Camilla Mickwitz
PIENI ENKELI

Kuvittaja Camilla Mickwitz
(1937–1989)
Camilla Mickwitz oli 1970- ja 1980-luvulla tärkeä
vaikuttajahahmo suomalaisen lastenkulttuurin tekijöiden
joukossa niin kuvataiteen, kirjallisuuden kuin elokuvankin
alalla. Mickwitzin kuvakirjat ja animaatioelokuvat
saavuttivat suuren suosion kotimaassa ja menestyivät
myös ulkomailla.
Lastenkirjainstituutti sai syksyllä 1989 haltuunsa
merkittävän kokoelman, kun Camilla Mickwitzin omaiset
lahjoittivat instituutille taiteilijan kellariateljeen jäämistön.
Se käsitti muun muassa yli tuhat kappaletta kirjojen, 		
lehtien ja erilaisten painotuotteiden kuvaoriginaaleja.
Camilla, tyttönimeltään Zilliacus, syntyi vuonna 1937.
Hänen lapsuusvuotensa olivat epävakaita sodan vuosia.
Camillan vanhemmat erosivat, ja hän oleskeli sukulaisten
ja tuttavien luona. Tyttö vietti vuoden sotalapsena
Ruotsissa. Camilla oli ujo ja kiltti lapsi. Piirtämisestä tuli jo
lapsena hänen tapansa työstää vaikeita kokemuksia.
Camilla Mickwitz opiskeli graafikoksi Taideteollisessa
korkeakoulussa. Hän toimi valmistuttuaan mainosalalla,
mutta ei viihtynyt, koska tunsi itsensä lapseksi aikuisten
maailmassa. Vuonna 1967 Mickwitz aloitti työskentelyn
freelancerina ruotsinkielisten lastenohjelmien toimituksessa. Seuraavana vuonna esitettiin televisiossa kuvasatu
Maggans morgonpromenad, joka perustui Mickwitzin
kuviin.

Mickwitzin tarinat saivat alkunsa oman perheen
arkielämästä. Camilla avioitui Erik Mickwitzin kanssa
vuonna 1960 ja sai kolme lasta.
Hänen toimintansa ajoittui suureksi osaksi realistisen
lastenkulttuurin valtavuosiin, jolloin koettiin tärkeäksi
lapsen lähipiirin tuttujen asioiden kuvaaminen. Lasten ja
aikuisten väliset suhteet kiinnostivat Mickwitziä. Jasonin,
Emilian, Mimosan ja monien muiden piirroshahmojen
välityksellä Mickwitz kertoi yksinhuoltajaperheen arjesta,
sukupuolten tasa-arvosta, sukupolvien välisistä ristiriidoista, luonnon suojelemisesta, vastuusta ja vapaudesta. Hän
pyrki kertomaan tarinaa mahdollisimman pitkälle kuvilla
ja hioi tekstin jokaista lausetta.
Camilla Mickwitz kuvasi omintakeisella ja värikkäällä 		
tyylillään lasten arkea ja mielikuvitusmaailmoja. Hänelle
ominaista on tapahtumien runsaus, henkilöiden 		
ilmeikkyys ja selkeät muodot. Mickwitzin piirrosjälki on
yhä lapsille tuttu etenkin Pikku Kakkosen tunnuksesta.

Pieni enkeli
Joulu lähestyy ja joulukoristeiden on aika ryhtyä töihin.
Koristeet aloittavat työnsä innolla. Mutta pieni enkeli
on töissä ensimmäistä kertaa, eikä tiedä paikkaansa.
Se yrittää mennä jouluseimeen ja piparkakkutaloon,
mutta häädetään ulos. Enkelikuoron isot enkelit eivät
ole kiinnostuneet pienestä enkelistä. Piparkakkuukkojen joukossa voi joutua paistetuksi ja syödyksi.
Onneksi enkeli kuulee tiernapoikien suunnasta tutun
helisevän äänen ja löytää lopulta oman paikkansa enkelikellossa.

Tarina joulukoristeiden töistä sisältää tuttuja jouluisia
elementtejä ja saa jouluun liittyvät hahmot heräämään
eloon. Mickwitzin kirkkaat kuvat ja ilmeikkäät hahmot
saavat katsojan ajattelemaan omia rakkaita joulukoristeitaan, joka vuosi toisensa jälkeen kaivetaan esiin, ja
joista jokaiselle on oma paikkansa kuusessa tai
piirongin päällä.
Pieni enkeli -kuvakirja ilmestyi Weilin+Göösin 		
kustantamana vuonna 1987. Camilla Mickwitz teki
kirjan tarinasta myös samannimisen animaation, joka
valmistui vuonna 1989. Se jäi Mickwitzin viimeiseksi
kuvakirja- ja animaatioprojektiksi ennen hänen äkillistä
kuolemaansa kesällä 1989.

Teokset
1.Sekä
Kansikuva
kuvitus- että kirjanäyttelyiden laina-aika on yksi kuukausi, ellei toisin

sovita. Lastenkirjainstituutti vastaa näyttelyiden vakuutuksista. Tilaaja
vastaa postimaksuista/rahdeista molempiin suuntiin. Lisätietoa kuvitus- ja
kirjanäyttelyistä Lastenkirjainstituutin verkkosivuilla:
http://www.lastenkirjainstituutti.fi/lainattavat-nayttelyt

2. Nimiölehti
			
3. Koristeet laatikosta: ”Joulu on taas lähellä ja
joulukoristeiden pitkä loma päättymässä.”
4. Jouluseimi: ”Seimessä on Jeesuslapsi,
Neitsyt Maria ja kaikki mitä siihen kuuluu.”

5. Enkelikuoro: ”Mutta isot enkelit vain
jatkavat soittamista ja laulamista.”
Äkäinen tonttu: ”Mutta juuri kun kaikki tuntuu
niin hyvältä, kuuluu vihainen ärjäisy ja iso villatonttu kipittää paikalle.”
6. Joulutarjotin: ”Seuraava yllätys on pieni ystävällinen talo kotieläimineen ja istutuksineen”
7. Lahjapaperi: ”Hän nojaa pakettiin ja tekeytyy
niin litteäksi kuin mahdollista.”
8. Piparkakkutaikina: ”– Katsopas, meidän paistetaan ja koristellaan ja syödään.”
9. Joulupukki: ”Hyvä, Pieni Enkeli ajattelee,
joulupukki osaa neuvoa minulle työpaikan.”

10. Joululiina: ”Vaikuttaa siltä, että 		
suojelusenkeliä tarvittaisiin…”
11. Tiernapojat: ”Tiernapojat huiskuttavat
uhkaavasti sauvojaan ja Pieni Enkeli jatkaa
matkaansa itku kurkussa.”
12. Joulukuusi: ”Yhden oksan pää on tyhjä ja
siihen Pieni Enkeli laskeutuu.”
13. Lasikupu: ”Sataa hiljaa lunta ja mökkien
ikkunoista loistaa lämmin valo.”
14. Pienet enkelit: ”Pikkuenkelit 			
juoksentelevat levottomina ympäriinsä ja
kilkuttavat kellojaan.”
15. Lapset: ”– Hyvää joulua, enkeli töräyttää
torvellaan ja lapset tassuttelevat huoneeseen.”
16. Enkelikello: ”Sitten Pieni Enkeli ymmärtää,
että hän on uuden joulukoristeen ERITTÄIN
tärkeä osa.”
17. Aattoilta

Tehtäviä
1. Mitkä kuvien joulukoristeista ovat sinulle
tuttuja?
2. Jos Pieni Enkeli ei pääsisi enkelikelloon,
mikä olisi sinusta sille paras paikka?
3. Katso Pienen Enkelin ilmeitä. Miltä enkelistä
tuntuu eri kuvissa?
4. Mikä kuvien joulukoristeista sinä haluaisit
olla?
5. Mieti, mitä joulukoristeet tekevät silloin, 		
kun eivät ole töissä?
6. Mikä on sinun rakkain joulukoristeesi?
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