård kutsuu New Yorkia 
itsesuggestion pääkaupungiksi, jossa 
annetaan arvoa itseensä uskomiselle.

– Kirjauduin hotelliin joskus vuosi 
sitten. Kerroin hotellin respassa, että I’m 
going to be the next thing thing in this 
city. Ne upgreidas mut sinne penthou-
seen saman tien. Toi on just se asenne, 
minkä New York toivottaa sydämellisesti 

tervetulleeksi ja osoittaa sille huomio-
ta. Tarkoitus ei ole olla rehvakas, vaan 
uskoa itseensä.

Mård kertoo luopuneensa liiallisesta 
itsekritiikistä uusien kontaktien luo-
misessa. Hän suositteleekin verkostoi-
tumiseen vanhaa kunnon pölynimuri-
kauppiastekniikkaa, eli laittamaan jalkaa 
rohkeasti oven väliin. 

– Onnistumiseen täytyy uskoa 
200-prosenttisesti, sillä perille menee 
vain 50 prosenttia. Itsensä uskomisen 
hukkaprosentti on suuri!

Mård kuvaileekin itseään tänä päivä-
nä termillä Rauli 3.0. New Yorkiin saa-
punut Rauli 1.0 mietti koko ajan, oliko 
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jokin teko onnistunut tai epäonnistunut, 
kun taas matkalla versioon 2.0 hän ym-
märsi, ettei asiaa voi edes ennalta tietää. 
Moni menestykseltä vaikuttanut projekti 
on osoittautunut flopiksi, ja moni tur-
hauttava alku on tuonut hedelmällisiä 
seurauksia.

– Rauli 3.0 ei edes mieti näitä asioita. 
Uskon siihen jatkuvaan ajatuksen evo-
luutioon, eikä saa olla yhtään musta-
sukkainen sille eiliselle minälle.

Kiss the Sky
Rauli Mård täyttää tänä keväänä 60 
vuotta. Kiss the Sky -nimeä kantava 
juhlanäyttely saa maailman ensi-iltansa 
Riihimäellä 23.5., taiteilijan syntymäpäi-
vänä. Näyttely koostuu symbolisesti 60 
muotokuvasta, jotka ripustetaan näyttä-
väksi kokonaisuudeksi yhdelle seinälle. 
Kuvissa nähdään muun muassa Martin 

Luther King sekä myös Malcolm X.

– Ne kaikki 60 hahmoa ovat jollain 
tavalla muokanneet mua tällaiseksi kuin 
mä olen tänä päivänä.

Samana päivänä Syöpäsäätiö lansee-
raa sarjan sairaalan yövaatteita, joiden 
printit Mård on toteuttanut. Miesten 
mallissa rinnan kohdalla komeilee iso 
Batman, kun taas naisten mallia koris-
taa Kissanainen. 

Kesäkuun alussa Mård ikuistaa rockin 
legendoja Hyvinkään Rockfesteillä, jos-
sa hän toimii festivaalin virallisena tai-
teilijana. Mårdin teoksia nähdään niin 
VIP-alueella kuin backstagella, ja hän 
ikuistaa jokaisen festivaalin pääesiin-
tyjän. Oman muotokuvansa saavat niin 
Ozzy Osbourne, Dave Mustaine kuin 
Marilyn Manson.

Rockfestien jälkeen Mård lähtee New 
Yorkiin, jossa Kiss the Sky -näyttely 
avautuu kesäkuun puolivälin tienoilla. 
Myöhemmin kesällä juhlanäyttely jatkaa 
ensin Lontooseen ja siitä Tallinnaan. Jo-
kaiseen näyttelyyn on luvassa yllätyksiä 
ja paikallista twistiä. 

Mård kertoo, että on joutunut kalib-
roimaan tavoitteitaan korkeammalle jo 
moneen kertaan, koska aiemmat pää-
määrät ovat jo täyttyneet. Kuitenkin nyt 
ensimmäistä kertaa hän tuntee olevansa 
jonkin niin suuren äärellä, että tunne 
tuntuu kihelmöintinä sormenpäissä asti. 

Maalarista henkilöbrändiksi
Rauli Mård, tai Rauli 1.0, aloitti uransa 
taiteen parissa hyvin perinteisellä kä-
sityksellä kuvataiteilijasta, jonka fokus 
oli fyysisessä taulussa. 

– Jos mulla ei ollut maalia käsissä, 
en ollut taidemaalari, Mård tiivistää.

Mård kokee, että henkilöbrändin ra-
kentaminen ja itsensä markkinoiminen 
on myös taidetta. 

Brändi on kuin jatkuvasti muuttuva 
taideteos, jota ei ikinä signeerata val-
miiksi. 

– Mun henkilöbrändi on kuin bon-
saipuu. Sitä leikellään, ja se versoo mi-
ten versoo. Pystyt vaikuttamaan siihen 
vain tietyn määrän.

Mård kuvailee omaa brändiään sa-
nallis-visuaaliseksi kokonaisuudeksi. 
Yleisön edessä maalaaminen on yksi 
Mårdin tavaramerkeistä, jossa taiteen 
luominen ja itsensä markkinoiminen 
yhdistyvät luonnollisesti. Mård tekee 
livenä kasvokuvien lisäksi myös silmä-
muotokuvia, joita hän on tähän päivään 
mennessä luonut jo yli 9000.

– Vaikka ihminen olisi omasta mie-
lestään kovin kyyninen tai skeptinen, 
niin siellä on aika usein kirkas toivon 
kipinä siellä katseessa.

Hyvä kiertämään
Joulukuu 2016, New York City. Rauli Må-
rd seisoo backstagella ja kuuntelee, kun 
Steven Tyler tulkitsee lavalla kappaletta 
Dream On puoliakustisen bändin säestäes-
sä. Vain hetkeä aiemmin Mård oli istunut 
backstagella Tylerin seurassa ja maalan-
nut hänen muotokuvaansa. Ympäröivä 
tilanne ja kappaleen sanat koskettavat 
Mårdia niin, että sillä hetkellä hän huo-
maa saavuttaneensa jotain suurta. 

Samalla Mård myös oivaltaa myös 
sen, ettei tie menestykseen ole mitään 
rakettitiedettä. Siksi hän haluaa pitää 
tietä auki halukkaille ja inspiroida esi-
merkillään myös muita tavoittelemaan 
unelmiaan.

Kansainvälinen businessverkosto 
Amcham on Mårdille tärkeä taho, jo-
ka on rohkaissut ja tukenut häntä New 
Yorkin valloituksessa. Amchamin kautta 
Mård löysi myös SAM:in. 

– SAM on hyvä väylä kansainvälistyä, 
ja tekee tosi arvokasta duunia.

Mård haluaa kertoa nuorille, että 
tärkeintä on uskoa itseensä, olla val-
mis tekemään töitä, valmis kehittämään 
itseään ja ottamaan vastaan kritiikkiä 
rakentavasti. Mård painottaa, että jos 
kaikki ei mene kerralla oikein, on silloin 
hieno hetki ottaa opiksi ja opetella pe-
rustelemaan jatkossa paremmin, miksi 
juuri minä ansaitsen tämän mahdolli-
suuden.

– Jos riittävästi uskoo asiaansa niin 
sittenhän menestys on vaan ajan kysy-
mys. Jos uskoo asiaansa riittävästi, tulee 
kehittäneensä itseään riittävästi.

@RauliMrd on myös 
Twitterin supertähti
Rauli Mård rakentaa henkilöbrän-
diään aktiivisesti myös sosiaalisessa 
mediassa ja on tällä hetkellä Suomen 
seuratuin Twitter-käyttäjä. Twitter on 
Mårdin suosikki sosiaalisen median 
alustoista sen yksinkertaisen konsep-
tin ja hallittavissa olevan käyttäjä-
määrän ansiosta.

– Vaikka en ole matemaatikko, niin 
mä ajattelen webin aika lailla mate-
maattisena alustana. Hakukoneopti-
mointi on ihan puhdasta matikkaa.

Mård hyödyntää sosiaalisessa 
mediassa loputonta uteliaisuuttaan ja 
kiinnostusta uutta teknologiaa koh-
taan. Mård arvailee, että vanhoja 
sosiaalisia medioita kaatuu ja uusia 
syntyy lähivuosina. Hän aikoo ottaa 
myös uudet alustat haltuun samalla 
innostuksella. 

– Toivottavasti viimeisen postauk-
sen teen kuolinpäivänäni.

Mårdin vinkkiä 
Twitteriin

1. Keskity seuraajien sijaan siihen, 
ketä itse seuraat.
– Nehän kertoo sinusta, ketä sä seu-
raat. Kun mä seuraan uusia tahoja, 
mua ei kiinnosta ketkä niitä seuraa, 
vain ketä hän seuraa.

2. Ole aktiivinen.
– Pitää olla aktiivinen, koko ajan uu-
delleentwiittailen ja vastailen. Se on 
hirmu tärkeetä ettei jätä tiliä oman 
onnen nojaan tai pelkästään postaile.

3. Varaudu kritiikkiin.
– Pitää olla valmis, ettei aina tule 
pelkkiä ruusuja, tulee myös vähän 
risuja. Ei kannata liikaa miettiä jonkin 
negatiivisen palautteen vaikuttimia 
taustalla. Huonoa palautetta tulee 
vääjäämättä.

Mård uskoo sanontaan USA:sta mah-
dollisuuksien maana. Hän kokee, ettei 
Suomessa ole välttämättä aina tarpeeksi 
kilpailua, joka vaatisi puristamaan omaa 
osaamistaan tiiviiksi paketiksi. Kun kil-
pailua on riittävästi, niin lopullinen me-
nestys ei tule kenellekään vahingossa. 

– Kova kilpailu tuottaa timantteja.
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