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KUVITTAJA CAMILLA MICKWITZ (1937–1989) 

Camilla Mickwitz ryhtyi tekemään tuotantoa lapsille, koska hän tunsi 
itsensä lapseksi aikuisten maailmassa. Mickwitzin tunnistettava ja 
omintakeinen tyyli näkyy niin kuvataiteessa, kirjallisuudessa kuin elo-
kuva-alallakin. Häntä voidaan siis hyvällä syyllä kutsua 1970–1980 
-lukujen suomalaisen lastenkulttuurin keskeiseksi vaikuttajaksi. 

Camilla, omaa sukua Zilliacus, syntyi Helsingissä vuonna 1937. Hänen 
lapsuusvuosiaan väritti sota-ajan epävakaus. Camilla vietti vuoden 
Ruotsissa, jonne hänet oli lähetetty sotalapseksi. Myös samaan 
ajanjaksoon osunut vanhempien ero loi elämään epävarmuutta. 
Piirtämisestä tuli Camillalle pakokeino ja tapa käsitellä vaikeita 
kokemuksia.

Camilla Mickwitz valmistui vuonna 1958 graafikoksi Taideteollisesta 
korkeakoulusta ja suuntasi ensin mainosalalle. Mainokset saivat 
kuitenkin jäädä, kun kiinnostus lastenkulttuuriin vei voiton. Mickwitz oli 
yrittänyt löytää kustantajaa suunnittelemaansa lastenkirjaa varten, 
mutta lopulta kuvat päätyivätkin television kuvasatuun Maggans 
morgonpromenad (1968). Mickwitz teki freelancerina töitä Yleisradion 
ruotsinkielisten lastenohjelmien toimituksessa. Siellä hän tutustui 
pala-animaation tekemiseen, joka vakiintui hänen tekniikakseen.

Mickwitzin teosten aiheet ja ideat kumpusivat lähiympäristöstä, 
esimerkiksi hänen omasta lapsiperhearjestaan. Lasten ja aikuisten 
väliset suhteet kiinnostivat Mickwitziä ja niiden kuvaaminen on 
keskeinen teema hänen tuotannossaan. Värikkäiden kuvitusten avulla 
käsitellään lapsen näkökulmasta esimerkiksi yksinhuoltajaperheen 
arkea, maahanmuuttoa, sukupuolten tasa-arvoa, luonnonsuojelua 
sekä vastuuta ja vapautta. 

Lastenkirjainstituutti sai syksyllä 1989 haltuunsa merkittävän koko-
elman, kun Camilla Mickwitzin omaiset lahjoittivat instituutille tai-
teilijan kellariateljeen jäämistön. Se käsitti muun muassa yli tuhat 
kuvaoriginaalia kirjoihin, animaatioelokuviin, lehtiin sekä erilaisiin 
painotuotteisiin. Mickwitzin tyyli on lumonnut vuosien varrella sekä 
lapset että aikuiset, ja monelle hänen piirrosjälkensä on tuttu etenkin 
Pikku Kakkosen tunnuskuvasta. 
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Saariston Prinsessa

Camilla Mickwitz piirsi 1980-luvulla kuvia Saariston prinsessa -kuva-
kirjaa varten, mutta kirjaa ei koskaan julkaistu. Nyt tämä ennen jul-
kaisematon kuvitusaarre herää vihdoin eloon. Kirjailija ja sanataide-
opettaja Tuutikki Tolonen on tutkinut Mickwitzin alkuperäiskuvia ja 
kirjoittanut niihin tarinan. Se kertoo prinsessa Mariliistä, jonka valta-
kunta sijoittuu värikkääseen saaristomaisemaan. Tarina alkaa ikku-
nan ääreltä, jossa lukulaseihin sonnustautunut prinsessa katselee 
merelle. Kuvat ja teksti johdattavat lukijat muistelemaan prinsessan 
ja hänen saarensa elämäntarinaa. Siihen mahtuu esimerkiksi seik-
kailuja janoava Pekka, vuodenaikojen vaihtelua ja yllättäviä vieraita. 
Ja tietenkin hänen hieno kissansa Martti.

Saariston prinsessa. Teksti: Tuutikki Tolonen. Kuvitus: Camilla Mickwitz. 
Tammi, 2022.
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NÄYTTELYN TEOKSET (tekstit: Tuutikki Tolonen 2022)

1.  ”Tässä on prinsessa Marilii omassa valtakunnassaan.” 
2.  ”Pian Mariliin talossa oli kaksi kerrosta ja hieno parveke.” 
3.  ”Eräänä päivänä alkoi yhtäkkiä kuulua moottorin pärinää.” 
4.  ”- Kukkia prinsessalle! hieno kapteeni sanoi ja kumarsi.” 
5.  ”Illalla Pekka hyppäsi laivaansa ja lähti.” 
6.  ”Joulupukki oli väsynyt ja halusi pötkötellä.” 
7.  ”Tuli niin kylmä, ettei saari jaksanut enää olla saari.” 
8.  ”Se oli Pekka! Eikä hän näyttänyt hyvältä. Viiksetkin olivat   
  kadonneet.” 
9.  ”Marilii keitti teetä ja huokaili.” 
10. ”- Iltahetken aika! Nyt minä laitan meille teetä ja Martille   
 iltamaidon.” 


