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Maisterin opinnäytetyö koostuu kirjallisesta ja taiteellisesta osasta, joiden molempien nimi on
Naftan unia. Taiteellinen osa koostuu ääniteoksesta sekä loopattavasta videoteoksesta, jotka on
tarkoitus installoida samaan tilaan.
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa käsittelen ristiriitaista kokemustani ajasta, jossa elämme:
öljyhuipusta, antroposeenista, teollisten yhteiskuntien kehityskaaren lakipisteestä, josta suunta
on kohti perustavanlaatuisia muutoksia. Mikä on paikkani taiteilijana aikana, jolloin törmäykset
elämän aineellisiin rajoihin ovat yhä ilmeisempiä ja ihmisyhteisöjen on yhdessä punnittava
uudelleen arvot, jotka ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ihmistoiminta uhkaa perusteellisesti
tuhota olemassaolonsa perusteet? Kudon yhteen antroposeenin, öljyn kokemuksen,
materiaalisuuden kokemuksen, valokuvan öljyn lapsena ja unen toisiinsa limittyneinä ja
yhteenkietoutuneina asioina, joiden pohjalta opinnäytetyön taiteellinen osa on syntynyt.

Avainsanat Nafta, öljy, antroposeeni, valokuva, ääni, uni, narskuttelu

”Fossiiliset polttoaineet itse mahdollistivat niin pitkät napanuorat, niin suuret välimatkat,
ja niin korkeat hierarkiat, että lähellä oleva ei näytä liittyvän kaukaiseen, vaikka se on
olemassa vain kaukaisen takia.”

Salminen/Vadén, Energia ja kokemus
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johdanto

Näen toisinaan hammasunia. Ne ovat unia, jotka toistuvat vähän eri muodoissa aika ajoin,
epäsäännöllisesti noin vuoden välein. Niistä unista en muista juurikaan muuta, kuin epämiellyttävän, jokseenkin paniikinomaisen tunteen. Tavalla tai toisella, ilman mitään ilmeistä
syytä, hampaani irtoavat ikenistä. Monesti suuni täyttyy hiekanomaisesta luumurskeesta, jota
yritän saada ulos suustani sylkien ja ravistellen. Yritän olla nielemättä sitä. On vaikea hengittää. Joissain unissa hampaat ovat onttoja honteloita putkia, kuin muovipillin pätkiä, jotka
irtoilevat paikoiltaan ja putoilevat suustani ja jäljelle jäävät vain paljaat ikenet kuoppineen.
Olo on epätoivoinen. Tapahtuu jotain peruuttamatonta ja kauheaa, johon en itse pysty
vaikuttamaan. Hampaat, jotka on tarkoitettu säilymään läpi elämän tuhoutuvat, eikä uusia
kasva tilalle. Uni loppuu aina ennen ratkaisua. Unessa on tunne, jonka yritän siellä ratkaista.
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opiskelen valokuvataiteen osastolla seitsemättä vuotta.
Olen opetellut taiteellista itseilmaisua valokuvan kautta ja se määrittää tulosuuntani taiteeseen. Olen työskennellyt lähinnä valokuvan ympärillä, poiketen välillä liikkuvaan kuvaan ja
tilallisiin installaatioihin. Elämäni ja taiteellisen työskentelyni perusteita pohtiessani olen
kuitenkin tullut vaiheeseen, jossa uusien valokuvataideteosten luominen niiden konventionaalisessa materiaalisessa muodossa tuntuu lähestulkoon mahdottomalta. Teosten materiaalisuus ja öljysidonnaisuus tuntuvat tässä vaiheessa olevan ristiriidassa sisältöjen ja teemojen
kanssa, joita haluan käsitellä. Naftan unia -teos vei itseään eteenpäin: teoksesta muotoutui
äänestä ja videosta koostuva tilallinen installaatio.
Ääniteoksessa käytän kuuden henkilön unitilassa syntyneitä narskutteluääniä oman
kokemukseni välittäjänä. Alitajuisessa, järjen kontrolloimattomassa tilassa henkilö prosessoi
valvejakson aikana kokemiaan asioita, ja joissain yksilöissä se ajoittain purkautuu riipivän
kuuloisena hampaiden narskutteluna. Stressillä on todettu olevan yhteys hampaiden narskutteluun, joskaan se ei ole narskuttelun ainoa aiheuttaja. Esitän, että narskuttelussa tulee
esiin kollektiivinen kokemus tästä ajasta ja että yksilön uni heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa ja maailman tapahtumia.
Maailma on ollut poikkeuksellisen kiihkeän, dynaamisen ja kiihtyvän kasvun pyörteissä
teollisesta vallankumouksesta lähtien, ja massiivisen muutoksen moottori on pidetty käynnissä poikkeuksellisen energiatiheällä aineella, miljoonia vuosia maan uumenissa puristuneiden
fossiilien jäänteillä. Öljy on teollisen vallankumouksen ja länsimaisen elämäntavan mahdollistaja . Nyt olemme olemukseltaan toisenlaisen muutoksen edessä. Kasvun kausi hiipuu, kun
tämä teollistuneita yhteiskuntia ylläpitävä, ainutlaatuisen monikäyttöinen ja energiatiheä
aine on saavuttanut, tai saavuttaa lähivuosina tuotantohuippunsa ja yhteiskuntien on sopeuduttava kasvun sijasta niukkuuteen. 2010-luvulla aineellisen maailmamme rajat ja biosfäärin haavoittuvuus näyttävät kasvojaan ja ilmastonmuutoksen haamu kummittelee. Kasvuun
perustuvien yhteiskuntien sopeutuminen niukkuuteen ei tule olemaan pehmeä lasku (eikä
liioin paluu takaisin yksinkertaisempiin aikoihin, sillä maailmakin on nyt erilainen paikka),
vaan sarja paikallisia ja globaaleja kriisejä ja romahduksia, sillä yhteiskuntiemme riippuvuus
naftan voimaan on vertaansa vailla.
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1
Fossiiliset polttoaineet ovat mahdollistaneet mm. nopean teknologisen kehityksen,
uudet massatuotantomuodot, ruuan tuotannon tehostamisen ja kaupungistumisen.
Muutoksen luonne on teollisen vallankumouksen jälkeen muuttunut: muutoksesta
itsessään on tullut keskeinen arvo, jonkinlainen normi, jossa pysähtyminen tai edes
vauhdin hiljentäminen ei ole vaihtoehto.
2
Laitinen 2012, 33. Öljyhuippu. Hiilihuipun
ennustetaan seuraavan pian perästä.
3
Lähde 2013, 25-27 Lähde näkee tilanteessa
myös mahdollisuuden: ”Sekä yhteiskuntien romahduksissa että onnistuneissa sopeutumisissa yhteiskunnat reagoivat muutoksiin ja muokkaavat luontoa edelleen.
Joskus sopeutuminen tarkoittaa olemassa
olevien yhteiskuntien perustavanlaatuista
mullistusta, joka voi pelottavasti näyttää
romahdukselta. Mutta se voikin olla
onnistumista, luopumista mahdottomaksi
käyneestä infrastruktuurista.”

(http:// www.economist.com /node /18744401 (luettu 20.11.2013)
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internetjulkaisussa

- lehden

yhteydessä

4

welcome to the anthropocene

-artikkelin

kuva: jon berkeleyn kuvitus the economist

4
Viimeisten 12 000 vuoden aikana ilmakehän keskilämpötila on vaihdellut n.1°C
sisällä. Olemme eläneet poikkeuksellisen
tasaisen ilmaston aikakaudella, joka mahdollisti siirtymisen paimentolaisuudesta
maanviljelyyn, kulttuurien kehittymisen ja
kaupunkien synnyn. IPCC (hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli) on viimeisimmässä raportissaan vuonna 2013 arvioinut
ilmaston lämpenevän esiteolliseen aikaan
verrattuna 1,5–4,5°C vuosisadan loppuun
mennessä nimenomaan ihmistoiminnan
synnyttämien hiilidioksidipäästöjen takia.
Tämä tarkoittaisi muun muassa merien
vedenpinnan nousua, lisääntyviä säiden
ääri-ilmiöitä, aavikoitumista ja tulvia. Kun
tämä yhdistetään jo nyt köyhtyneeseen
maaperään ja romahduksen partaalla oleviin kalakantoihin sekä väestönkasvuun,
tulee ruuantuotantoon kohdistumaan valtavia paineita. Kahden asteen lämpötilan
nousua pidetään rajana, jonka ylittyessä
arvaamattomat ilmaston takaisinkytkentämekanismit voivat laueta ja ilmasto lämmitä
hallitsemattomasti. Turvallisena hiilidioksidipitoisuutena, joka pitäisi ilmastonlämpenemisen alle kahdessa asteessa, pidetään
350ppm (miljoonasosaa). Helmikuussa
2014 se oli 398ppm.
(http://co2now.org/ luettu 22.3.2014)

Yhteiskunta, jonka osasena elän, on läpikotaisin fossiilisten polttoaineiden kyllästämä.
Olen osa kestämättömästi tuhlailevaa kulttuuria, vaikken niin haluaisikaan. Omat haluni,
tarpeeni ja tyytymättömyyteni ovat fossiilisten polttoaineiden polttamisesta lähtöisin
olevia hiilidioksidipartikkeleita ilmakehässä aiheuttamassa napajäätiköiden sulamista sekä
aavikoitumista Sisä-Mongoliassa, olen muovisiru kalan sisuksissa ja nouseva merenpinta,
joka ensimmäisenä hautaa Kiribatien saarivaltion ja samalla ja samalla Kiribatien kulttuurin.
Koen ahdistavana sen, että yhteiskunta jossa elän, ruoka jota syön, vaatteet, joita käytän ovat
osa kestämätöntä elämäntapaa ja peruselämiseni tuottaa (tahattomasti?) ongelmajätettä,
roskaa ja myrkkyjä. Tilanne on sietämättömän kestämätön, eikä palvele elämää.
Tässä kirjoituksessa käsittelen ristiriitaista kokemustani ajasta, jossa elämme: öljyhuipusta, antroposeenista, teollisten yhteiskuntien kehityskaaren lakipisteestä, josta suunta on
kohti perustavanlaatuisia muutoksia. Haluan täsmentää niitä lähtökohtia, motiiveja, aiheita
ja pohdintoja, joiden pohjalta opinnäytetyön taiteellinen osa on syntynyt: antroposeeni, öljyn
kokemus, materiaalisuuden kokemus, valokuva öljyn lapsena ja uni. Kudon aiheet yhteen,
toinen toisiinsa limittyneinä ja yhteenkietoutuneina asioina. Miten tieto antroposeenista,
öljyhuipusta, tulevista yhteiskuntiamme vääjäämättömästi kohtaavista muutoksista vaikuttaa
(kollektiivisesti) uniimme, minuun, ja taiteeseen, jota teen? Mikä on paikkani taiteilijana
aikana, jolloin törmäykset elämän aineellisiin rajoihin ovat yhä ilmeisempiä ja ihmisyhteisöjen on yhdessä punnittava uudelleen arvot, jotka ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ihmistoiminta uhkaa perusteellisesti tuhota olemassaolonsa perusteet ? Teoksessani Naftan unia
pyrin kuvaamaan tätä fossiilisuuden kokemusta.

kuva ilmansaasteiden piinaamasta pekingistä , jossa jättiläismäisellä kuvanäyttöllä aurinko

nousee . time , the huffington post ja daily mail julkaisivat uutiskuvan otsikoilla: beijing watches
fake sunrise on video screen amid smog emergency; finally, a better way to watch the sunrise in
smog-filled beijing; china starts televising the sunrise on giant tv screens because beijing is so
clouded in smog.

toisesta yhteydestä kävi kuitenkin ilmi , että video oli shangdonin provinssin turismimainos , ja

auringonnousu oli vain yksi kohtaus videolla . tapaus osoittaa huonoa journalismia , jossa her kullinen kuva vahvistaa länsimaisen katseen ennakkoluuloja apokalyptisesta kiinasta .

vaikka valokuva ei tässä kerrokaan koko tarinaa , vaan näyttää vääristävän siivun todellisesta

tilanteesta , saa se mielestäni silti kerrottua jotain olennaista antroposeenisesta katkoksesta .
kuvassa fossiilisten polttoaineiden ylläpitämä kulutuskulttuuri ja sen toinen puoli , saasteet,
yhdistyvät. pekingin savusumun aiheuttaa liikenteen päästöt ja teollisuus , eikä suoranaisesti

vaikkapa mainostaulujen tuottaminen tai turismi , mutta molemmat ovat kaupungistumisen ja teollistuneiden yhteiskuntien ilmiöitä , joita pyörittää fossiiliset polttoaineet. kaksi ilmiötä

(ilman -

saasteet ja valomainos), jotka eivät suoraan vaikuttaisi liittyvän toisiinsa , ovat kiinnittyneitä
toisiinsa fossiilisin sitein .
lähde:

http://qz.com/168705/westerners-are-so-convinced-china-is-a-dystopian-hellscape-theyll-share-anything-that-confirms-it/ (luettu 22.1.2014)
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a niin kuin antroposeeni

5
engl. Anthropocene
lat. Anthropos = ihminen
cene = uusi.
Cene on kaikkien geologisten
epookkien nimien pääte.
6
nyk. Holocene
7
Eroosio, maaperän sedimenttien liikuttelu,
ilmakehän, merien, maaperän kemiallinen
koostumus, hiilen, fosforin, typen ja monien metallien kierto, ilmaston lämpeneminen, merten happamoituminen, merten
kuolleiden alueiden leviäminen, eläin- ja
kasvilajien kato.
8
International Commission on Stratigraphy
9
http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/ (luettu 4.2.2014)
10
Vaihtoehtoisesti on esitetty, että ihmisen
vaikutus biosfääriin olisi alkanut näkyä
jo siirtymisessä maanviljelykseen, tai
ihmisen metsästettyä suuret nisäkkäät
sukupuuttoon. Kulttuurisesti antroposeenin alku voidaan sijoittaa teolliseen
vallankumoukseen.

11
Common Rights: Humans as Nature,
Nature as Human http://criticallegalthinking.com/2011/07/21/common-rights-humans-as-nature-nature-as-human/
(luettu 5.11.2012)

Antroposeeni on alitajunnassani, unissani ja kehossani. Se on identifioitumaton stressi taustakohinana kaiken toiminnan ja olemisen takana, se on hampaitten narskuttelua aamuyön
tunteina, se on surua, vihaa ja turhautumista, se on kävelyvauhti tiistai-iltapäivänä, se on
lukematon määrä ihmisen luomia kemikaaleja soluissani.
Antroposeeni on ehdotus nimetä nykyinen geologinen aikakausi ihmisen aikakaudeksi .
Termin kehitteli vuoden 2000 paikkeilla ekologi Eugene F. Stoermer ja sen popularisoi
Nobel-palkittu ilmastokemisti Paul W. Crutzen. He perustelevat termin käyttöönottoa sillä,
että ihmistoiminta on perusteellisesti vaikuttanut moniin maapallon geologisiin prosesseihin ja siten voidaan sanoa, että ihmisistä kollektiivisesti on tullut suurin biosfääriä muokkaava (luonnon)voima, jonka vaikutusta voi verrata mannerlaattojen liikkeisiin ja tulivuorten
purkauksiin. Termi on geologisen työryhmän käsittelyssä ja he pyrkivät antamaan lausunnon
asiasta vuonna 2016. He tutkivat, onko tarpeeksi todisteita väitteelle, että olemme todella
siirtyneet uudelle geologiselle aikakaudelle, antroposeeniin.
Antroposeenin alku sijoitetaan näkökulmasta riippuen useinmiten joko 1800-luvun
alkuun, jolloin teollinen vallankumous lähti etenemään vauhdilla, tai vuoden 1950 paikkeille, jolloin teollisen vallankumouksen vaikutukset alkavat näkyä maapallon geologiassa
merkittävissä määrin. 1700-1800 -lukujen vaihteessa Britanniassa otettiin tekstiilialalla
käyttöön höyryvoimakäyttöisiä automatisoituja koneita, jotka mahdollistivat laajamittaisen
teollisen tuotannon kehityksen. Kun teknisiä keksintöjä alettiin hyödyntämään myös muilla
aloilla, teollistumisen aalto levisi nopeasti muualle Eurooppaan ja Amerikkaan ja liikkeelle
lähti laajamittainen kaupungistuminen, talousjärjestelmän kehitys ja yhteiskuntarakenteen
muutos. Tuosta merkittävästä muutoksesta voidaan katsoa uuden vaiheen ihmiskunnan sekä
maapallon geologisessa historiassa alkaneen. Kutsukaamme sitä antroposeeniksi.
Mielenkiintoinen antroposeenisen kokemuksen kuvaus on Koyaanisqatsi: Life Out of
Balance, Godfrey Reggion dokumentaarinen elokuva vuodelta 1982. Elokuva kuvaa teollisen
vallankumouksen aikaansaamaa muutosta: sen massaa, vauhtia ja kiihtyvyyden kokemusta.
Kyseessä on ikoninen (elo)kuva, joka läväyttää katsojan eteen eeppisiä kuvia maailmasta
muutoksen sykkeessä: se kuvaa yhteiskuntia ja kulttuureja ympäristöjään ennennäkemättömällä tavalla muokkaavina voimina sekä ihmisyksilöitä kaiken tämän keskellä. Elokuva
maalaa vaikuttavia maisemia, joiden kauneus on katsojan silmässä. Elokuva on tunnelma,
tulkinta, näkökulma ja kokemus maailmasta, jota ihminen muokkaa kiihtyvällä sykkeellä
uuteen uskoon.
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still- kuvia koyaanisqatsi

- elokuvasta

välineitä katsoa aikaa, jossa elän kokonaisvaltaisemmin kuin ennen. Se on antanut nimen
niille moninaisille vaikutuksille, joita ihmistoiminta on saanut aikaan elinympäristöissänsä
– etenkin niiden ymmärryksen ylittävälle mittakaavalle. Olen aiemminkin pohtinut ilmastonmuutosta, ympäristökriisejä ja lajien sukupuuttoja erillisinä huolestuttavina ilmiöinä. Antroposeeni-käsite kuitenkin kytkee ne kaikki yhteen ja auttaa pääsemään käsiksi niiden ja monien
muiden aikamme ilmiöiden juuriin: kulttuureihin, tapoihin, tottumuksiin, psykologiaan ja
ajattelun historioihin, joista ihmistoiminta kumpuaa ja saa aikaan niin kauneutta kuin tuhoa.
Antroposeeni asettaa uudelleenarvioitavaksi myös luonnon ja kulttuurin keinotekoisen
kahtiajaon. On mahdotonta asettaa rajaa ihmisen ja luonnon välille. Ei ole olemassa luontoa
ihmisestä erillisenä, villinä, koskemattomana toisena: ihmisen vaikutus näkyy maapallon joka
kolkassa, vähintäänkin saastelaskeumina ja lämpenevänä ilmakehänä. ( Jopa omat ihmiskehomme toimivat omien lakiensa mukaisesti, emmekä pysty kontrolloimaan niiden prosesseja.) ”Kulttuuri” ja ”luonto” ovat toisistaan erottamattomat, toisiaan muokkaavat elementit.
Bill McKibben pohtii ilmastonmuutoksen vaikutusta luonto -käsitteen merkityksen muutokseen kirjassaan The End of Nature. Hänen mukaansa tuuli edelleen puhaltaa, aurinko lämmittää ja sade lankeaa maahan, mutta koska ilmastonmuutoksen seurauksena ihmistoiminta
vaikuttaa niiden voimakkuuksiin, vaikuttaa se väistämättä myös siihen, miten nuo ilmiöt
koetaan. McKibbenissä tieto synnyttää surun ja yksinäisyyden tunteita .
12

Törmäsin antroposeeni-termiin alunperin loppuvuodesta 2012 artikkelissa , joka käsitteli
ihmisen ja luonnon suhdetta filosofis-poliittisesta näkökulmasta. Artikkeli aloitti prosessin,
joka on muokannut ajatteluani ja maailmankuvaani perinpohjin ja samalla ajatuksiani
taiteen tekemisestä. Käsite on avannut aivan uusia näkymiä maailmaan ja antanut itselleni
11
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McKibben 1989, 48 ”We have not ended
rainfall or sunlight: in fact, rainfall and
sunlight may become more important forces in our lives. It is too early to tell exactly how much harder the wind will blow,
how much hotter the sun will shine. That is
for the future. But the meaning of the wind,
the sun, the rain – of nature – has already
changed. Yes, the wind still blows – but
no longer from some other sphere, some
inhuman place.” The End of Nature on ensimmäisiä ilmastonmuutoksen merkityksiä
pohtivia populaareja kirjoja.
13
McKibben 1989, 89 ”But it felt different,
and lonelier. Instead of a world where rain
had become a subset of human activity: a
phenomenon like smog or commerce (…)
The rain bore a brand; it was a steer, not
a deer. And that was where the loneliness
came from. There’s nothing there except
us. There’s no such thing as nature anymore.” Tässä McKibben kuitenkin unohtaa
muut kanssaeliöt ja tulee alleviivanneeksi
ihmis–luonto -vastakkainasettelua.
”Me” = ihmiset ja ”luonto” = kaikki muu.
Tällainen dualistinen ajattelu asettaa ihmisen erityisasemaan muuhun biosfääriin
nähden ja häivyttää kaikkien elollisten
välisiä riippuvuussuhteita, ja tästä syystä
pidän sitä ongelmallisena.

Vaikkei uudesta geologisesta aikakauden nimestä ole vielä tehty päätöstä ovat jotkut
humanistiset tutkijat, filosofit ja taiteilijat ottaneet sen käyttöönsä ajattelun välineeksi.
Geologit ja muut luonnontieteilijät voivat raportoida tutkimustensa tuloksia ja esittää
tietoa ympäröivästä maailmasta. Säilyttääkseen oman uskottavuutensa ”objektiivisen” tiedon
tuottajina, he eivät kuitenkaan voi tehdä tulkintoja siitä, mitä heidän keräämänsä tieto
TARKOITTAA (kulttuurisesti, yhteiskunnallisesti, historiallisesti). Jotta ymmärtäisimme,
mitkä tekijät ovat vaikuttaneet antroposenisen aikakauden syntyyn (ja pystyäksemme muuttamaan kulkusuuntaamme, jos toteamme sen tuhoisaksi), on meidän tarkasteltava kulttuuria
ja arvoja, jotka mahdollistavat ja ruokkivat nykyisenkaltaisia toimintatapoja. Luonnontieteellisen
tiedon merkityksiä voivat olla pohtimassa esim. filosofit, sosiologit, historioitsijat, teologit,
taiteilijat ja kirjailijat . Tässä näen myös oman paikkani: merkitysten pohtijana ja rakentajana.
Performanssi- ja installaatiotaiteilija Essi Kausalainen osallistuu teoksillaan uudenlaisten suhteiden rakentamiseen ympäristöjemme ja muiden olioiden kanssa. Performansseissaan hän pyrkii hahmottamaan paikkaansa eri ympäristöissä toisten toimijoiden, olioiden ja
eläjien, kuten kasvien kanssa. Hänen kontaktinsa kasvien kanssa avaa dualistisia rajoja elollisen ja elottoman, ihmisten ja luonnon välillä. Hän käsittelee kasveja aktiivisina toimijoina,
joiden kanssa voi olla vuorovaikutussuhteessa, jos antaa sen tapahtua, jos antaa sille mahdollisuuden. Performansseillaan hän osallistuu keskusteluun ja esittää ajatuksia toisenlaisen
luontosuhteen muodostamisesta. Itse pidän luontosuhdetta yhtenä aikamme tärkeimmistä
kysymyksistä. Kaikki pohdinta luontosuhteemme ympärillä voi auttaa meitä ratkaisemaan
nykyisiä haasteita. Kaikki taide ja ajattelu, joka auttaa ymmärtämään suhdettamme ympäröivään
maailmaan, ympäristöön, luontoon, on erityisen tervetullutta ja voi olla näyttämässä vaihtoehtoja ja teitä ulos tuhoavista ajatusmalleista.
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still- kuva essi kausalaisen performanssista garden works iii

14
Haus der Kulturen der Welt Berliinissä
on organisoinut aiheen ympärille kahden
vuoden Antroposeeni -projektin (2013-15)
ja kutsunut eri alojen tutkijoita, tieteilijöitä
ja taiteilijoita yhteen. Projektin tuotoksena
syntyy näyttelyitä sekä julkaisu. Kyseiseisen ohjelman aloitusseminaari sai minut
tarttumaan aiheeseen, sillä koin, että käsite
auttaisi minua käsittelemään itseäni kiinnostavia aiheita myös taiteen kautta.
15
Esim. teokset Untitled (Belfast) (2013),
Garden Works III (2012) ja Botanic (2011).
http://www.essikausalainen.com/
(luettu 8.3.2014)

Opinnäytetyöni taiteellinen osa lähti muotoutumaan näkemieni hammasunien, oman
narskuttelun sekä äänittämäni narskutuksen ympärille. Kun olin viime kesänä yötä ystävieni
luona toinen heistä sattui unissaan narskuttelemaan ja minulla sattui olemaan pieni äänitin
mukana. Tartuin tuohon äänipätkään, sillä siinä oli mielestäni jotain kiinnostavaa, joka
oli paljon muutakin kuin pelkkää riipivää estetiikkaa. Olin pohtinut antroposeenia paljon
ja halusin taiteen kautta käsitellä sen synnyttämää kokemusta. Narskuttelu tuntui tähän
sopivalta elementiltä. Olin laittanut merkille, että useat tuttuni ja ystäväni ovat narskuttelijoita ja osalla oireet liittyvät selvästi stressiin. Narskuttelu alkoi vaikuttaa kollektiiviselta
ilmiöltä, johon vaikuttaa yhteiskuntamme kiihkeä rytmi, paineet ja odotukset. Elämämme
aika heijastuu yksilöiden kehojen tiedostamattomassa tilassa tuottamana liikkeenä ja äänenä.
Kyseinen ääni on lisäksi sopivan karmiva ja absurdi, mikä sopii tunteeni välittämiseen.
Naftan unia -ääniteos on koostettu kuuden henkilön yöllisistä äänistä yhtenäiseksi biisiksi.
Ääniteoksen lisäksi installaatioon kuuluu video. Ääni ja video(projisointi) muodostavat
käsissäni yhtenäisen kokonaisuuden, jossa ne käyvät vuoropuhelua keskenään.

(2012)

still- kuva welcome to the anthropocene

- infovideosta

http:// www.anthropocene.info/en /home (katsottu 3.3.2014)

antroposeeni voi olla uusi kopernikinen
käänne: antroposeeni voi muuttaa käsi -

tyksemme kosmologiasta , maailmankaikkeuden rakenteesta ja ihmisen paikasta
siinä .

12
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THE GREAT ACCELERATION

17
Taiteilija-duo Böhler & Ordent ovat tehneet
installaatioita ja performansseja (2011/12)
teosnimellä ”Mehrung”. Teoksissa 12 osallistujaa valkoiset kangaskassit päässään
askartelee suuren pöydän ääressä eri
materiaaleista värikkäitä variaatioita the
great acceleration -käyrästä.
18
Latour (2013) pohtii samaa näkökulman
vaihdosta: ”What is so depressing in
reading of a subcomission of stratigraphy
is that it once was exactly the same items
you would’ve read in any of the 20th century listing in all of the glorious things that
humans have done in mastering the nature
except that the glory is gone and both
the master and the slave, human as well
as nature, have been melt together and
morphed into this sub trans greological I
mean geo-storical.”
19
Olisiko se edes ollut mahdollista, sillä
diagrammi on aina tulkinta?

loisteputkivalaisimena .

teosidea (jota tuskin tulen toteuttamaan).

- käyrä

16 17

the great acceleration

16
The great accelerationiksi kutsutaan
ylöspäin kipuavien infokäyrien massaa:
ikäänkuin yhtenäistä suuntaa, joka voidaan
löytää, kun kymmeniä, satoja, tuhansia
tilastodiagrammeja samalta aikajanalta
asetetaan päällekkäin ja tilastojen keskiarvo ja yhtenäinen suunta tulee näkyväksi.
Oletan, että tätä ”suuren kiihtyvyyden”
-diagrammikuvaa käytetään yleisesti
havainnoitaessa antroposeenia siksi, että
diagrammit välittävät tieteellisen tiedon
arvovaltaa. Niillä on myös helppo herättellä
muutoksen akkuuttiuteen ja mittakaavaan.
Lisäksi diagrammit ovat muoto(-kieli), jota
olemme tottuneet lukemaan.

Naftan unia -teoksen videoprojisointi vilkkuu pienenä ja hermostuttavasti tilan perällä.
Kuva vaihtuu toiseen niin nopeasti, ettei yksittäisestä otoksesta saa selvää. Vaaka- ja pystyakseli kehystävät kuvan ja asettavat vasemmasta oikeaan laitaan liikkuvat kolmannet viivat
kontekstiin sekä mittakaavaan. Kolmas viiva poukkoilee aiheesta riippuen enemmän tai
vähemmän ylä-ala-suunnassa, mutta useimmiten viivan loppupiste oikeassa laidassa on
ylempänä kuin lähtöpiste vasemmalla. Kuvat visualisoivat milloin mitäkin tietoa ja määrää:
hiilidioksidin määrä ilmakehässä, merien happamuuspitoisuus, metsien hakkuu, autojen
määrä, rahan määrä, kulutus, väestön määrä, ilmasta teollisesti talteenotetun typen määrä,
keinolannoitteiden käyttö, kansainväinen kauppa, kaupungistuminen, eliniän odote, öljyn
tuotanto, maakaasun tuotanto, turismi, öljyvuotojen määrä, asfaltoitu tiepinta-ala, tietokoneiden määrä, internetsivujen määrä, energiavoimaloiden määrä... Kaikkien suunta on
ylöspäin ja määrät kiihtyvässä kasvussa.
Käyrät koostuvat tilasto-/tutkimustiedosta. Diagrammi on näppärä keino muuttaa
valtava määrä numerotietoa yhdellä silmäyksellä omaksuttavaan muotoon. Diagrammien
voidaan ajatella olevan valokuvia, joskaan ne eivät muodostu valon vaan tiedon piirtäminä.
Diagrammit ovat helposti harhaanjohtavia ja ne voidaan pienillä skaalan muutoksilla saada
näyttämään joko dramaattisemmilta tai lievemmiltä kuin mitä ne todellisuudessa ovat.
Kyseessä on tietomassojen esteettinen tulkinta, ennemminkin kuin niiden objektiivinen
dokumentaarinen kuvaus. Tilastollisten diagrammien vahvuus ja heikkous piilee juuri
lukunopeudessa. Yhdellä silmäyksellä saadaan intuitiivinen kuva, tunne. Kuva on luettavissa
intuitiivisesti. Monet asiat voidaan esittää myös käänteisesti, alaspäin kääntyvänä käyränä:
viljelyskäyttöön muutetun sademetsän pinta-ala voidaan esittää lisääntyvänä, ja sademetsän
pinta-ala vähenevänä. On olemassa myös alaspäin kääntyviä käyriä, jotka ovat yhteydessä
ylöspäin suuntautuneisiin käyriin. Tästä esimerkkinä toimii lapsikuolleisuuden väheneminen,
joka on seurausta elinolosuhteiden ja terveydenhuollon kohenemisesta.
Ylöspäin kipuavat luvut ja diagrammikäyrät olivat ylpeyden aihe kylmän sodan ajan
USA:ssa ja Neuvostoliitossa, kommunismin ja kapitalismin voitonmittelössä. Tahot kilpailivat siitä, kumman sadot olisi suuremmat ja kumpi tuottaisi enemmän (milloin mitäkin
tuotetta ja tavaraa). Tällöin käyrät olivat hyvinvoinnin ja menestyksen mittareita. Nykyään
tunnen nousevia käyriä kohtaan jonkinlaista huolta ja surua, ja toivoisin, että monet niistä
kääntyisivät jo laskuun.
Ylöspäin kurotteleva käyrä on teolliselle aikakaudelle tyypillinen. Erityisen voimakas
käänne on tapahtunut 1950-luvulla. Käyrissä tulee näkyväksi ihmistoiminnan kasvua
havitteleva ideologia, teollistumisen vaikutukset yhteiskuntia ja ympäristöä muokkaavana
voimana. Diagrammeihin on sisäänrakennettuna arvomaailma, josta globaali kapitalismi
saa mandaattinsa: rationalismi (valistuksen aika) ja empiirisyys, kaiken mitattavuus ja
purkaminen laskettaviksi yksiköiksi.
Teoksessani en pyrkinyt käyttämään tilastomassaa dokumentaarisena , jolloin materiaalin valintaperusteet olisivat olleet toisenlaisia. Valikoin joukosta ainoastaan sellaiset tilastot,
jotka sopivat tarkoitukseeni ja näin käytin materiaalia ilmaisuvälineenä. Naftan unia -videon
diagrammimassa pyrkii kuvaamaan tietovirtaa, jolle altistumme tahtomattakin päivittäin.
Käytän ylöspäin kaartuvia käyriä teollisen aikakauden, modernin/länsimaisen kulttuurin,
kehityksen, kasvun ideaalin ja muutoksen symbolina. Olen asettanut kuvien vaihtumisvauhdin
nopeaksi, jotta sen syke loisi katsojassa samanlaista levottomuuden tunnetta, joita tilastot
minussa herättävät. Pyrin tällaisella valinnalla kommunikoimaan omia tunnetilojani. Tieto,
varsinkin tilastotieto vain harvoin muuttuu suoraan kokemukseksi. Yleensä viileän objektiivisiksi luettavat käyrät näyttäytyvät teoksessa levottomina. Miltä tieto tuntuu? Millaiseksi
kokemukseksi tieto muotoutuu?
18

2011

19

1950
1900
the great accelerationin kuvitus will steffenin luennolta
the anthropocene: where on earth are we going ?

10.1.2013 hkw, berliini
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GAIA – KAIKEN ELÄMÄN ALKULÄHDE

21
Gaia tarkoittaa muinaiskreikaksi Maata ja
on Kreikkalaisessa mytologiassa alkujumala, Äiti-Maa, josta koko universumi on
saanut syntynsä. Gaia-teorian nimellä kulkeva hypoteesi on englantilaisen biologin,
James Lovelockin kehittämä teoria, jonka
mukaan biosfääri kokonaisuutena on itsesäätelevä järjestelmä, joka pitää maapallon
olosuhteet elämälle suotuisina.

22
Latour 2011, 9 ”(...) because She is at once
extraordinarily sensitive to our action and
at the same time She follows goals which
do not aim for our well-being in the least. If
Gaia is a goddess, She is one that we can
easily put out of whack while She in turn
may exact the strangest sort of “revenge”
(to borrow from the title of Lovelock’s
most strident book) by getting rid of us,
“shivering us” out of existence, so to
speak. So in the end, She is too fragile to
play the calming role of old nature, too unconcerned by our destiny to be a Mother,
too unable to be propitiated by deals and
sacrifices to be a Goddess.”

23
Latour 2011, 2 ”(...)what do we do when
questions are too big for everybody, and
especially when they are much too grand
for the writer, that is, for myself? One of
the reasons why we feel so powerless
when asked to be concerned by ecological
crisis, the reason why I, to begin with,
feel so powerless, is because of the total
disconnect between the range, nature,
and scale of the phenomena and the set of
emotions, habits of thoughts, and feelings
that would be necessary to handle those
crises—not even to act in response to
them, but simply to give them more than a
passing ear.”

Yritän ymmärtää, mitä elämä antroposeenissa tarkoittaa. Mikä on ”luonto”, jota pyrin suojelemaan ostamalla valkaisematonta wc-paperia, välttämällä eläinkunnan tuotteita ja turhaa
matkustelua? Onko se suomalaisissa talousmetsissä tai viljelysmailla, Thaimaan paratiisirannoilla, Alaskan erämaassa, kaupunkien laita-alueiden joutomailla? Missä on nykyään villein
luonto? Länsi- ja Keski-Euroopasta metsät on hävinneet jo vuosisatoja sitten, ja muillakin
mantereilla suojeltuja tai muuten taloudellisesti hyödyntämättömiä saarekkeita on globaalin
markkinatalouden jäljiltä harvakseltaan. Olen joutunut luopumaan mielikuvista luonnosta,
jossa kasvit ja eläimet saavat elää ilman ihmisen väliintuloa villinä, vapaana ja raadollisena,
puhtaista järvistä, puhtaista rannoista ja metsistä pako- ja virkistäytymispaikkana – kuvista,
joita minuun on syntysuomalaisena pumpattu jo äidinmaidossa. Uutiset Itämereen tonneittain
dumpatuista kemiallisista aseista, napajäätiköiden sulamisesta ja romahtaneista kalakannoista herättävät minussa vihan, turhautuneisuuden, avuttomuuden, surun ja tyhjyyden tunteita. Prosessia voisi kuvata klassiseksi suruprosessiksi, jossa erilaisten tunteiden läpikäyminen
vie kohti tilanteen hyväksymistä. Ajattelen, että prosessia on pakko käydä läpi, jotta pystyisin
toimimaan aktiivisesti tilanteen muuttamiseksi, enkä lamaantuisi tunteitteni alle. Ihmiset eri
puolilla maailmaa käyvät mitä luultavimmin läpi samaa prosessia ja uskon, että se on käytävä
läpi vielä kollektiivisestikin, mutta sen aika ei ole vielä tullut .
Mielikuvani luonnosta on rakennettu HD-luontodokumenttien, mainosten, biologian
kirjojen, uutiskuvien ja auton/junan/lentokoneen ikkunoiden läp, sekä lyhyissä pistäytymisissä (teollisuus)metsiin. On vaikeaa luoda suhdetta johonkin, joka tuntuu olevan kaukana,
sirpaleina, kuvina, kun itse asun kaupungissa ja suora riippuvuussuhde lähiympäristöön on
öljyn avulla katkaistu. Elintarvikkeita virtaa kauppoihin täsmällisesti ja standardoidun tasalaatuisesti juuri sen takia, että ne tuotetaan valtavilla öljyn pyörittämillä monokulttuurisilla
viljelmillä. Mitä siis pitäisi suojella? (Eihän omaa arkeani luulisi juurikaan hetkauttavan, jos
ilmakehän keskilämpötila nousee asteella parilla ja sateita tulee enemmän.) Öljy on saanut
päämme sekaisin ja uskottelemaan itsellemme, että voimme irroittautua luonnon sykleistä
ja kahleista, ja elää siitä irrallaan.
Ranskalaisfilosofi Bruno Latour pohtii luennossaan Gaian, Äiti-Maan olemusta . Hänestä
Gaia on erittäin herkkä ihmistoimille, mutta samaan aikaan Hänellä on omat tarkoitusperänsä, jotka eivät lainkaan tähtää meidän hyvinvointiimme. Jos Gaia on jumalatar,
Hän on niin herkkä, että voimme helposti saada Hänet epäkuntoon; samalla Hän omaa
voimia, joilla voi pyyhkäistä meidät pois maan kamaralta. Mutta keitä voisimme syyttää
vaikkapa ilmastonmuutoksesta, Äiti-Maan hermojen koettelemisesta? Syyttävän sormi
ei löydä ketään yksittäistä tahoa tai ihmistä, jonka päälle vyöryttäisi suuren syntitaakan ja
syyllisyyden, jotta taho voitaisiin tuomita ja asiat korjata teknisesti ennalleen. Latour esittää,
että kollektiivisesti aikaansaamamme ympäristövaikutukset ovat niin suuria, ettei meillä ole
yksin mahdollista ymmärtää niiden mittakaavaa . Tämän asian äärellä voi kokea samankaltaista ihmetystä ja suuruutta, kuin romantikot kokivat 1800-luvulla ”koskemattoman” aavan
maiseman äärellä . Enää vain emme katsele avaraa ja jylhää maisemaa, vaan diagrammeja ja
Google mapsin värikkäitä satelliittikuvia.
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google maps
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Joanna Macy on käsitellyt ympäristökriisien yksilövaikutuksia ja tarjoaa kirjassaan
Maailma rakastajana ja minuutena (2009)
välineitä ympäristökriisien kollektiiviseen
(henkiseen) prosessointiin.
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Latour 2011, 2 ”But what has become of
the sublime lately, (...) on one side, our
gigantic actions as humans, I mean as
collected humans, and, on the other side,
our complete lack of a grasp on what we
have collectively done?”
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ANTROPOSEENINEN KATSE

Ympäristöestetiikan peruskysymyksiä on, miten tieto (kohteen syntyhistoriasta, ominaisuuksista, omistussuhteista) sekä arvot vaikuttavat siihen, mitä pidämme kauniina. Jos ajattelemme, että laajat monokulttuuriset viljelykset ovat tehokasta maa-alan käyttöä, tuottavat
ruokaa tuhansille ja antavat työpaikkoja monille, voimme nähdä tämän kauniina ja kokea
syvän esteettisen elämyksen (sillä hyväksymme sen ilmentämät arvot). Tieto siitä, että kyseinen
viljelymetodi kuluttaa valtavasti uusiutumattomia fossiilisia polttoaineita lannoitteiden, tuholaistorjunta-aineiden ja koneiden muodossa, aiheuttaa maailmanlaajuisesti biodiversiteetin ja
maaperän köyhtymistä ja pilaa vesistöjä, tahraa kokemuksen. Tosin silloinkin voin hetkellisesti
antautua nauttimaan rypsipellon värikylläisyydestä, graafisuudesta ja avaruudentunnusta.
Ympäristöestetiikkafilosofi Allen Carlson pohtii asiaa Camp-asenteen kautta. Campin
läpi pystymme saamaan esteettistä nautintoa itsellemme kyseenalaisten arvojen ilmauksista
unohtamaalla niiden laajemman merkityksen. Tällöin esteettinen kokemus jää kuitenkin
ohueksi. Värikkäiden roskien olemassaololle lähimetsikössäni on vaikea keksiä kestäviä
perusteluita , joskin voimme nähdä ne osana luontoa (sikäli, kun ihminen ja luonto nähdään
toisistaan erottamattomana kokonaisuutena) ja nähdä niissä jopa esteettistä arvoa. Syvällinen
esteettinen kokemus vaatii kuitenkin, ettei elämän säilyttämistä ja tukemista pidä arvona
itsessään. Toisin sanoen ”elämä on esteettisen mielihyvän viitekehys ja edellytys” . Carlson
väittää, että roskan esteettinen arvostaminen on arveluttavaa myös siinä suhteessa, että tällöin halumme roskan (tai muiden haitallisten elementtien) poistamiseksi lievenee ja meistä
tulee välinpitämättömiä asian suhteen, kun sanattomasti hyväksymme arvojen ilmentymän
(roskan) moraalisen puolen.
Esteettiset mieltymykset eivät ole stabiileja, vaan muokkautuvat ajan kuluessa ja yhteiskuntien arvojen muuttuessa. Taiteilijoilla estetiikkan luojina on mahdollisuus olla muokkaamassa laajempia kulttuurisia esteettisiä mieltymyksiä sekä luoda uusien arvojen estetiikkaa.
Miltä voisi näyttää/kuulostaa/tuntua post-fossiilinen taide?
27
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elokuvasta koyaanisqatsi
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25
Foster 1992 / Alligaattorin hymy 1994, 118

26
McKibben 1989, 62 ”For it isn’t natural
BEAUTY that is ended; in fact, in the same
way that the smog breeds spectacular sunsets, there may appear new, unimaginal
beauties. What will change is the meaning
that beauty carries, for when we look at
a sunset, we see, or think we see, many
things beyond a particular arrangement of
orange and purple and rose.”

Tieto muuttaa tapaa, jolla katson ympäristöä ja se vaikuttaa käsityksiini kauniista. Menen
lapsuuteni marjametsään (hakemaan kokemusta luonnosta, toisesta) ja havahdun siellä
tietoon, että ne metsät, joissa olin lapsena temmeltänyt ovat teollisuusmetsää, puupeltoa,
suomalaisen metsäteollisuuden viljelyksiä, joiden ”hoitamiseen” kuluu valtavasti energiaa.
Ihmisen kädenjälki on ilmeinen, jos sen osaa maisemasta lukea, toisin sanoen jos tietää.
Tietämättömälle voi sellainenkin metsä olla kokemus villistä. Esteettisen nautinnon kokemus
on kadonnut tai ainakin tahriintunut. Tapahtumasta voidaan käyttää esteettisen desilluusion
termiä, kun asia näyttää ensin kauniilta tai esteettisesti vaikuttavalta, mutta osoittautuukin
sitten toiseksi ja koemme siirtymän arvostavassa havainnoinnissamme .
Herää kysymys, voiko antroposeeni olla kaunis? Voiko ihmisen muokkaama ympäristö
olla kaunis, vaikka tiedän sen useissa tapauksissa vievän elintilaa muilta lajeilta, olevan osa
kestämätöntä kulttuuria ja jopa uhkaavan omaa olemassaoloamme? Voivatko värikkäät roskat lähiömetsikössä olla kauniita? Voinko viattomasti nauttia punahehkuisesta auringonlaskusta
vaikka tiedän sen saavan vivahteikkaat sävynsä rikin määrän lisääntymisestä ilmakehässä?
Itse pidän moniakin ihmisen luomia maisemia ja elementtejä kauniina: nautin pilvenpiirtäjän
katolta avautuvasta avaruudesta, viimeistä yksityiskohtaa myöten hallituista japanilaisista
puutarhoista, moderneista sähköä tuottavista tuulimyllyistä ja omasta puutarhapalstastani. Bill
McKibben esittää, että ihmistoiminta voi synnyttää uusia, ennalta arvaamattomia kauneuksia,
mutta kauneuden (kuten luonnon) merkitys muuttuu . Eettiset arvostukset ja tieto värittävät
25

Ajatus siitä, että eläisimme antroposeenissa asettaa myös taiteen tekemisen uuteen valoon:
en halua olla osana kuluttamassa neitseellisiä materiaaleja omiin teoksiini, luomassa teoksia/
objekteja/materiaalien yhdistelmiä, jotka jossain vaiheessa menettävät merkityksensä joista
tulee (ongelma)jätettä. Sisälläni ollut vaikeus, materiaalin vieraus, on saanut muodon ja sanoja:
tuntuu järjettömältä tuottaa uusia objekteja, materiaalisia esineitä maailmaan, jossa ihmisen
synnyttämät, tuottamat, luomat esineet, asiat ja materiaalit ovat massiivinen ongelma. Roska,
jäte, kertakäyttöiset esineet, maatumattomat, myrkylliset materiaalit ja kemikaalit täyttävät
kaatopaikkoja, ojia, jokia, pilaavat vesistöjä, kertyvät massiivisiksi lautoiksi valtameriin, sairastuttavat ja tappavat ihmisiä ja kanssaeläjiä. Teollisesti tuotettu synteettinen materia on järjetöntä ja sillä on raskas taakka. En myöskään halua olla ylläpitämässä kestämätöntä kulttuuria, vaan pyrkiä heijastelemaan ja tuomaan näkyväksi tämänhetkistä kestämätöntä tilannetta,
pyrkiä luomaan vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja tehdä taidetta, tuottaa uusia post-fossiilisia
estetiikkoja. Tähän mennessä en ole kokenut onnistuneeni siinä kovinkaan hyvin.
Vaikka yksittäisen taideteoksen ympäristövaikutus/resurssitaakka olisi vain hiukkanen
massatuotetun kulutushyödykkeen (turhakkeen) vaikutuksista, on sillä silti symbolinen
merkitys. Taide kommunikoi merkitysten tasolla ja teoksen materiaaleista tulee väistämättä
osa teoksen merkitystä, joskin se usein sivuutetaan ainakin valokuvataiteen kohdalla . Ei
ole yhdentekevää, valmistetaanko teos neitseellisistä raaka-aineista, joiden tuottamiseen ja
kuljettamiseen on kulunut valtavasti energiaa, vettä ja muita resursseja (jollei se ole teoksen
sanoma), vai löydetyistä, kierrätetyistä tai itse tehdyistä materiaaleista ja lainatuilla/jaetuilla
välineillä. Valokuvan kohdalla itsetekemisen mahdollisuudet ovat vähäiset. Toki tällaiset
”rajoitteet” kaventavat mahdollisuuksia kaikista niistä teoksista, jotka olisi mahdollista tuottaa. Tällainen voi tuntua hankalalta ja vaivalloiselta, mutta itse otan sen jatkuvana haasteena.
Jos haluaa muuttaa elämäänsä/yhteiskuntaansa/arkeaan kestävämmälle pohjalle on ajateltava
kaupan valikoimaa laajemmin.
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esteettistä kokemusta.
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Carlson 1976 / Alligaattorin hymy 1994,
106-107, 110. Carlson erittelee esteettisen kokemuksen ohueksi ja syväksi.
”Ohut merkitys liittyy tilanteisiin, joissa
nautimme kohteesta esteettisesti ennen
kaikkea sen fyysisen ulkonäön vuoksi,
mukaanlukien paitsi sen pinnan fyysiset
ominaisuudet myös sen muotoon tai rakenteeseen liittyvät hahamo-ominaisuudet.
Syvä merkitys sen sijaan sisältää kohteen
fyysisen ulkonäön ohella myös tiettyjä
laatuominaisuuksia ja arvoja, joita kohde
ilmaisee tai välittää katsojalleen.”
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Ennemminkin tulee mieleen vastakkaisia
perusteluita: roskat voivat vahingoittaa ja
tappaa eläimiä jos ne tulevat syödyiksi,
muovista irtoaa (PCB) kemikaaleja, jotka
heikentävät eliöiden lisääntymiskykyä, ja
jotka lopulta kulkeutuvat myös ihmisten
kehoihin.
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”Asenne joka ilmaisee jatkuvaa nauttimista
nimenomaisesti tuhoavaksi myönnetystä
tilanteesta viittaa harmonian puuttumiseen
kauneuden havaitsemisen ja elämän itsensä muodostaman suuremman arvon välillä.
Tällainen epäsuhta mielihyvän ja sen
viitekehyksen välillä on perimmältään irrationaalinen: aidosti tuhoisien tilanteiden
arvostaminen merkitsee niiden hyväksymistä, ja jatkuvana (tai yleistettynä) tällainen hyväksyminen johtaisi – sen valossa,
mitä tänään ympäristötieteen ansiosta tiedämme – elämän itsensä tuhoutumiseen.
(…) Jonkin sellaisen pitäminen kauniina,
joka tuhoaa kaikki kauneuden havaitsemisen edellytykset, on käsitykseni mukaan
irrationaalista.” Foster 1992 / Alligaattorin
hymy 1994, 124-125. Näin kyllä kieltämättä
tapahtuu, sillä ihminen ei pohjimmiltaan
ole kovinkaan rationaalinen olento.
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Valokuvataiteen yleinen käytäntö esittää
kuvia taide(galleria) kontekstissa on
”C-print on diasec” ja ”pigment print on
aluminum”. Materiaaleista tulee lähes
näkymättömiä siksi, että ne ovat niin
tavallisia, ettei se kiinnitä huomiota.
Tässä korostuu se, että valokuva halutaan
usein näyttää ”ikkunana”, jolloin huomio
kiinnittyy sisältöön, ei sen materiaaliseen
olemukseen. Illuusion rikkoo pienikin virhe
(naarmu, pöly tai ryppy).

elämää öljyhuipulla
Salminen puhuu tekstissään öljyn kokemuksesta ja taiteen roolista post-fossiiliseen kokemukseen kurkottamisessa:
”Öljyn tuotannon ehtyminen on siis ontologinen, maailmallisuuden lihaan pureutuva
tapahtuma. Kun öljyn epäkuolleen kiihdytyksen poikkeustila on ohi, inhimillinen, eläimellinen ja kasvillinen asettuvat uudelleen. Öljyn teollinen hyödyntäminen ja sen asteittainen loppuminen eivät nimittäin ole synnyttäneet yksinomaan uusia kokemuksia, vaan ne
muuttavat kokemisen tapaa, kokemuksen kokemusta. Koska luonnon- ja taloustieteillä
ei ole pääsyä kokemuksen ajattelemiseen, vaarallinen ylitys jälkifossiiliseen kokemuk35

sellisuuteen jää taiteiden, filosofian ja arkipäivän ongelmaksi.”
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Salminen/Vadén 2013, 49-50 Salmisen/
Vadénin mukaan produktivistinen
tuotantokone (olipa se kapitalistinen
tai sosialistinen) tarvitsee neljä tekijää
käynnistyäkseen: henkiset olosuhteet,
sosiaaliset olosuhteet, sopiva teknologia
eli aineelliset välineet sekä fossiiliset
polttoaineet itse.
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Salminen/Vaden 2013, 45. V.2005 fossiiliset
polttoaineet tekivät työtä 12 terawatin teholla, kun koko ihmiskunnan maksimityökyky on n.0,7 terawattia vuodessa. Koska
energiankulutus on jakautunut epätasaisesti energiaa kuluu eniten teollistuneissa
länsimaissa, jossa jokaisen henkilön
puolesta työskentelee kymmeniä fossiilisia
energiaorjia päivittäin.
33
Salminen/Vadén 2013, 54

34
Säilöttyjä unelmia 2012, ohjannut Katja
Gauriloff

Olen valinnut lähestymiskulmakseni tämän ajan kokemukseen nimenomaan öljyn, sillä
paitsi että se on synnyttänyt ja pitää yllä länsimaisia yhteiskuntia, on se myös herkullinen,
monitasoinen, monimerkityksellinen aihe sekä aineena (hiilivetyinä, joista voi tehdä melkein
mitä vain), että ontologisesti, yhteiskunnallisesti ja symbolisesti. Se on muinaisen auringon
valoa, joka on synnyttänyt orgaanista elämää, joka kuoltuaan ja puristuttuaan miljoonia vuosia maan pimeässä povessa on muuttunut energiaksi, jonka energiatiheys ja muokattavuus
on vertaansa vailla. Öljy on ollut minulle tärkeä työkalu sen ymmärtämisessä, miksi ja miten
olemme päätyneet tähän tilanteeseen, jossa tuomiopäivän pasuunoina eivät toimi uskonmiehet vaan luonnontieteilijät ja tutkijat.
1800-luvun alussa kehitettiin tekniikka, jolla maan sisuksiin puristautunutta mustaa kultaa
pystyttiin ensi kertaa laajamittaisesti hyödyntämään. Jo antiikin kreikkalaiset ja myöhemmin
Bysantin imperiumissa ihmiset olivat huomanneet aineen paloherkkyyden ja käyttäneet sitä
sotilaallisesti esimerkiksi liekinheittimissä ja palopommeissa. Tuolloin puuttui kuitenkin teknologinen välineistö, jotta fossiilisia polttoaineita olisi laajamittaisesti pystytty käyttämään ja
nykyisenkaltainen teollinen tuotanto olisi ollut mahdollista.
Fysiikassa energia määritellään usein voiman, kappaleen tai systeemin kyvyksi tehdä
työtä. Öljyn kautta teollisilla yhteiskunnilla on käytössään energiaorja-armeijoita työskentelemässä puolestaan: tuottamassa ruokaa, lämpöä, liikettä, hyötyä ja huvia. Salmisen/Vadénin
mukaan öljyn aikakautta luonnehtii massiivisen lisätyövoiman aiheuttama vierauttaminen,
joka ilmenee katkoksen kokemuksina.
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”Fossiiliset polttoaineet itse mahdollistivat niin pitkät napanuorat, niin suuret välimatkat,
ja niin korkeat hierarkiat, että lähellä oleva ei näytä liittyvän kaukaiseen, vaikka se on
olemassa vain kaukaisen takia.”
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Katkoksen käsite auttaa ymmärtämään omaa arkikokemustani. Arkiympäristöni koostuu
lukemattomista objekteista, joiden materiaalisesta tai tuotannollisesta alkuperästä on kerrassaan mahdotonta tietää, vaikka sitä yrittäisikin selvittää. Näin myös vastuu omien kulutustottumusten seurauksista on mahdollista ulkoistaa ja piiloutua itse tietämättömyyden verhon
taakse. Syy-seuraussuhteet hämärtyvät ja katkeavat. Säilöttyjä unelmia -dokumentti kuvaa
kiinnostavasti öljyn mahdollistamasta hajautettua tuotantoa ja katkoksen kokemusta. Siinä
pyritään jäljittämään erään raviolipurkin eri ainesosien matka alkutuotannosta valmiiseen
tuotteeseen suomalaisen kaupan hyllylle. Seuraa 30 000 km:n matka kymmeneen maahan ja
koskettavia kohtaamisia tuotantoketjussa työskentelevien ihmisten kanssa.
34

Minulle öljy näyttäytyy yhtäaikaa kiehtovana ja kauhistuttavana: toisaalta hyvin konkreettisena ja toisaalta mittakaavaltaan ja kapasiteetiltaan täysin käsittämättömänä. Omavaraistaloudessa Valtimossa elävä Lasse Nordlund on sitä mieltä, että oikeastaan ongelma ei ole
energian niukkuus, vaan se, että ihminen on kyvytön käsittelemään niin valtavia energiamääriä, kuin mitä fossiiliset polttoaineet antavat käyttöömme . Voisi luulla, että koska
ihminen on ottanut käyttöönsä tämän ihmeaineen ja teknisillä taidoillaan ja keksinnöillään
luonut infrastruktuurit, joilla tuosta aineesta ja sen avulla on pystytty loihtimaan liikettä,
voimaa, lääkkeitä, ruokaa, teknologiaa, vaatteita, asumuksia ja kaupunkeja, että ihminen olisi
myös tuon aineen hallitsija ja herra. Mutta vaikuttaakin siltä, ettei meillä ole kapasiteettia
ymmärtää öljyä, niitä energiamääriä, sitä muutosvoimaa, mitä se antaa käyttöömme. Tilanne
aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia, katkoksen kokemuksia ja kriisejä.
36

Elämme öljyhuipulla . Se ei tarkoita, että öljy olisi pian loppumassa, vaan että öljyn tuotanto ei enää tule kasvamaan: joka vuosi ei saada tuotettua enemmän öljyä kuin edellisenä
vuotena. Tämä tarkoittaa myös, että öljyn saattaminen kulutukseen sopivaan muotoon on
koko ajan hankalampaa ja vie koko ajan enemmän energiaa ja siten öljyn hinta kallistuu.
Halvan öljyn aika on ohi. Päälle hiipivä energiakriisi ei ole maailmanpoliittisen kriisin
synnyttämä kuten aikaisemmat öljykriisit 1970-luvulta lähtien , vaan liittyy hyötysuhteen
alenemiseen (öljyn tuottaminen on koko ajan hankalampaa ja siihen kuluu enemmän energiaa) sekä siihen, että öljyn kysyntä kasvaa nopeammin, kuin sitä pystytään tuottamaan:
vanhat öljylähteet ehtyvät ja uudet sijaitsevat riskialttiilla alueilla. Luonnollisesti öljyn hinta
vaikuttaa kaikkeen toimintaan, mikä on riippuvaista öljystä . Eli kaikkeen. Meitä kohtaavat
haasteet, jotka johtuvat fossiilisten polttoaineiden vähenemisestä sekä niiden aiheuttamasta
ilmastonmuutoksesta. Teemme niin tai näin, suunnanmuutosta vähemmän fossiiliseen tulevaisuuteen on mahdotonta välttää, mutta miten hallitusti tai kaoottisesti kyseinen muutos
tulee tapahtumaan, jää nähtäväksi.
Ranskalaisfilosofi Georges Bataillella on hieman toinen näkökulma energia-kysymykseen. Hänen mukaansa energian niukkuus ei suinkaan ole ongelma, eikä elämä ole taistelua
niukista resursseista, vaan päinvastoin: auringon pursuava ja tuhlaileva energialataus syöksee
maapallolle niin paljon energiaa, että sen ylijäämä synnyttää monimuotoista elämää. Elämä
saa alkunsa luksuksesta, joka palaa lopulta takaisin tyhjyyteen.
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Nordlund 2008, 9

37
Öljyhuipulle on mahdotonta asettaa tarkkaa
päivämäärää, mutta ”suurin osa ennusteista uskoo huipun olevan 2000-luvun
alkupuolella”. Tarkalla vuosiluvulla ei ole
merkitystä. Salminen/Vadén 2013, 29
38
Salminen/Vadén 2013, 29
39
1973 maailmaa kohtasi lensimmäinen
laajamittainen energiakriisi, öljykriisi,
kun maailmanpoliittiset kriisit vaikuttivat
öljyn tuotantoon ja jakeluun, ja sai öljyn
tuojamaat energiansäästötoimiin. Tuolloin
Suomessakin pyrittiin säästämään energiaa
muun muassa antamalla määräyksiä eri
tilojen lämpötiloista, säätämällä yleinen
nopeusrajoitus 80km/h, kieltämällä moottoriteiden valaistus, lämmitetyn veden
käyttö muissa kuin yleisissä uima-altaissa
sekä autojen lämmittäminen sähköverkosta
alle -10°C pakkasella.

40
Laitinen 2012, 177 On arvioitu, että kun öljytynnyrin hinta ylittää $80, se alkaa vaikuttaa
maailmantalouteen taantumana. 2008 hinta
käväisi $147 ennätyksessä. Maaliskuussa
2014 hinta pyörii $100 paikkeilla.

”Aurinko syytää energiaa silmittömästi joka suuntaan koko ajan. Sitä saapuu maapallolle niin paljon, että aine alkaa kiemurrella ja monimutkaistua synnyttäen elämää. Kasvit
saavat aurinkoenergiaa niin paljon liikaa, että kasvavat ja levittyvät. Kasveja on niin
paljon liikaa, että eläimet voivat syödä niitä. Eläimiä on niin paljon liikaa, että ne voivat
syödä toisiaan. Kuollutta eliömassaa on niin paljon liikaa, että siitä syntyy tonneittain
hiilivetyjä; ihminen kokee elämän sinänsä liiallisena, ja niin edelleen. Lopulta kaikki tämä
41

energia syöksyy eliöinä ja kokemuksina kuohuttuaan tyhjyyteen, hukkaan.”

20

35
Salminen 2014
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41
Salminen/Vadén 2013; 12, 120, referaatti
Bataillen kirjasta La Part Maudite (1949)
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Parts per million, miljoonasosa. Luku ennen teollista vallankumousta oli 280ppm.
45
Tutkimustietoon on kuitenkin suhtauduttava varauksella. On aina katsottava
kuka tietoa tuottaa ja mistä lähtökohdista. ”Jatkuvasti muuttuvaan maailmaan
reagoiminen ei ole mahdollista ilman noita
muutoksia tutkailevaa ja seuraavaa tietämystä. Tiedon rooli on korvaamaton, mutta
tietoon ei voi suhtautua epäkriittisesti.
(...) olennaisempaa onkin pohtia, mihin
tarkoituksiin tietoa luodaan, millaisiin
kysymyksiin se vastaa ja jättää vastaamatta, ja osataanko ymmärtää joidenkin tiedon
luomisen tapojen heikkoudet ja vahvuudet
kulloisessakin tilanteessa.” Lähde 2013, 38
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pigmenttivedos , loisteputkivalaisin
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(2011),
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Patagonia brändää itseään ympäristötietoisena ja vastuullisena vaatemerkkinä. Merkillä on parhaillaan menossa vastuullisen
talouden kampanja
http://www.patagonia.com/us/patagonia.
go?assetid=87969 (luettu 27.3.2014). Joan
Voight pitää sitä ovelana myyntikikkana,
joka vetoaa nimenomaan niihin kulutuskriittisiin ihmisiin, jotka ovat tietoisia
”vihreän kuluttamisen” paradoksista
http://www.adweek.com/news/advertising-branding/patagonia-taking-provocative-anti-growth-position-152782 (luettu
27.3.2014)
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plastic never dies

42
Oman paineensa tilanteeseen tuottaa
ilmastonlämpeäminen, jonka pitämiseksi
turvalliseksi arvioidun 2°C sisällä, tulisi
kaiken fossiilisen polttoaineen polttaminen
lopettaa välittömästi.

Elämme historiallista tilannetta kahden aikakauden välissä, jonka vedenjakajana toimii
öljyhuippu. Illuusio siitä, että kokemamme hetkellinen runsauden kausi voisi jatkua ja että
kasvu voisi jatkaa kasvuaan, on öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden uneksima märkä
päiväuni. Alkaa olla selvää, että yhteiskuntiemme kasvun aineelliset rajat ovat näkyvissä, jos
ei kovin selkeästi niin ainakin ääriviivoina sumun verhoamassa maastossa, joskin täsmällisiä
ennusteita on mahdotonta tehdä. Jokainen laskelma ja ennuste tulee epäonnistumaan, sillä
emme pysty ottamaan laskuihin mukaan kaikkia mahdollisia yhtälön muuttujia, tietomme ei
yksinkertaisesti riitä. Mutta se, mitä tiedämme, pitäisi saada hälytyskellot soimaan.
Tieto maailmaa kohtaavista kriiseistä (jotka eivät vielä konkreettisesti näy omassa pohjoismaisessa elämässäni), saa minussa aikaan levottomuutta, surua ja turhautuneisuutta. Epävarmuus,
rikkonaisuus ja katkos heijastuvat unissani. Tuntuu, kuin eläisin kahdessa todellisuudessa
yhtäaikaa ja surffailisin niiden välillä. Toinen maailma on empirisesti todennettavissa oleva
arkiympäristöni, materiaalinen todellisuus, asiat, jotka pystyn kehollisesti havaitsemaan.
Elän osana yhteiskuntaa ja kulttuuria, sillä ilman niitä olisin yksin ja eristyksissä. Voin
uppoutua siihen: löydän itseni valikoimasta Patagonian lenkkareita nettikaupasta, sillä
lenkkareiden harkittu valinta kommunikoi toisille yhteisöni jäsenille ryhmään kuuluvuutta,
(tyyli-)tietoista valintaa, joka ylläpitää asemaani osana yhteisöä. Ja tarvitsenhan jotkut kengät
joka tapauksessa. Välillä pystyn katsomaan omaa tilannettani etäältä, ikäänkuin ulkopuolisena ja havahdun: ”Mitä helkkaria! Öljystä ties missä ties kenen valmistamat lenkkarit, jotka
vuoden käytön jälkeen päätyvät kaatopaikalle, jossa ne odottavat ainakin 500 vuotta omaa
hajoamistaan! Eihän tässä ole mitään järkeä!”
Toinen todellisuus (?) on tiedon välittämä. Tietoa ilmastonmuutoksesta en pysty itse
todentamaan enkä kehossani havaitsemaan. Ihmiskehoni ei kykene tunnistamaan omana
elinaikanani tapahtunutta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua 342 ppm :sta nykyiseen 398 ppm:aan, vaan tämän havaitsemiseen tarvitaan teknistä laitteistoa. Tieto ihmisperäisestä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta ja sen yhteydestä ilmastonmuutokseen
kuitenkin vaikuttaa omaan maailmankatsomukseeni ja siihen, miten suhtaudun tulevaisuuteen ja ympärilläni tapahtuviin muutoksiin. (Minulla ei ole perusteltuja syitä epäillä IPCC:n
tuottaman tiedon todenmukaisuutta). Ilmastonmuutos on lukuja, diagrammeja, tilastoja,
hyvin spesifiä tietoa, jota alaansa perehtyneet tulkitsevat, ja jotka toisaalla konkretisoituu
arjen haasteiksi (kuinka turvata ruuan ja veden saanti itselle ja perheelle), tai kysymyksiksi
oman kulttuurin katoamisesta elinympäristön jäädessä nousevan merenpinnan alle, kuten Kiriba45

tin saarivaltiolle Tyynellävaltamerellä on käymässä luultavasti jo seuraavan 50 vuoden aikana.
Toisaalta odotan tulevaa aikakautta, jossa öljyä on vähemmän käytössä. Siinä on mahdollisuutensa. Kenties ympäristön tuhoamisen tehokkuus laskee sen myötä, syy-seuraussuhteiden lyheneminen ja elämän paikallistuminen lisää vastuunottoa elinpiirien hyvinvoinnista ja elämä voi löytää paikallisemman, kestävämmän ja ymmärrettävämmän uoman.
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nafta JA TAIDE

Nafta on vauhti, jolla teoksia tehdään ja uusia näyttelyitä synnytetään/pidetään.
46

Nafta on massaa.
Nafta on pitkällisen teollisen ja teknologisen tuotannon välineet ja materiaalit.
Nafta on näyttelyitä toisissa kaupungeissa toisissa maissa toisilla mantereilla.
Nafta on internet.
Nafta on onnittelukukat avajaisissa.
Nafta on datamassaa.
Nafta on pigmentit tulostimessa.
Nafta on tulostin, paperi, pohjustusmateriaali, spraypohjustusliima, kamera, tietokone, internet,
kovalevyt, muistikortit, muistikortinlukija, näyttelytila, pakettiauto, muovikääre/suojus, mattoveitsi, pöytä, loisteputkivalaisin, puuvillahanskat ja artist statement gallerian ikkunalla.
Nafta on valokuva.
Nafta on gallerioita.

idea 2 : video , jossa hidastettuna lentää ympäriinsä räjäytettyjä esineitä , jotka

Nafta on kännykkäkamera.
Nafta on valokuvataiteen opinnot.

symbolisoivat kapitalismia ja kaikkea tuotettua turhaa turhuutta .

massiivisen great acceleration

- käyrän .

idea 1: performanssi , jossa tuhoan itse kaikenlaisesta roskasta kasaamani

joka tuhoaa minut ja ympäristöni .

välillä tekisi mieli räjäyttää pirstaleiksi koko maailmanjärjestys , kapitalismit

ja kaikki . vapauttava ajaus , että voisin räjäyttää kaikkea tätä turhaa materiaa ,

Nafta on apurahoja.

Nafta on moderni taiteilijuus.
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Minulle öljyn vaikutukset antroposeenisessa taiteessa näyttäytyy niin materiaaleissa
kuin käytännöissä ja taiteen tekemisen
nykyisessä mittakaavassa mahdollistavissa rakenteissa.

VALOKUVAN HISTORIA ON ANTROPOSEENIN HISTORIAA –
VALOKUVA PYSTYY PUHUMAAN VAIN KATKOKSESTA KÄSIN
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Instagramin oma arvio
http://instagram.com/press/ (luettu 11.3.2014)
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Laakso 2003, 277 ”(...) digitaalinen kuva
on myös eräänlainen parasiitti – tai laitteiden varassa elävä kuva – se tarvitsee
’isännän’ (tallennusformaatin, ohjelmiston,
tallentavan laitteen, muistitilan), ja koska
tekniikka kehittyy nopeasti, on digitaalisen
kuvan elämä tuomittu liikkeeksi yhdestä
isännästä toiseen. Siirtymien välillä kuva
on altis tuhoutumaan, ja esimerkiksi
varhaisen tallentavan laitteen poistuminen
käytöstä tuhoaa tuon ’isännän’ mukaisesti
tallennetut kuvat.”

Valokuvan syntyä pohjustivat monet tekniset, fysikaaliset ja kemialliset keksinnöt. Sen keksiminen ajoittuu teollisen vallankumouksen tienoille, ja valokuvauksen historia on ollut pitkälti
teknisen kehityksen historiaa: valokuvaustekniikat ovat kehittyneet yhdessä muun teollisen
tuotannon ja kehityksen kanssa. Valokuvien valmistaminen oli alussa vaativaa käsityötä,
mutta menetelmien standardisointi ja teollinen massatuotanto mahdollisti valokuvauksen
leviämisen ”kaiken kansan” joukkoon. Viime vuonna (2013) älypuhelimen, jonka perusominaisuuksiin kuuluu kamera, omisti yli puolet suomalaisista. Valokuva on kietoutunut monin
eri tavoin modernin ihmisen elämään. Modernia identiteettiä rakennetaan kuvien kautta,
kuvissa, kuvina.
Valokuvauslaitteiden, erityisesti digitaalisten, valmistaminen vaatii pitkälle kehittyneen
teollisen tuotantoprosessin, jossa kameroihin ja niiden ympärille tarvittaviin muihin laitteisiin (tietokoneet, kovalevyt, tulostimet) haalitaan raaka-aineet ympäri maailmaa. Osat
kootaan laitteiksi, siellä missä se on kannattavinta. Tuotanto on öljyn aikakaudelle tyypillisen hajautettua. Öljyä tarvitaan mineraalien ja raaka-aineiden louhintaan, kuljetukseen,
tehtaiden pyörittämiseen, työläisten ruokkimiseen ja tuotteiden kuljettamiseen sinne, missä
kuluttajat ovat. Osa valokuvauslaitteiden osista on valmistettu öljystä Kaikki tämä vaatii
valtavia määriä fossiilisia polttoaineita ja koko joukon muita (harvinaisiakin) mineraaleja.
Valokuvan kohtalo massatuotteena on sidottu öljyyn, sillä vaikka monia muitakin materiaaleja
olisi vielä käytettävissä tai öljyn voisi korvattata muilla, valokuvauslaitteiden tuotantoon
tarvitaan nykyisessä muodossa paljon halpaa energiaa.
Digitaalisen valokuvan tuotannossa ja kulutuksessa on kapitalistisen tuhlailevuuden
ja kertakäyttöisyyden syke. Kuvia on yhtä helppo ottaa ja poistaa. Instagramiin ladataan
keskimäärin 55 miljoonaa kuvaa päivittäin (=637/s) Yksittäisten kuvien ottaminen ei
maksa mitään, mutta kaikkien vaadittavien laitteiden hankinta sekä kuvien tallennus kovalevyille ja datapilviin maksaa. Tämän kertakäyttöisyyden mahdollistaa siirtyminen astetta
hankalammasta materiaalisesta (negatiivi – suurennuskone/tulostin – paperi analogiajasta)
digitaaliseen, sekä tietysti tekniikan halpeneminen. Digitaalinen kuva vaikuttaa analogiseen
kuvantuottamiseen verrattuna immateriaaliselta, aineettomalta datalta, informaatiolta, joka ei
suoraan kiinnity mihinkään aineeseen. Digitaalinen kuva tarvitsee kuitenkin ”isännän” (tallennusformaatin, ohjelmiston, tallentavan laitteen, muistitilan), johon kiinnittyä . Digitaaliset (kuva-) massat tarvitsevat liikkuakseen myös valtavan yhteiskunnallisen infrastruktuurin.
Samalla kun datamäärät ja laitteiden tehokkuus kasvavat, tarvitaan tehokkaampia nettiyhteyksiä, kaapeleita katujen alle ja jäähdytysvesiä jättiläismäisille palvelimille. Missä digitaalisen
datamassojen materiaaliset rajat tulevat vastaan? Onko niitä? (Virtuaalinen todellisuus on
illuusio irroittautumisesta maailman materiaalisesta todellisuudesta ja sen rajoituksista.)

Ilkka Halson kuvasarja Naturale on esimerkki poliittisesti värittyneestä, ympäristönsuojelua puoltavasta valokuvataiteesta. Kuvasarjassa luonto on pilkottu irrallisiksi elementeiksi,
joita on helppo siirtää ja kuljetella. Kaikki on varastoitu valtaviin halleihin kenties uudelleenkäyttöä varten. Hänen digitaalisesti rakennetut oivaltavat kuvat herättävät kysymyksiä
yhteiskuntamme arveluttavista motiiveista ja arvoista, jotka heijastuvat haluna hallita ja
kolonisoida ympäristöjä.
Valokuvalla voi sisällöllisesti puhua esimerkiksi ympäristöongelmista, ihmisen ja luonnon
suhteesta, erilaisista kulttuuriemme ilmiöistä, jotka ovat synnyttäneet nykyisenkaltaisen
kestämättömän tilanteen ja muokkaavat tulevaa. Voin matkustaa Meksikonlahdelle kuvaamaan öljyvuodon myrkyttämää merta ja rannikkoa, rakentaa kuvista näyttelyn, kierrättää kuvia
ympäri maailmaa eri taidenäyttelyissä. Ne voivat saada paljon huomiota sekä vaikuttaa
katsojien asenteisiin ja vahvistaa halua suojella ympäristöä. Haluan kuitenkin nostaa esiin sen
ristiriidan, ettei kaikki tämä olisi mahdollista ilman öljyä sen eri muodoissa: valokuvauslaitteina, liikenneinfrastruktuurina, yhteiskuntarakenteina, energiana, eikä valokuva siksi pysty
tarkastelemaan öljyn yhteiskuntia siitä ulkopuolisena tahona. Valokuva välineenä on öljyn
luoma katkos, ja siten pystyy puhumaan vain katkoksesta käsin . Valokuvan keinoin voi puhua
esimerkiksi öljyn kokemuksesta kääntämällä samalla katseen pois omasta öljyisyydestään.
Salminen puhuu öljystä mustana aurinkona, vuosimiljoonien aikana mustaksi tislaantuneena valona, ja valokuvasta öljyn tahrimana, pimeän auringon valottamana kuvana, muistona
öljyn luomasta katkoksesta. Hän kirjoittaa mielestäni osuvasti tästä valokuvan ja öljyn suhteesta:
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”Mustan auringon valossa jokainen hyvä valokuva on katkoksen muisto. (…) Valokuva
voi tulla elämänmuodon murtumien paikalle ja todistaa niiden merkityksestä. Mutta tällainenkin kuva on nyt otettava mustan auringon valossa, siis katastrofista käsin. Tässä
mielessä jokainen nykyelämän kuva on tavalla tai toisella öljyn tahrima ja pimeän aurin50

gon valottama.”

47

48

Valokuva on tehokas tiedon välittäjä ja vaikuttaja. Sillä ajatellaan olevan indeksinen suhde
näkyvään todellisuuteen ja siksi sillä on perinteisesti ollut vahva todistajan asema (johon
digitaalisen kuvan helppo manipulaation mahdollisuus on vaikuttanut yllättävän vähän).
Monet yksittäiset valokuvat ovat vaikuttaneet poliittiseen päätöksentekoon ja muuttaneet
ihmisten asenteita. Valokuvalla voi myös nopeasti tavoittaa laajan yleisön internetissä, jossa
liikkuvalla ja still-kuvilla sekä tekstillä on mahdollisuus levitä oikeita reittejä pitkin vaivattomasti ja nopeasti miljoonien nähtäville. Valokuvalla on vankka asema ympäristön suojelun
välineenä, sillä sen avulla voidaan vedota katsojiin vaikkapa kuvaamalla uhanalaisia kauniita
kohteita tai näyttämällä paikkoja, jotka ovat kärsineet eri asteisista ihmisen aiheuttamista
tuhoista.
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Salminen 2014”Valokuvalla on tässä
erityinen tehtävä, jos ymmärretään kuvan
ja öljyn aiheuttamien katkosten rakenteellinen sukulaisuus. Molemmat yhdistävät
erottaen: kuva korvaa kuvan kohteen
muistuttamalla siitä, öljy luo “toisen
luonnon”, modernin normaalitilan sinne,
mistä itse-ehtoinen luonto on vetäytynyt
ja tuhoutunut. Siksi valokuvan katkoksessa
fossiilisen elämäntavan katkos voi repeytyä
näkyviin.”
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Salminen 2014

yksityiskohta nimettömästä mobile

-teoksesta

(2012) . kuva: mari mäkiö

se on tehty löydetyistä orgaanisista ja ihmislähtöisistä materiaaleista ja objekteista .

tein mobilen osaksi näyttelyinstallaatiota intuition: play with material , light and balance .

20 kuvan sarja , 11x17cm , pigmenttiprintti , mdf

stones sticks and a bone wrapped in aluminum foil (2012)
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Esim. Dave Brunon kehittelemä Sadan
tavaran haaste (100 Thing Challenge), joka
levisi nopeasti yksinkertaisemman elämän
liikkeeksi, ja Tavarataivas-dokumentti (2013),
ohjannut Petri Luukkainen

MATERIAALISUUDEN KOKEMUS JA TAIDEOBJEKTIT

Minulla on ollut kiihkeä vimma päästä eroon ylimääräisestä, turhasta tavarasta, jota en enää
käytä. En ole ainoa. Olen osa laajempaa länsimaista ilmiötä, jossa ihmiset, jotka ovat varustaneet kotinsa kaikenlaisilla (muka) hyödyllisillä kapineilla ympäröivän kulttuurin odotusten ja houkutusten mukaisesti, ovat alkaneet kokea tavarapaljouden taakkana . Uskon,
että ylimääräisistä tavaroista (niistä joilla ei ole suoranaista funktionaalista tai esteettistä
arvoa) eroon pääsemisestä on tullut puhdistautumista, jota voi varmasti verrata hengelliseen
puhdistautumiseen. Kun vien kassillisen kaapeistani seulottua turhalta tuntuvaa tavaraa
kierrätyskeskukseen, olo on helpottunut. Se on jopa fyysinen kokemus – taakka on pudonnut harteilta. Huoneeseeni jääneet esineet ja tavarat ovat läpäisseet testin: jäljelle jäävät ovat
tarkoin harkittuja, tarpeellisia, merkityksellisiä.
Samankaltainen tuntemus, materiaalisuuden taakka ja vastuu, liittyy fyysisten taideobjektien luomiseen. Tässä historian ajassa, jossa tavarapaljous rasittaa sekä yksilöitä että ympäristöä, tuntuu hankalalta tuottaa uusia materiaalisia objekteja, olkoonkin ne taidetta. Käytännön
syistä en halua lisätä omaa materiaalista taakkaani, esimerkiksi kehystettyjä vedoksia, joita
täytyy säilöä, liikutella ja varoa. Fyysisten taideobjektien tuottamista pyrin tietoisesti välttämään . Ajatus/kokemus/kysymys, jonka haluan välittää muille, tarvitsee kuitenkin jonkin
muodon: ääniaaltoja, kipsiä, öljymaalia, keho(j)a tai liikettä. On monia teoksia, joita en pysty
tekemään, koska niiden muoto ei tunnu oikealta. Jotkut teokset ovat materiaalilähtöisiä, esteettisiä, jolloin materiaalien synnyttämät merkitykset voivat muodostua esteeksi.
Minulla on ristiriitainen suhde itse tuottamiini taideobjekteihin. Hauduttelen pitkään
teoksen ideaa, teemoja, joita se käsittelee ja mietin sille sopivaa ilmenemismuotoa. Monien
välivaiheiden, luonnosten ja kokeilujen jälkeen teos saa tyydyttävän muodon. Päässäni ollut
idea syntyy tähän maailmaan itsenäiseksi, kehostani erilliseksi fyysiseksi objektiksi ja yhtäkkiä se muuttuu vieraaksi, toiseksi. Minun on vaikea tunnistaa tuo teos omakseni. Olen
tehnyt useita valokuvateoksia ja niiden kanssa ollessani olen miettinyt, liittyykö vierauden
tunne pelkästään valokuvaan, käyttämieni (valokuvaus-)laitteiden ja materiaalien tunnistettamattomuuteen
. Samankaltaista vierautuneisuuden tunnetta minulla ei synny itse tekemäni keramiikan kanssa tai esimerkiksi nimettömän mobile-teoksen kanssa, joka on koottu
löydetyistä materiaaleista. Mobilessa on keveyttä ja haurautta joka yhdistuu väliaikaisuuteen.
Sen verkkaista liikettä on rauhoittavaa katsella. Se on ainoa oma teokseni, jota pidän esillä
ja jota katsellessani saan syvän esteettisen kokemuksen. Kokemukseen voi hyvinkin vaikuttaa
se, että voisin purkaa teoksen milloin vain ja voisin viedä suurimman osan materiaaleista
läheisimmän puun juurelle ja ne saisivat siinä rauhassa jatkaa olemistaan ja muodonmuutostaan ketään häiritsemättä. Tämä viittaisi siihen, että itselleni syvän esteettisen kokemuksen
syntymisessä on olennaista teoksen materiaalit ja materiaalien merkitykset, sekä väliaikaisuuden että haurauden tuntu.
Naftan unia -teoksen synnyn mahdollistaneet laitteet eivät ole ollenkaan sen post-fossiilisempia tai vähemmän öljyistä kuin valokuvan välineistö. Tässä tapauksessa teos vei itseään
eteenpäin ja ääni oli luonteva väline sen sisällön eli oman kokemukseni välittämiseen. Omat
kriteerini täyttyivät siinä, että pystyin tekemään teoksen itseäni esteettisesti (pinnallisesti)
miellyttävällä tavalla luomatta materiaalisia objekteja. Näen tämän suunnan sellaisena, jonne
olen menossa, mutta vielä en ole löytänyt itselleni täysin tyydyttäviä välineitä ja metodeja.
Ne tietysti riippuvat paljon teoksen ideasta: jotkut ideat vaativat jonkin tietyn välineen
toimiakseen ja ollakseen kirkkaita. Ehkä seuraavaksi siirryn performanssiin etsiessäni väyliä
post-fossiiliseen taiteen tekemiseen. Se jää nähtäväksi.
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Esteettinen arvo on minulle funktionaalinen:
en halua elää ilman esteettisesti kaunista, se
laskisi arkeni tasoa. Estetiikka kuuluu hyvään,
mielekkääseen, nautinnolliseen elämään, ja on
siksi funktionaalista.
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Materiasta ja materiaalisuudesta kieltäytymisen ja asketismismin voisi nähdä olevan
oman kehollisuuden kieltämistä ja yritystä
vapautua fyysisestä, katoavasta maailmasta.
Toisaalta saan suunnattomasti esteettistä
nautintoa ympäristöistäni, kodistani, valon
sävyistä ja bambuisen tuulikellon kalinasta,
monenlaisesta aistein havaittavista materiaalisista asioista. Ennemmin koen ylimääräisestä luopumisen kulkuna kohti syvällisesti
merkityksellistä elämää.
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Materiaalien (varsinkin neitseellisten
materiaalien) käytön tulee omissa
teoksissani olla hyvin perusteltua ja
perusteellisesti harkittua. Silloin, kun
teos vaatii fyysisen muodon, pyrin käyttämään löydettyjä, lainattuja, kierrätettyjä
tai ainakin kierrätettäviä materiaaleja ja
välineitä.
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Toisaalta voisi ajatella, että on vain hyvä, jos
teos irtaantuu itsenäiseksi oliokseen ja alkaa
elää omaa elämäänsä.

still- kuva videoteoksesta revontulihoukutin (2013)

teoksessa aurauskepeistä rakennettu installaatio
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heiluu tuulessa kilpisjärven jäällä . teoksen ääni

syntyy lumikiteiden helinästä aurauskepin sisällä .
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Minulla ei ole mitään käsitystä, eikä mahdollisuuttakaan tietää, mistä laitteisiin tarvittavat
materiaalit, metallit, muovit, kemikaalit on
saatu, missä ne on tuotettu, saatikka, että
ymmärtäisin, kuinka digikamera tai tulostin
toimii.

ääni: saana kytömäki
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Kokemukseen voi vaikuttaa myös valokuvan
olemukseen littyvä staattisuus, pysähtyneisyys
ja kuolema.
58
On kiinnostavaa kysyä, miksi valokuvataiteen
kentällä valittavia mahdollisuuksia on niin
rajatusti. Ei ole mitään syytä typistää valokuvaa
tai valokuvallisuutta vain yhdeksi tekniseksi olemukseksi. Valokuvaa voi olla hyvinkin monessa
eri muodossa: digikuvana älypuhelimen tai
tietokoneen ruudulla, diana, dagerrotyyppinä,
polaroidina... Valokuvataiteen kentän yleiset
käytännöt ohjaavat kuitenkin tekemään nimenomaan fyysisiä (myytäviä?) objekteja, c-printtejä
Diasecille. Taiteen kentällä valokuvia esitetään
hyvin harvoin esimerkiksi digitaalisella näytöllä.

Eero Yli-Vakkurin Hevoslinja on vielä muotoutumassa oleva
post-fossiilista tulevaisuutta taiteen kautta käsittelevä teos. Tässä
performatiivisessa projektissa Yli-Vakkuri ratsastaa hevosella
Helsingistä Turkuun ja pyrkii kartoittamaan mahdollisen liikennereitin kahden kaupungin välillä öljyttömässä tulevaisuudessa.
Projekti avaa maisemia post-fossiiliseen maailmaan, ollessaan
samalla kiinnostava esimerkki taiteen tekemisestä post-fossiilisesta
näkökulmasta.
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Martelius, HS 16.12.2013
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naftan unia

UNI >< 24/7

Internet ei nuku koskaan. Tällaisessa maailmassa uni on yksi
harvoista paikoista, jossa olemme vapaita kapitalismin tehokkuuden vaatimuksilta. Se on inhimillinen tarve, jota kapitalismi
ei vielä ole pystynyt tuotteistamaan. Mutta antroposeeni hiipii
sinnekin ja tekee tepposiaan.
Unen tarpeellisuuden kieltäminen liittyy kehollisuuden,
biologisten rajoitteiden ja maan siteiden kieltämiseen. Törmäys
aineellisiin rajoihin, jotka on jatkuvan edistyksen, kasvun ja
hyvinvoinnin tavoittelemisessa haluttu kieltää, on raju. Se tulee
vastaan öljyhuippuna, hiilihuippuna, saastumisina, viljelysmaan
köyhtymisenä, kalakantojen romahduksina ja alkuperäiskulttuurien häviämisenä. Olemme halunneet elää illuusiossa, että
maapallo olisi loputon keidas ja runsauden sarvi, ääretön, maitoa
ja hunajaa tulviva. Satojen kasvu, odotettavissa olevan eliniän
pidentyminen, lapsikuolleisuuden pieneneminen, absoluuttisen
köyhyyden väheneminen, monien tautien nujertaminen, lukutaidon lisääntyminen ja yleisen elintason nousu on saanut meidät
humaltumaan. Hyväuskoisesti ja toiveikkaasti olemme halunneet
uskoa, että olemme saapuneet paratiisiin ja vapautuneet ruumiillisuuden taakasta ja rajoitteista, vaikka oikeastaan tilanteen ovat
mahdollistaneet massiivisten energiaorjien armeijat fossiilisten
polttoaineiden muodossa.
Craryn mukaan vuorokaudenaikojen hämärtäminen on
väistämättä (erottamatta) yhteydessä ympäristötuhoihin, sillä
taustalla on samankaltainen ajattelu jatkuvan kasvun mahdollisuudesta sekä yrityksestä irroittautua luonnon sykleistä ja eheydestä, joita ilman ympäristö (luonto), eikä siten ihminenkään
kykene jatkuvasti toimimaan. Ilman välikausia ja lepoa (unta)
maa köyhtyy ja menettää hedelmällisyytensä.

Uni on kaikkea elämää suojeleva ja elvyttävä tila. Uni on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve, jota ilman emme voi
elää (ainakaan pitkään ja terveinä). Tehokkuutta ihannoivassa
yhteiskunnassamme uni voi kuitenkin näyttäytyä haittana/riippakivenä, joka estää meitä vapautumasta täysin (materiaalisista
rajoituksista). Länsimaisista uuden ajan filosofeista muun muassa
Descartes, Hume ja Locke pitivät unta hyödyttömänä, harmillisena
keskeytyksenä tuottavuuden ja tiedon tiellä. He panivat merkille
unen, modernin tuottavuuden ja rationaalisuuden yhteensovittamattomuuden. 1800-luvun puolessavälissä unen ajateltiin olevan
taantumista primitiiviseen tilaan, joka tulee monimutkaisen ja
oletettavasti korkeamman aivotoiminnan (ajattelun) tielle. Tässä
ajattelussa näkyy järjen ja tuottavuuden ihannointi. Siinä pyritään
kieltämään ihmisen kaikkinainen riippuvuus luonnosta: kehosta ja
muista maailman materiaalisista rajoituksista. Tällaisesta maailmankuvasta katsottuna uni vaikuttaa kieltämättä turhalta.
Kun tuntuu, ettei 24h vuorokaudessa riitä kaikkeen siihen,
mitä päivän aikana tulisi ehtiä tekemään, valveaikaa pyritään
tehostamaan erilaisilla keinoilla (esimerkiksi kahvilla ja energiajuomilla). Ja kun uni ei tule nukkumaan mennessä, on
tarjolla koko joukko unilääkkeitä, joiden myynti kasvaa jatkuvasti.
Noidankehä pyörii: kiireinen ja stimuloiva kulttuuri tarjoaa
lääkkeitä oireiden lievittämiseen, jotta kiireinen elämä voisi
jatkua keskeytyksettä.
Antroposeenisessa maailmassa ihminen kuvittelee irtaantuneensa luonnon sykleistä ja näin onkin jo jossain mittakaavassa
tapahtunut. Yön ja paivän, vuodenaikojen, arjen ja pyhän, valon
ja pimeyden, unen ja valveen erot ovat liuenneet. Maailmassa,
joka pyörii läpi vuorokauden voi tehdä työtä, syödä, nukkua,
ostaa, kuluttaa, seurustella, matkustaa silloin kun se parhaiten
sopii. Suurkaupungeissa monet palvelut ovat käytettävissä 24/7.
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HAMPAAT OVAT VILLI LUONTO
JA NARSKUTTELU LINNUN LAULUA
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Valveillakin keho tietysti toimii omillaan:
sydän pumppaa verta kehon joka kolkkaan, hengitys kulkee, maksa puhdistaa
verta, aivot tekevät havaintoja aistien
välityksellä ympäröivästä maailmasta.
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Paunio & Porkka-Heiskanen 2008, 695-7
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Crary 2013, 11
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Huttunen 2013
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Kirveskari 2006, 678. Stressin ja bruksismin yhteydestä on ilmestynyt hammaslääketieteellinen väitös, Ahlberg, Kristiina,
Self-reported bruxism: Associated factors
among media personnel with or without
irregular shift work, 2008
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Stressiperäiseen narskutteluun on
mahdollista vaikuttaa vähentämällä
stressitekijöitä.

Unesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa sekä fysiologista/neurologista tapahtumaa että unennäkemistä. Uni on elimistön toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen prosessi. Uni on
tila, jossa elimistö lepää ja elpyy valvejakson jälkeen. Keho vaipuu tilaan, jossa se irroittautuu
havainnoista eikä reagoi ympäristöön. Kun vaivumme uneen, luovutamme kehomme mielen
kontrollin ulkopuolelle. Unen aikana aivot työskentelevät ja prosessoivat valvejakson aikana
koettuja asioita usean unisyklin aikana: tärkeät painuvat syvempään muistiin ja ylimääräiset
pyyhkiytyvät pois. Uni vaikuttaa myös muun kehon toimintaan ja suojaa elimistöä sairauksilta. Jos elimistö ei saa tarvitsemaansa lepoa, se altistuu somaattisille ja psyykkisille sairauksille sekä eliniän lyhenemiselle. Väkisin valvottamista käytetään tehokkaana kidutuskeinona.
Stressin on todettu vaikuttavan unen laatuun ja se tuottaa univaikeuksia. Stressi on nykyajan aikuisen yleisin unettomuuden syy. Unemme laadussa ja määrässä heijastuu ympäröivä
yhteiskunta ja sen arvot. Kiireen ja aistien ylistimulaation leimaama elämäntapa kuormittaa aivojamme yhä enemmän ja tällaisessa ympäristössä unen häiriöt lisääntyvät. Uni on
samaan aikaan mitä henkilökohtaisinta että yleistä – yhteiskunnallista. Yhteiskunnan normit,
odotukset heijastuvat yksilön uneen. Keskiverto amerikkalaisen aikuisen uni on lyhentynyt
yhdessä sukupolvessa kahdeksasta kuuteen ja puoleen tuntiin, ja vuosisadan vaihteessa luku
oli uskomattomat 10h, väittää Jonathan Crary .
Narskuttelulla eli bruksismilla tarkoitetaan tahdosta riippumatonta hampaiden nopeajaksoista kiristelyä ja tarpeetonta yhteen puremista. Hampaiden narskuttelu on yksi unihäiriöiksi
luokiteltavista ilmiöistä. Se on lievänä hyvin yleistä: toistuvaa, hoitotoimenpiteitä edellyttävää
bruksismia esiintyy 5-10% aikuisista. Sen syitä voi olla monia eikä niitä kaikkia edes tunneta,
ja siksi niihin kohdistuvaa tehokasta hoitoa ei ole pystytty kehittämään. Syiksi on esitetty
kehityshistoriallista jäännettä eräillä eläinlajeilla esiityvästä tavasta teroittaa hampaitaan,
seurausta aivovaurioista, allergiasta tai tulehduksista, purentahäiriöitä ja perinnöllistä alttiutta.
Stressin yhteydestä bruksismiin on selvää näyttöä.
Narskuttelu tapahtuu tietoisuuden ulkopuolella. Aamuisin narskuttelijoilla ei yleensä ole
mitään muistikuvaa yöllisestä narskuttelustaan, mutta päänsärky, kasvolihasten, hampaiden
tai leukojen jomotus tai kivut viestivät, että näin on luultavasti tapahtunut. Narskuttelu on
villi luonto meissä: tapahtumia, liikettä, ääntä, joita kehomme tuottaa, mutta joihin emme
tietoisesti pysty vaikuttamaan . Kehomme toimii oman mielensä mukaan, kuten Gaia.
Alitajunnan prosessit suodattuvat stressiperäisillä narskuttelijoilla kehollisena liikkeenä ja sen
synnyttämänä karmeana äänenä: hampaiden tahattomana yhteenpuremisena ja narskutteluna.
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Crary 2013, 12. Ensimmäisessä kappaleessa kirjassaan Treatise On Human
Nature Hume niputtaa unen, kuumeen ja
hulluuden samaan, yhtälailla tiedon tiellä oleviksi esteiksi. Lockelle puolestaan
uni oli jumalan ihmiselle antamien tehtävien toteuttamisen tiellä: olla tuottava ja
rationaalinen.
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Crary 2013, 13. Kuvaavaa on, että tietokoneet ja muut laitteet voidaan laittaa
”nukkumaan”. Tämä sleep-tila ei ole
täyden levon vaan ennemminkinainaisen
valppauden tila. 24/7 sykkivä maailma
lupaa loputomasti vaihtoehtoja, tehtäviä,
mahdollisuuksia, täyttä elämää, henkilökohtaista vapautta, omien tarpeiden
ja halujen tyydytystä... Tuottaminen,
kuluttaminen ja pois heittäminen voi
68
tapahtua keskeytyksettä, jouduttaen
Nämä ovat merkittäviä öljyn mahdollistaelämän ja resurssien ehtymistä.
mia saavutuksia, sitä ei ole kiistäminen.
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Crary 2013, 101 ”In related ways,
24/7 is inseparable from environmental catastrophe in its declaration of
permanent expenditure, of endless
wastefulness for its sustenance, in its
terminal disruption of the cycles and
seasons on which ecological integrity
depends.”

lopuksi

Elämme aikakaudella, jossa ihmisen vaikutus elonkehään ylittää mittakaavassaan kaiken
ymmärryksen, ja se kauhistuttaa minua. On hurjaa ajatella, että teollistuneet yhteiskunnat
ovat kiihkeän kasvun humalluttamina työntämässä koko biosfääriä uudelle geologiselle
aikakaudelle, jossa ei ehkä vallitsekaan ihmiselle ja muille nykyisille eliöille sopivat elinolosuhteet. Edessämme häämöttää muutosten aika, sillä nykyinen tilanne ja suunta on kaikin
puolin kestämätön. Antroposeenin käsite antaa välineitä ajatella ja ymmärtää paremmin
tilannetta, johon olemme joutuneet. Jos todella on niin, että elämme antroposeenissa, on
meidän pohdittava, mitä se tarkoittaa.
Jos ilmastonmuutos olisi ratkaistavissa järjellä, se olisi ratkaistu jo ajat sitten. Tai jos
tupakanpoltto olisi järjen asia, kuka enää polttaisi paitsi kapinallisuuttaan? Nykyisissä
ympäristökriiseissä yhteiskuntiemme arvot tulevat raadollisesti esiin. Jotta voisimme elää
kestävästi, on kulttuuriemme ideologiat ja sitä kautta toimintatapojen muututtava. Ihmisen
käyttäytymistä ja valintoja ohjaa järjen sijaan tunne ja kokemus, vaikka jälkikäteen ratkaisuja
perusteltaisiinkin järkisyillä. Vaikuttaa siltä, että ihminen muuttaa käytöstään ja ajatteluaan
vasta sitten, kun jokin asia muuttuu henkilökohtaiseksi kokemukseksi. Tässä on taiteella
mahdollisuus! Salminen näkee taiteen ja filosofian roolin kulttuurien ja yhteiskuntien murroksessa edelläkävijänä:
”Siksi oleellinen muutos riippuu siitä, muuttuuko yliyksilöllinen halun ja merkityksen vuo,
syntyykö siihen uusia koskenniskoja ja suvantoja, ja kaivaako uoma lopulta uuden reitin.
Tämän vuon kääntämiseen tarvitaan taidetta, kuvaa, sanaa ja ajattelua, mitä kokeelli70
Salminen 2014

sempaa (siis takeettomampaa ja epäonnistumissietoisempaa), sen parempi. Varmuutta
onnistumisesta on yhtä vähän kuin tietoa tulevasta: ei lainkaan.”
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Koen, että taide on merkityksellinen kanava osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
arvoista ja niiden suhteesta ympäröivään todellisuuteen. Taide on tapa palvella omaa yhteiskuntaa: toimia sen peilinä ja luovia teitä mahdollisiin parempiin yhteisiin tulevaisuuksiin.
Tieto yhteiskuntiamme kohtaavista mullistuksista on myllertänyt omaa maailmankatsomustani – olen joutunut miettimään uusiksi paikkaani ja tehtävääni maailmassa. Tieto on
vaikuttanut myös siihen, miten ajattelen taiteen tekemisen ja mistä lähtökohdista ja millä
välineillä ja materiaaleilla sitä teen. Taideteosten merkityksentuotantoon vaikuttaa osaltaan
se, millä materiaaleilla ja välineillä teos on tehty. Koen ristiriitaisena fyysisten taideobjektien
luomisen aikana, jolloin ihmisen tuottamat synteettiset materiaalit ja objektit aiheuttavat
massiivista haittaa ympäristöissä.
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Antroposeeni heittää varjonsa paitsi sen ylle, miten koen maailman ja tulevaisuuden,
myös siihen millaisista asioista saan syvää esteettistä mielihyvää. Koen eettisesti ongelmallisena nauttia täysin siemauksin asioista, maisemista ja teoksista, jotka nakertavat elämämme
perusteita ja ovat sysäämässä meitä peruuttamattomasti kohti niukkuuden maailmaa. Naftan
kokemus tunkeutuu kaikkeen olemiseemme.
Antroposeeni on osa taidetta niin kuin se on osa elämäämme, olimmepa siitä tietoisia
tai emme. Antroposeeniseksi taiteeksi voidaan ajatella kaikkia taideteoksia, jotka on tehty
teollisesta vallankumouksesta lähtien, ja joiden syntyä on edesauttanut tavalla tai toisella
(joko materiaalisesti, tuotannollisesti tai rakenteellisesti) fossiilinen lisäenergia. Se voi olla
myös taideteoksia, jotka on tehty tietoisina antroposeenista ja jotka jollain tavoin reflektoi ihmistä biosfääriä muokkaavana voimana. Naftan unia -teos on antroposeeninen siksi,
että niiden tekemiseen on käytetty teollisesti tuotettuja laitteita, mutta myöskin koska se
käsittelee itse antroposeenia ilmiönä ja kokemuksena. Post-fossiilinen taide on kurottelua tulevaisuuteen, jossa öljyä ei ole nykyisessä mittakaavassa käytössä. Post-fossiilisuus
on vapaaehtoista öljystä luopumista, jotta uusia kestäviä elämäntapoja ja estetiikkoja sekä
toiveekkaampia tulevaisuuksia voisi syntyä.

Unen tarve on kehoissamme sitkeästi ilmenevä yhteys luonnon sykleihin, joita kapitalistisen
tehokkuuden ihannointi ajaa yhä ahtaammalle. Uni on täyden elämän turha keskeytys. 24/7
sykkivä, öljyn voitelema globaali kulttuuri pyrkii katkaisemaan riippuvuussuhteet kaiken

elämän ylläpitäjään, Äiti-Gaiaan, ja tuottaa samalla katkoksen kokemuksia.
Naftan unia -teos kiteytyy hampaiden narskuntaan. Installaatiossa kietoutuu yhteen
tieto (järki, ajattelu) ja tiedostamaton. Valvejakson aikana saadut (aisti-)kokemukset ja tieto
maailmasta prosessoituvat alitajuisessa unitilassa joissain yksilöissä näiksi karmeiksi kehollisiksi ääniksi. Esitän, että narskuttelu on kollektiivinen kokemus, jossa heijastuu yhteiskuntamme kiihkeyden ja jatkuvien muutosten luomat paineet ja stressi. Ääni on ensisijaisesti
aistikokemus ja se, mitä kyseinen ääni tarkoittaa, prosessoituu jälkikäteen kielelliseen
muotoon, ajatteluksi. Narskutteluääni tuo esiin ihmisen kehon kontrolloimattoman luonnon.
Ihmisen ja luonnon raja ei ole lainkaan niin selkeä kuin mitä yleisesti käytetty dualistinen
jaottelu antaa ymmärtää. On ajateltava uudestaan ihmisen suhde ympäristöönsä ja kanssaeläjiin.
Teos kokonaisuudessaan on kokemusta moneen kertaan ja monella taholla: oma kokemukseni antroposeenin herättämistä tunteista, öljyn kokemusta, narskuttelijoiden kehollinen
kokemus ja teoksen kuulijan ja näkijän kokemus. Naftan unia -teoksessa öljyn synnyttämä
katkoksen kokemus saa jaettavan muodon.
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Installointisuunnitelma teokselle Naftan unia.
Kuusi äänielementtiä, yksi kunkin narskuttelijan äänelle, roikkuu
katosta eri puolilla tilaa, keskivertokatsojan pään korkeudella.
Jokainen äänielementti toistaa yhden narskuttelijan ääntä. Välillä
äänessä on vain yksi, toisinaan ne muodostavat kuoron.
Video projisoidaan tilan nurkkaan, pienenä, n.20 x 35cm kokoisena
ja matalalla. Tila on hämärä ja harras.
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