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Tiivistelmä
Opinnäytetyöni käsittelee tieteen, taiteen ja teknologian suhdetta taideprojektissani Brains on Art,
jossa työskentelee itseni lisäksi neljä tieteen ja teknologian alan opiskelijaa. Tutkin taiteen ja tieteen
dialogia ja sen näkymistä ryhmän toiminnassa sekä monialaisen taiteentekemisen erityispiirteitä.
Opinnäytetyö selvittää ryhmän motivaation taustalla olevia tekijöitä ja luo kokonaiskuvaa projektin
toimintatavoista ja arjesta. Kiinnostukseni monialaiseen työskentelyyn on syntynyt biotaiteen ja Art
& Technology –sivuaineen opinnoissa Aalto-yliopistossa. Alojenvälisyys on pinnalla myös kuvataidekasvatuksen puolella, sillä vuonna 2016 peruskouluissa voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma
korostaa laaja-alaisuutta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä.
Tutkiessani ryhmän toimintaa käytän taiteellisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen metodologiaa. Tutkittava aineisto sisältää teoksia, keskusteluja ja ryhmäläisten haastatteluja. Taiteellisella
toiminnalla on tutkimuksessa kaksoisrooli sekä tutkittavana aineistona että aineistoa tuottavana
metodina. Liitän Brains on Artin laajempaan kontekstiin tarkastelemalla tieteen ja taiteen yhteistä
historiaa, alojen rajapinnalla toimivia instituutioita sekä muita taideprojekteja, jotka ovat teoksissaan yhdistäneet tiedettä ja taidetta.
Brains on Art hyödyntää tieteen ja teknologian välineitä taiteellisina työkaluina ja inspiraationlähteinä. Interaktiivisissa teoksissamme kävijät vaikuttavat installaatioihin esimerkiksi omalla aivosähkökäyrällään. Tieteen ja taiteen erot näkyvät ryhmän keskusteluissa ja tietokäsityksissä.
Olemme luoneet yhteistä pohjaa taiteelliselle työskentelylle puhumalla maailmankuviemme eroista
ja haastamalla toisiamme. Alojen välinen kohtaaminen vaatii aikaa ja luottamusta, eikä se edellytä
omista käsityksistään luopumista. Käytännön työn kautta on mahdollista saada uusia kokemuksia
ja näkökulmia sekä taiteeseen että tieteeseen.
Tieteen ja teknologian opiskelijoiden motivaatio taiteen tekemiseen syntyy mahdollisuudesta hyödyntää oppimiaan taitoja tieteen kontekstia vapaammassa ympäristössä. Taide mahdollistaa tieteellä ja sen välineillä leikkimisen, luovan kokeilun ja uuden oppimisen. Oma taiteen tekeminen on
laajentanut ryhmän jäsenten käsityksiä taiteesta ja sen toimintatavoista.
Brains on Artin työtapa on demokraattinen ja keskusteleva. Jokainen ryhmän jäsen pääsee vaikuttamaan teoksiin ideatasolta lähtien. Työtavalle on ominaista jatkuva neuvottelu, ideoiden perustelu ja yhteinen taiteellinen pohdinta. Taidekentän ulkopuolelta tulevat jäsenet tuovat ryhmän sisälle uusia ideoita omista lähtökodistaan käsin. Ryhmämuotoisessa työskentelyssä taidetta ei luoda
itseriittoisesti vain taiteilijan lähtökohdista, vaan koko kollektiivi tuo panoksensa teosten kehittelyyn.
Opinnäytetyöni lähestyy taiteen ja tieteen yhteistyötä yksittäisen projektin analyysin kautta. Laajempaa tutkimusta tarvittaisiin ryhmämuotoisesta ja monialaisesta taiteellisesta työstä ja tieteen ja
taiteen suhteesta erilaisissa projekteissa. Koska Brains on Art jatkaa taiteellista toimintaansa, voi
tieteen ja taiteen suhteen kehittymistä projektin piirissä seurata myös jatkossa.
Avainsanat mediataide, tieteidenvälisyys, monialaisuus, taiteellinen tutkimus, kuvataide, aivotutkimus, kaksi kulttuuria, art&science, aivotaide
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Biology does not belong only to biologists. Questions about the nature
of life, about how brains and bodies work, and about the limits on
our abilities to shape life processes transcend academic categories.
Like so many other ‘scientific’ questions, they are also major cultural
questions and demand widespread attention.
Stephen Wilson 2010

1. Johdanto
Stephen Wilsonin järkäleessä Information arts: intersections of art,
science and technology (2002) on esitetty kattava kokoelma taiteilijoita ja teoksia, jotka toimivat taiteen ja tieteen rajapinnalla. Ensyklopediamaisessa teoksessaan Wilson on jakanut taiteilijat ja teokset
tieteenaloittain biologiaan, fysiikkaan, matematiikkaan, robotiikkaan,
televiestintään ja tietojenkäsittelytieteeseen riippuen siitä, minkälaisia teknologioita tai minkä alan tutkimusta taiteellinen työ käyttää
tai mihin keskusteluun se osallistuu. Erilaiset taide-tiede-projektit
yhdistävät aloja, joita perinteisesti on pidetty toistensa vastakohtina
taiteiden keskittyessä usein yksilölliseen ja kontekstisidonnaiseen
kokemukseen, luonnontieteiden taas painottaessa objektiivisesti mitattavia, yleistettäviä ja toistettavissa olevia ilmiöitä. Pyrkimys uuden
tiedon tuottamiseen ja kysymyksenasettelut suhteestamme maailmaan
voivat kuitenkin olla aloja ylittäviä. Luonnontieteen esiin nostamat
kysymykset elämän luonteesta, aivojemme rakenteesta ja toiminnasta
tai kasvavista kyvyistämme ympäröivän maailman muokkaamiseen
vaikuttavat koko kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme ja vaativat alojen välistä pohdintaa. Erilaisia näkökulmia voidaan löytää yhteistyön
kautta. (Wilson 2010)
Opinnäytteeni käsittelee kognitiotieteen, sähkötekniikan, tietojenkäsittelytieteen ja mediataiteen leikkauspisteitä taideprojektissani Brains
on Art, jossa työskentelee itseni lisäksi neljä tieteen ja tekniikan alan
opiskelijaa. Tarkoituksenani on analysoida työryhmämme keskusteluja, kokemuksia ja taiteellista pohdintaa ja selvittää, miten tieteen ja
teknologian opiskelijat kokevat yhteistyön taiteen kentällä. Keskityn
etenkin taiteen ja tieteen yhteistyöhön, työryhmän motivaatioon tehdä
taidetta sekä työskentelymme arkeen. Tutkimuksessani demystifioin
taiteen käytäntöjä ja tieteen ja taiteen oletettuja eroja sekä pohdin taiteilijan roolia työryhmässä.
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Käyn opinnäytetyössäni läpi esimerkkejä taiteen ja tieteen yhteistyöstä ryhmämme teoksissa ja pyrin analysoimaan tämän kaltaisen työskentelyn mahdollisuuksia ja vaikeuksia. Käytän teoksiamme ja niiden
syntyprosesseja sekä ryhmäläisten haastatteluja materiaalina tutkiessani yhden mahdollisen mediataiteen tekemisen tavan erityispiirteitä.

1.1 Yhteistyön taustaa
Taideprojekti Brains on Art (tästä eteenpäin myös BoA) alkoi vuonna
2010. Päätin tuolloin yhdessä kahden vanhan ystäväni, Aleksander
Alafuzoffin ja Jari Torniaisen kanssa kokeilla, mitä tapahtuu kun
kognitiotieteen, sähkötekniikan ja taidekasvatuksen opiskelijat alkavat
tehdä yhdessä taidetta.
Olimme pitäneet ystävieni kanssa yhteyttä kouluaikojen jälkeen harvakseltaan heidän lähdettyään opiskelemaan tieteellisteknologisia
aloja Teknilliseen korkeakouluun ja Helsingin yliopistolle. Tapasimme
silloin tällöin ja korkealentoisissa keskusteluissamme päädyimme
usein väittelemään taiteen ja tieteen eroista. Eri aloja opiskelevina
tuntui olevan vaikeaa hahmottaa toisen maailmankuvaa ja käsityksiä
tiedon ja kokemuksen luonteesta. Väittelimme kiivaasti humanistisen
tieteen ja positivistisen luonnontieteen näkemyseroista ja taiteen merkityksestä ja roolista. Sen sijaan, että olisimme jääneet kiistelemään
aiheesta tapaaminen toisensa jälkeen, ehdotin ystävilleni taiteellista
yhteistyötä. Olin opiskellut Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun
korkeakoulussa biotaidetta ja innostunut ajatuksesta tieteen ja taiteen
yhdistämisestä taiteen kontekstissa. Ajattelin, että tekemällä yhdessä
taidetta käyttäen luonnontieteiden ja teknologian välineitä voisimme
siirtyä väittelystä eteenpäin – kokea ja oppia jotakin uutta.
Ryhmään liittyi myöhemmin vielä kaksi kognitiotieteen opiskelijaa,
Henri Kotkanen ja Jukka Toivanen, joka siirtyi myöhemmin jatko-opiskelijaksi tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Projektimme sai
2

Suomen kulttuurirahaston apurahan alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen
työskentely pääsi kunnolla vauhtiin. Olemme tehneet ja esittäneet
useita teoksia Suomessa ja ulkomailla ja pitäneet tähän mennessä yhden laajemman näyttelyn Galleria Huudossa keväällä 2014.
Brains on Art –ryhmässä olen huomannut omat ennakkokäsitykseni
taiteilijan roolista. Työryhmämme ideat syntyvät yhteistyössä keskustellen ja teokset ovat koko ryhmän työskentelyn ansiota. Tämä
työskentelytapa tuntuu eroavan klassisesta taiteilijakäsityksestä, jossa
taiteilija on työn virallinen tekijä, vaikka teknistä apua olisikin käytetty. Reflektoin opinnäytetyössäni omaa muuttunutta taiteilijakäsitystäni
ja taiteellisen työn muutosta kohti tasavertaisempaa tiimityöskentelyä.
Kuvaan teosten tekemistä ja alojen välistä yhteistyötä projektin sisältä
käsin, pyrkien avaamaan työn arkea ja ongelmia. Lopulta kaikki tieteen ja taiteen tekeminen tuntuu olevan työskentelyä niska limassa.
Joskus tuntuu, että teokset alkavat hahmottua oikeastaan vain käytännön ehdoilla – kysymyksestä: mikä on mahdollista? – ja suurin työ
tehdään näyttöpäätteen valossa yksiön nurkassa päivää ennen avajaisia. Mikä on taitelijan rooli silloin, kun voi vain avuttomana katsella
vierestä koodin kaatumista ja toivoa, että neljä muuta ryhmäläistä
saavat kaiken uudestaan kasaan aamuyön aikana?

Kuva 1. Brains on Art: Nimetön teos vuodelta 2014
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1.2 Taidekasvatuksesta opinnäytetyössä
Opiskelen kuvataidekasvatusta ja olen opintojeni aikana suuntautunut
myös kohti omaa taiteellista työskentelyä. Pariisissa École nationale
supérieure des Beaux-Artsissa käymäni vaihto-opinnot koostuivat
studio-opiskelusta mediataitelija Claude Closkyn johdolla. Opintojen
pyrkimyksenä oli opastaa opiskelijoita ammatilliseen taiteelliseen työhön tutustumalla näyttelyihin ja taidekentän toimintaan, järjestämällä
kuratoituja näyttelyjä ja tietenkin tekemällä uusia teoksia. Aallossa
etenkin biotaiteen opintoni sekä Art and Technology –sivuaine johdattivat minut harkitsemaan yhteistyötä tieteen ja teknologian opiskelijoiden kanssa.
Tässä opinnäytetyössäni analysoin taiteellista prosessia ja Brains on
Art –projektin erityispiirteitä. Opinnäyte ei käsittele mahdollisia
taidepedagogisia sovelluksia tieteen ja taiteen välillä. Kuvataidekasvatuksen puolella tieteen, teknologian ja taiteen yhdistämisestä
opetuksessa on tehty muutamia opinnäytetöitä. Esimerkiksi Kristiina
Ljokkoin Art&Sci – Tieteidenvälisyyttä taidekasvatukseen (2015)
pyrkii selvittämään, miten nykytaiteen piirissä tapahtuvaa tiedettä ja
taidetta yhdistävää toimintaa voisi muuntaa alojenväliseksi pedagogiikaksi lasten ja nuorten opetuksessa. Tomi Dufvan opinnäytetyö Code
literacy. Reading the programmed world (2013) puolestaan käsittelee
ohjelmointia taidekasvatuskontekstissa.
Vastaava tutkimus taidekasvatuksen alalla on merkittävää, sillä peruskouluissa vuonna 2016 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma
korostaa laaja-alaisuutta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä. Uusi
opetussuunnitelma tulee sisältämään myös ohjelmointia. Vaikka ohjelmoinnin opetuksen ääneen lausuttuna tavoitteena on muun muassa
Suomen ICT –alan osaamispohjan turvaaminen (OKM 2014) ja vaikka ohjelmoinnin opetus liitetäänkin todennäköisesti matematiikan
oppiaineen yhteyteen, voi kuvataidekasvatuksella olla merkittävä rooli
4

ohjelmoinnin yhdistämisessä taiteelliseen toimintaan. Esimerkiksi
ohjelmointia opetussuunnitelmaan ajaneen Koodi2016 –projektin
pamfletissa kerrotaan:
”Toisaalta se, että monenlaiset ihmiset alkavat opettaa ohjelmointia
on myös iso mahdollisuus: kun ohjelmointi ei ole oma oppiaineensa
eikä muodollisia pätevyysvaatimuksia sen opettamiselle ole, syntyy
erilaista osaamista, innostuneisuutta ja kokeilemisen kulttuuria. Ohjelmointi on klassisesti ollut hyvin rajatun ihmisjoukon harrastus. Nyt
sillä on mahdollisuus demokratisoitua todella.” (Liukas & Mykkänen
2014, 50).
Juuri tieteen ja teknologian välineiden demokratisointi on ollut myös
yksi BoA:n johtoajatuksia. Kun välineet otetaan haltuun sitoutumatta
niiden alkuperäisiin käyttötarkoituksiin, voidaan niiden luonne taiteellisina työkaluina määritellä itse ja yleensä vain pienen joukon hallussaan pitämä tieto avata parhaassa tapauksessa laajemmin eri elämänalueiden hyödynnettäväksi. Uusien välineiden tuominen myös taiteen
kentän käyttöön voi avata uusia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja
murtaa mystiikkaa tieteen auktoriteetin ympäriltä.
Olen opinnäytteen kirjoittamisen aikana miettinyt, miten kuvataidekasvatuksen opintoni vaikuttavat toimintaani BoA –ryhmässä. Kun
työskentelen projektissa neljän taidealan ulkopuolelta tulevan ystäväni
kanssa, joilla ei juuri ole ollut aiempaa kokemusta taiteen toimintatavoista tai diskursseista, olen ottanut tehtäväkseni – tietoisesti tai
tiedostamatta – myös tutustuttaa ryhmäläisiä taiteeseen. Pidän tärkeänä jakaa tietoani ja käsityksiäni taidemaailman toiminnasta ja taiteen
mahdollisuuksista, sillä ajattelen kentän tuntemuksen parantavan
myös omien teostemme laatua. Lisäksi jo aivan ensimmäiset tapaamisemme tieteen ja teknologian opiskelijoiden kanssa sisälsivät pienoisluentojani biotaiteesta. Koen hyödylliseksi käydä tutustumassa koko
BoA:n voimin taidenäyttelyihin ja yritän keskusteluissamme usein
avata humanististen tieteiden näkökulmaa asiaan kuin asiaan.
5

Toisaalta olen tiedostanut olevani itse myös oppilaan penkillä, sillä
aloja yhdistävässä projektissa oppiminen on molemminpuolista. Keskusteluyhteys tieteen, teknologian ja taiteen välillä edellyttää tiedon
jakamista puolin ja toisin ja olen itse saanut tutustua keskusteluissamme muun muassa tieteen paradigmoihin, aivotutkimuksen uusiin
löytöihin, teknologisiin välineisiin ja elektroniikan ihmeisiin. Ilman
alojen välistä molemminpuolista dialogia projekti ei varmastikaan
olisi edennyt alustavia keskusteluja pidemmälle.
Vaikka opinnäytetyöni ei ole pedagogisista lähtökohdista syntynyt,
ei pedagogisen katseen olemassaoloa voi kiistää. Se on läsnä kysymyksenasetteluissa ryhmäläisille; kiinnostuksessa siitä, mitä projektin
kautta on opittu ja minkälaisia yhteiskunnallisia elementtejä projekti
sisältää – miten ylittää tietämyksensä rajat ja ennakkoluulonsa. Taidekasvatustaustani tulee läpi myös omassa roolissani ryhmän taiteilijana, tuottajana, kuraattorina, asiantuntijana ja viestintävastaavana. Olen
projektin parissa voinut hyödyntää laaja-alaisesti omaa koulutustani ja
soveltaa oppimaani niin apurahahakemusten kirjoittamisessa, näyttelytekstien kokoamisessa kuin teosten ideoinnissa.

Kuva 2. Henri esittelee Brains on Artia Porin taiteen ja median
opiskelijoille. Kuva: Experimental Event 2013
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2. Aineisto ja metodi
Tässä luvussa erittelen opinnäytetyössä käyttämääni aineistoa ja metodologiaa. Kaksi alalukua risteävät osin keskenään, sillä taiteellisella
prosessilla on vahva kaksoisrooli läpi opinnäytetyön sekä aineistona
että metodina. Ensinnäkin taiteellisen työn kautta on syntynyt analysoitavaa aineistoa: teoksia, tekstejä ja kokemuksia. Toiseksi taiteellinen
työ on ollut metodina taiteen, tieteen ja teknologian välisen keskustelun
avaajana ja mahdollistajana, sekä kokemusten tuottajana. Aineisto –luvussa myös pohdin aineiston rajaukseen liittyviä ongelmia. Metodi –luvussa puolestaan erittelen taiteellisen tutkimuksen ja tapaustutkimuksen
käyttöä opinnäytetyössäni sekä avaan haastatteluaineiston keräämisen
taustoja ja lähtöoletuksia.

2.1 Aineisto
Opinnäytteeni materiaalina käytän Brains on Art –teoksien taustalla olevia työryhmän keskusteluja, tapahtumia, kokemuksia ja tekstejä. Aineistona käytän myös ryhmäläisten haastatteluja. Haastatteluissa kartoitan
ryhmän kokemuksia projektista, heidän käsityksiään taiteen ja tieteen
yhteistyöstä sekä mahdollisista uusista näkökulmista, joita projekti on
tuonut mukanaan. Koska olen itse osa ryhmää, käytän aineistona myös
omia kokemuksiani ja keskustelutan niitä muiden ryhmäläisten haastattelujen kanssa. Haastattelulomake lähetettiin sähköpostitse kaikille Brains
on Artin neljälle tieteen ja teknologian opiskelijalle helmikuussa 2015.
Kerään aineistoa myös teoksistamme ja niistä kirjoittamistamme teksteistä ja artikkeleista. Apuraha- ja näyttelyhakemukset kertovat, minkälaisen kuvan haluamme antaa projektistamme ulospäin. Hakemuksen
tekeminen vaatii aina projektin kirkastamista itselle. Viimeistään siinä
vaiheessa, kun projektille haetaan rahoitusta, se tuodaan instituutioiden
piiriin ja taidemaailman arvioitavaksi. Hakemuksissa sanallistetaan sitä,
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mikä aikaisemmin on ollut ilmassa keskusteluissa ja ajatuksissa, mutta
toisaalta tekstit eivät kerro koko totuutta. Hakemukset esittävät projektin
selväpiirteisempänä ja mutkattomampana kuin se todella on. Ne ovat osa
BoA:n markkinointia, tietynlaisen kuvan tavoittelua ja luomista. Vertaan
näitä tekstiaineistoja varsinaiseen työprosessiin ja etsin ristiriitaisuuksia
ja yhteneväisyyksiä.
Koska projekti jatkuu edelleen, on aineiston rajaamisessa tiettyjä haasteita. Pääasiallinen aineisto lukuun ottamatta haastatteluja on kuitenkin syntynyt vuosien 2013 ja 2014 aikana, jolloin suurin osa projektin tähänastisista teoksista on valmistunut. Useat keskustelut, tekstit ja teokset ovat
peräisin tältä ajanjaksolta. Pyrin luomaan kuvan projektin käytännöistä ja
analysoimaan projektin kannalta tärkeitä hetkiä. Opinnäytetyölläni ei ole
mitään selväpiirteisesti rajautuvaa taiteellista osiota, kuten näyttelyä, sillä
pyrin tässä tekstissä sanallistamaan taiteellisen toimintamme prosesseja.
Esittelen sen tueksi esimerkkejä BoA:n teoksista, näyttelyistä ja matkoista, joita analysoimalla avaan ryhmän toimintatapoja. Olenkin pyrkinyt
tuomaan taiteellisen toiminnan kiinteäksi osaksi opinnäytetyötäni: sen
metodiksi ja sisällöksi. Se vaikuttaa analyysin taustalla ja työskentelyn
arjessa, alojen välisessä keskustelussa ja vapaudessa kokeilla.

2.2 Metodi
Keskityn opinnäytetyössäni etenkin taiteen ja tieteen suhteeseen BoA:n
työskentelyssä ja monialaisen yhteistyön erityispiirteisiin ja haasteisiin. Koska olen kollektiivin ainoa taiteen alan edustaja, kiinnostukseni
kohdistuu etenkin tieteen ja teknologian opiskelijoiden kokemuksiin
taiteellisesta työskentelystä, heidän motivaatioonsa tehdä taidetta ja tieteen ja taiteen yhteistyön luonteeseen yhteisessä projektissamme. Pyrin
tässä alaluvussa kartoittamaan opinnäytetyössä hyödyntämiäni tutkimusmenetelmiä ja esittelemään, miten olen soveltanut niitä tutkimusta
tehdessäni.
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Tutkimusmetodinani on taiteellinen työ Brains on Art –työryhmässä ja
taiteellisen prosessin sanallistaminen jaettavaan muotoon. Taiteellisen
prosessin analyysissä hyödynnän tapaustutkimuksen piirteitä ja taiteellisen tutkimuksen metodologiaa. Kerätessäni ryhmäläisten kokemuksia
käytän haastattelututkimuksen metodeja. Opinnäytetyöni on laadullinen
tutkimus, jossa analysoimalla ja sanallistamalla yksittäistä projektia
annan esimerkin taiteen ja tieteen yhteistyön mahdollisuuksista ja erityispiirteistä taiteellisessa toiminnassa. Tutkin ryhmän työskentelyä,
motivaatiota ja kokemuksia. Etsin tutkimuksessani leikkauspisteitä,
joissa tieteen ja taiteen paradigmat keskustelevat – tilanteita, joissa jotain merkittävää tapahtui. Laadullinen tutkimus kiinnittää huomionsa
tutkittavan asian syvälliseen tarkasteluun ja analyysiin. Koska tutkin
kollektiivin jäsenten yksilöllisiä kokemuksia yksittäisessä projektissa,
laadullisen tutkimuksen metodologia auttaa kiinnittämään huomiota
tutkimuksen kannalta merkittäviin puoliin.
Lähestyn tutkimusta hermeneuttisesti, tavoitteenani saada aikaan vuoropuhelua taiteellisen työn ja sen analyysin välille. Pyrkimyksenä on
rakentaa konkretisoitu kuva tutkimuskohteesta, ymmärtää ja tulkita
BoA:n työskentelyä. (Anttila 2006, 305)
Toivon tämän opinnäytetyön avaavan projektin käytänteitä ja erityispiirteitä myös itselleni. Vaikka olen tehnyt projektin parissa töitä jo vuosia,
en ole voinut väittää syvällisesti tuntevani työskentelytapaamme. Tekstissä selvitän toimintaamme ja yritän saada selkoa, mistä oikeastaan
on kysymys. Toivon, että opinnäytetyön tulokset ja havainnot palaavat
takaisin projektin sisälle parempana ymmärryksenä siitä, mitä olemme
tekemässä ja miten sen teemme.
Taiteellinen tutkimus
Brains on Artin parissa tehdyllä taiteellisella prosessilla on tutkimuksessani kaksoisrooli. Toisaalta analysoin kokemuksiamme projektista
aineistona, toisaalta taiteellinen työ on itsessään myös tutkimusme9

todi, jonka avulla taiteen ja tieteen yhteistyö manifestoituu keskusteluissa ja taiteellisessa toiminnassa. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteen
tekemisen prosessi ja teoreettinen pohdinta ovat usein kietoutuneet
toisiinsa (Anttila 2006, 97). Prosessi koostuu tapahtumista, keskusteluista, suunnittelusta, taiteellisesta työskentelystä ja teoksista. Kaikki
tämä tuottaa materiaalia, jota tutkia ja analysoida, mutta osin analyysi tapahtuu myös työskentelyn aikana (Hannula, Suoranta & Vadén
2014, 16). Yritän opinnäytetyössäni sanallistaa tätä taiteellisessa prosessissa tapahtunutta ajattelua ja sen kehittymistä.
Oma roolini opinnäytetyön tekijänä on samalla tavoin kaksijakoinen:
tutkin taidekollektiivia, jonka toimija itse olen. Yksi vaihtoehto saattaisi olla erottaa taiteilijan ja tutkijan roolit kategorisesti toisistaan ja
pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen tutkimusasenteeseen tarkastellessani kollektiivia. Tarkasti rajatut tutkijan ja taiteilijan roolit voisivat
kuitenkin hajottaa tutkimuksen erilliseen taiteelliseen ja tutkimukselliseen osaan, joka ei palvelisi opinnäytetyöni tarkoitusta kokonaiskuvan
luomisesta tieteen ja taiteen suhteesta projektissa. Taiteellisen tutkimuksen metodologian kannalta olisi jopa tutkimukselle haitallista, jos
taiteellinen osa ja tutkimuksellinen osa erotettaisiin toisistaan (Hannula, Suoranta & Vadén 2003, 16). Ongelmana olisi myös, että tutkijan
ja taiteilijan roolit eivät ole aina erotettavissa. Vaikka pyrkisinkin katsomaan kollektiivia vain ulkopuolelta, pahimmassa tapauksessa omat
kokemukseni projektissa ja niiden ohjaavuus vain jäisivät tiedostamatta (Hannula et al. 2003, 15).
Oma taiteellinen työni on siis osa tutkimusmetodia, jossa tutkittavaa
kohdetta tarkastellaan sekä sisältä käsin, että ulkopuolisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa reflektio nousee kummastakin suunnasta
ja näkökulman vaihteleminen antaa kokonaisemman kuvan BoA:n
erityispiirteistä. Tällainen kaksoisnäkökulma on tarpeellinen, kun keskityn taidekollektiivillemme tyypillisiin työskentelymenetelmiin, sillä
toivon saavani eriteltyä niitä sanallistettavaan muotoon kuitenkaan
hukkaamatta prosessissa niiden laatua. Pyrin opinnäytetyössäni tie10

dostamaan tämän kaksoisroolin olemassaolon ja avaamaan tekstissäni,
milloin kokemuksellisuus ohjaa tiedonmuodostusta (Anttila 2006, 97).
Oman osallisuuden tunnistaminen on tutkimuksen kannalta tärkeää. Pyrin myös kontekstualisoimaan taiteellista prosessiamme tarkastelemalla,
minkälaisia vastaavia hankkeita on tehty ja miten BoA:n työskentely
suhteutuu näihin muihin projekteihin, kirjallisuuteen ja tieteen ja taiteen
historiaan. Taiteellisessa tutkimuksessa kontekstualisointi onkin erittäin
tärkeää ja tutkimuksen aihe tulee kirjallisuuskatsausten avulla kiinnittää
muuhun alalla käytyyn keskusteluun (Hannula et. al 2014).
Tapaustutkimus
Koska tutkin tieteen ja taiteen yhteistyötä nimenomaan yksittäistapauksessa, BoA:n kontekstissa, käytän opinnäytetyössäni myös
tapaustutkimuksen menetelmiä. Tapaustutkimusta käytetään metodina useilla eri tieteenaloilla vaihdellen sosiologiasta kauppatieteisiin
(Mills, Durepos & Wiebe 2010, 2), mutta omassa opinnäytetyössäni
metodi pohjaa laadullisen tutkimuksen ja humanististen tieteiden perinteeseen. Intensiivisenä tutkimusmenetelmänä tapaustutkimuksella
voidaan saada aineistosta esiin oleellisia tekijöitä, prosesseja ja vuorovaikutussuhteita (Anttila 2006, 287). Hannula & al. toteavat taiteellisen tutkimuksen olevan yleensäkin kiinnostunut yksittäistapauksesta,
joten tapaustutkimuksen menetelmät voivat istua taiteelliseen tutkimukseen hyvin (Hannula et. al 2003; Anttila 2006, 288).
Laadullisen tutkimuksen perinteessä tapaustutkimus voi sisältää useita
erilaisia tiedonlähteitä, kuten haastatteluja, päiväkirjoja, valokuvia,
videoita ja niin edelleen (Mills et al. 2010, 749). Tämän opinnäytteen
tapauksessa materiaalina ovat Brains on Art –kollektiivin teokset ja
teosten syntyprosessit, taiteellinen työskentely, apuraha- ja näyttelyhakemukset, sähköpostikeskustelut, kuva- ja videomateriaali sekä ryhmäläisten haastattelut. Esittelen ensin teoksiamme ja niiden tekemisen
aikana käytyjä keskusteluja yleisemmin ja tarkennan kuvaa projektimme yhteistyöstä haastattelujen avulla.
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Tapaustutkimus, kuten taiteellinen tutkimus, ei pyri edustamaan yleistävyyttä, vaan kiinnostus kohdistuu tapaukseen itseensä ja tuloksessa
on nähtävissä tutkijan kädenjälki (Anttila 2006, 287). Tämä on etenkin totta omassa opinnäytteessäni, jossa olen itse ryhmän jäsen. Taiteellisen tutkimuksen tavoin tapaustutkimuksessa tutkijan rooli prosessin sisällä korostuu. Tulokset eivät sellaisinaan ole yleistettävissä
tai siirrettävissä muuhun kontekstiin. Pyrin antamaan esimerkin siitä,
miten taidetta ja tiedettä on yhdistetty nimenomaan BoA:ssa. Tutkimuksen loppupäätelmien siirtäminen yleisempään kontekstiin vaatisi
lisätutkimuksia ja keskittymistä laajemmin erilaisiin taiteen ja tieteen
yhdistämisen tapoihin myös muissa projekteissa.
Laadullisessa tapaustutkimuksessa tulkinnallinen traditio lähtee teorian ja hypoteesien rakentamisesta aineistosta käsin pikemmin kuin
valmiiksi määriteltyjen teoreettisten rakennelmien mekaanisesta sovittamisesta siihen (Mills et al. 2010, 753). Tässä tapauksessa aloitan
kuvaamalla tieteen ja taiteen yhteistyötä ja erityispiirteitä pyrkien
hahmottamaan, minkälaisia tapoja niiden yhdistämiseen on käytetty
Brains on Artin kontekstissa. Keskustelutan ryhmäläisten haastatteluja
ja ajatuksia teostemme ja työskentelyprosessimme kanssa ja rakennan
tutkimukseni tämän dialogin varaan.
Haastattelut
Saadakseni tieteen ja tekniikan opiskelijoiden äänen kuuluviin
opinnäytetyössäni, tein haastattelulomakkeen ryhmän jäsenille (ks.
LIITE 1). Toteutin haastattelun ryhmäläisille sähköpostitse. Ensi
näkemältä ajatus saattaa vaikuttaa oudolta, olenhan työskennellyt
ystävieni kanssa projektin parissa pitkään – eikö kasvokkain kohtaaminen olisi luontevampi tapa toteuttaa haastattelut. Sitä myös suositellaan esimerkiksi taiteellisen tutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen oppaissa (Hannula et al. 2014; Anttila 2006). Lisäksi korostan
opinnäytetyössäni nimenomaan ryhmämme välisiä keskusteluja, joten sähköpostihaastattelu vaikuttaisi istuvan tutkimukseen huonosti.
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Pohdittuani asiaa tulin kuitenkin lopputulokseen, että oma kaksoisroolini projektin jäsenenä ja opinnäytetyön tekijänä tulisi välttämättä
vaikuttamaan haastattelutilanteeseen. En halunnut ryhmäläisten ajattelevan haastattelua kuulusteluna, jossa silmästä silmään kovistelisin
vastauksia projektimme laadusta ja heidän mielipiteistään. Halusin
vastaajan voivan rauhassa keskittyä kysymyksiin ja pohtivan niitä
myös omalla ajallaan. Tekstin kanssa työskennellessä on mahdollista
sanallistaa ja työstää ajatuksiaan vastausta kirjoittaessaan. Olemme
keskustelleet haastattelun aiheista silloin tällöin myös ryhmän sisällä, mutta tässä haastattelussa toivoin saavani kirjallisista vastauksista irti jotakin, joka ehkä on yhteisissä keskusteluissamme jäänyt
sanomatta.
Toteutettu haastattelu oli puolistrukturoitu teemahaastattelu ilman
valmiita vastausvaihtoehtoja (Anttila 2006, 197). Teemoittelin haastattelukysymykset neljään kategoriaan ja yhteen vapaan sanan alueeseen. Opinnäytetyön teemoihin liittyen kategoriat olivat: 1) ryhmän
motivaatio työskennellä projektissa, 2) käsitykset taiteesta, 3) tieteen
ja taiteen suhde projektissa ja 4) työskentelyn arki, käytänteet ja
dialogisuus. Etukäteen tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimmiksi
alueiksi koin motivaatioon ja tieteen ja taiteen suhteeseen liittyvät
kysymykset.
1) Motivaatioon liittyvät kysymykset kartoittivat projektin jäsenten
kiinnostusta lähteä työskentelemään BoA:n parissa ja sitä, miten
projekti oli vastannut näitä odotuksia. Toivoin vastaajien myös
pohtivan, miten he haluaisivat BoA:n kehittyvän tulevaisuudessa.
2) Käsitykset taiteesta -osion kysymykset pyrkivät kartoittamaan
vastaajien mahdollisia ennakkoasenteita taidetta kohtaan ja
selvittämään, miten asenteet ovat muuttuneet projektin aikana. Tämä osoittautui ongelmalliseksi, sillä jälkeenpäin omien
asenteiden muistelu (esimerkiksi miten vastaaja on suhtautunut
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taiteeseen ennen projektia) on välttämättä värittynyttä ja jo tehty
työ taideprojektissa vaikuttaa vastauksiin. Kuitenkin haastattelukysymykset saivat ryhmäläiset miettimään omaa suhdettaan
taiteeseen.
3) Tieteen ja taiteen suhde on opinnäytetyöni keskiössä. Tässä
osiossa toivoin vastauksia kysymykseen siitä, miten tieteen ja
teknologian opiskelijoiden näkökulmasta näiden kahden alan
yhteistyö ja tasapaino BoA:ssa toimii ja mitä he muuttaisivat.
4) Työskentelyn käytänteitä käsittelevässä osiossa halusin selvittää, miten muut ryhmäläiset ovat kokeneet BoA:n toimintatavat
ja miten he kuvailisivat työskentelyprosessia ja omaa rooliaan
siinä. Olin myös kiinnostunut siitä, miten ryhmäläiset pystyivät
hyödyntämään opintojen tai työelämän kautta hankkimaansa
kokemusta projektissa ja minkälaista uutta osaamista projekti oli
tuonut tullessaan.
Haastatteluissa nousi esiin asioita, joita en ryhmän keskusteluissa tai
toiminnassa ollut aiemmin huomannut. Haastatteluvastaukset eivät
jakautuneet täsmälleen ennakkoon otsikoitujen teemojen alle ja esimerkiksi motivaatioon liittyviä seikkoja tuli ilmi myös muiden teemaosioiden vastausten yhteydessä. Käsittelen haastatteluvastauksia
tarkemmin luvussa 5. Työskentelyn arki.
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2.3 Teokset
Viittaan tässä opinnäytetyössä usein BoA:n teoksiin, joten niiden esittely on tarpeen, jotta lukija ymmärtäisi näitä viittauksia. Tähän lukuun
olen koonnut lyhyet kuvaukset niistä ryhmämme teoksista, joihin palaan opinnäytetyön aikana. Jatkossa teosten tekoprosesseja kuvatessani avaan töiden taustalla olevaa ajattelua ja käymiämme keskusteluja
tieteen ja taiteen suhteesta niissä.
Ryhmämme taiteellinen kiinnostus lähtee usein ihmisen ja koneen
luovasta vuorovaikutuksesta ja suuri osa teoksistamme onkin interaktiivisia. Kiinnostus koneen luovuuteen on syntynyt laskennallisen luovuuden puolella, joka liittyy läheisesti tekoälyn tutkimukseen. Osassa
installaatioistamme ihminen ottaa passiivisemman roolin antaessaan
biosignaalistaan pelkän numeroarvon tietokoneelle, joka tekee varsinaisen luovan työn. Silti tuotoksiin tuntuu syntyvän henkilökohtainen
suhde ja niistä halutaan usein lukea käyttäjän omaan persoonaan ja
elämäntilanteeseen liittyviä asioita.
Töiden teemat käsittelevät muun muassa välineiden itsensä tutkimista
taiteellisina työkaluina, luovan, henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen luomista elollisen ja ei-elollisen välille sekä teknologian auktoriteettia ja kontrollin mahdollisuutta tai mahdottomuutta.
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Kuva 3. Vierailija kokeilee VEP -teosta Tampereen Mediamuseo Rupriikissa.

Visually Evoked Potential (2014)
EEG-kontrolloitu installaatio
Visually Evoked Potential (VEP) jäljittelee aivotutkimuksen koetilannetta. Teoksen nimi viittaa tutkimusasetelmaan, jossa koehenkilölle
näytetään sarja kuvia ja samalla mitataan tämän aivosähkökäyrässä
tapahtuvia muutoksia. Teoksessa aivotutkimuksen menetelmä valjastetaan taiteelliseksi työkaluksi, jonka avulla kävijä muodostaa näytetyistä kuvista aivoillaan uuden yhdistelmäkuvan. Unenomainen kollaasi muodostuu reaaliajassa kuva kuvalta ja se projisoidaan seinälle
muiden kävijöiden nähtäville.
Teos on ollut esillä mm. Brain Waves näyttelyssä Galleria Huudossa, Valotaiteiden
yö –tapahtumassa Galleria Contempossa ja Museoiden yö –tapahtumassa Tampereella
Mediamuseo Rupriikissa.
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Kuva 4. The Suit (2014). Kuvankaappaus videosta.

The Suit (2013–2014)
GVS-performanssi
The Suit -performanssissa esiintyjän korvien taakse kiinnitetyistä
elektrodeista johdetaan sähköä (9 V) esiintyjän pään läpi, jolloin tasapainoaisti häiriintyy. Tekniikkaa kutsutaan Galvaaniseksi tasapainoelimen stimulaatioksi (GVS). Olemme tehneet teoksesta useita versioita,
joista viimeisimmässä sähkövirta vaihtelee Helsingin OMX pörssi-indeksin tahtiin heilautellen performanssin esiintyjää puolelta toiselle
pörssikäyrän liikkeiden mukana.
The Suit on ollut esillä mm. Mäntän kuvataideviikoilla, Espoo Kunsthallen Kevätfestivaaleilla, Brain Waves näyttelyssä Galleria Huudossa ja ACE –konferenssissa
Hollannin Enschedessa.
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Kuva 5. Brain Poetry (2013) Kiasmassa
Kuva 6. Runogeneraattori tulostaa runon kuitille. Kuva: Pia Parjanen-Aaltonen

Brain Poetry (2013)
EEG-kontrolloitu runogeneraattori
Brain Poetry on runogeneraattori, joka tuottaa runoja teoksen käyttäjän
aivosähkökäyrän pohjalta. Käyttäjän EEG-signaali määrittelee runon
tyylilajin ja rytmin ja visualisaatiossa katsoja voi seurata omaa aivosähkökäyräänsä reaaliajassa. Käyrästä määritellään jokaiselle käyttäjälle
ominainen alfa-piikki, jota käytetään runon generoinnissa. Runojen
tekstimateriaali koostuu laajasta kirjallisesta aineistosta, josta muodostetaan uusi kollaasi kävijän aivosähkökäyrän perusteella. Kävijä saa
oman aivorunonsa mukaan tulosteena.
Teos pohjautuu BoA:ssa toimivan laskennallisen luovuuden tutkija FM
Jukka Toivasen menetelmiin. Laskennallisella luovuudella tarkoitetaan
luovuuden mallintamista, matkimista tai tukemista tietokoneen avulla.
Teos on ollut esillä mm. Frankfurtin kirjamessuilla, Level Up! –tapahtumassa Kiasmassa, EMMA kelaa tiedettä –tapahtumassa EMMAssa, Masters of Aalto –lopputyönäyttelyssä Helsingissä ja XL Art Space galleriassa Helsingissä.
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Kuva 7. Jari testaamassa It’s not just in your head -teosta ennen avajaisia.

It’s not just in your head (2013)
EEG-kontrolloitu kaiutininstallaatio
It’s not just in your head on interaktiivinen EEG-installaatio, joka
tuottaa fyysisen vastineen katsojan aivosähkökäyrälle. Katsojan laittaessa aivosähkökäyrää mittaavan EEG-kypärän päähänsä teos tunnistaa ja analysoi signaalin. Signaali johdetaan kolmeen kaiuttimeen,
jotka on asetettu näyttelyjalustojen sisään. Kaiuttimien päällä olevat
kuulat alkavat liikkua signaalin tahdissa ja katsoja voi yrittää kontrolloida jalustoja aivoillaan.
It’s not just in your head on ollut esillä mm. Warehouse Tech näyttelyssä Helsingissä
ja Brain Waves näyttelyssä Galleria Huudossa.
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Kuva 8. Ferronestekukkia.
Kuva 9. Museoiden henkilökunta tutustumassa teokseen Arppeanumissa 2014.

Nimetön (2014)
Ferronesteinstallaatio etäisyyssensorilla
Nimetön on magneettista nestettä hyödyntävä installaatio, joka reagoi
katsojan etäisyyteen. Kun katsoja lähestyy jalustaa, lasilautasella oleva öljyinen neste muodostaa kukkamaisia muotoja.
Teos on ollut esillä Helsingin yliopistomuseon tapahtumassa Arppeanumissa.
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3. Konteksti
Opinnäytteessäni pyrin antamaan yksittäisen projektin kautta esimerkin yhteistyöstä ja keskustelusta, jota taiteen ja tieteen välillä voidaan
käydä. Tässä luvussa pyrin kontekstualisoimaan Brains on Artia suhteessa tieteen ja taiteen historiaan, muuhun alalla käytyyn keskusteluun ja projekteihin, jotka hyödyntävät tieteen ja taiteen yhteistyötä.
Ensimmäisessä alaluvussa käyn läpi tieteen ja taiteen historiallista
yhteyttä ja erillisyyttä. Sen jälkeen esittelen erilaisia instituutioita,
jotka tuovat yhteen tieteestä, taiteesta ja teknologiasta kiinnostuneita
taitelijoita ja tutkijoita. Käyn läpi myös muutamia yrityksiä yhdistää
aivotutkimuksen välineitä taiteeseen ja vertaan niitä BoA:n työtapaan.
Lopuksi viittaan Aalto-yliopistossa käynnissä oleviin projekteihin ja
opetusalustoihin ja pohdin, miten BoA:n toiminta eroaa yliopiston
sisällä tehdyistä taiteen ja tieteen välisistä projekteista.

3.1 Tieteen ja taiteen historiaa
Länsimaisen taiteen historiasta löytyy poikkeavia tulkintoja taiteen ja
taiteilijan roolista ja taiteen ja tieteen suhteesta. Toisaalta varhainen
taide oli käsityöläisyyttä, opittujen taitojen käyttöä, eikä sen tekemiseen liittynyt suurempaa ylevyyttä. Toisaalta taiteella oli roolinsa rituaaleina ja uskonnollisina esineinä, jotka kantoivat merkityksiä tuonpuoleisesta ja vahvistivat yhteisöä ja sen valtarakenteita. Varhaisten
kulttuurien papit pohtivat niin tähtijärjestelmiä kuin uskonnollisia rituaaleja. Antiikin ajan filosofit Platonista Aristoteleen käsittelivät sekä
luonnontieteitä että taiteita, asettaen luonnontieteet ja matematiikan
etusijalle totuuden välittäjänä, Platonin suhtautuessa jopa vihamielisesti taiteisiin. Taiteen rooli uskonnon kuvien tuottajana ja toisaalta
kansan viihdyttäjänä säilyi läpi keskiajan.

21

Vasta renessanssissa kuvataiteelle annettiin ensi kertaa merkittävä
rooli tieteiden kyljessä, joskin sitä edelleen pidettiin mekanistisena
taitona. Tässäkin tapauksessa maalaustaiteen ja piirustustaidon arvon
nähtiin kumpuavan sen käytöstä luonnontieteellisissä tarkoituksissa,
esimerkiksi ihmiskehon mittasuhteiden tutkimisessa. Myös taiteen ja
tieteen yleisnerona pidetty Leonardo da Vinci korosti maalaustaiteen
yhtäläisyyksiä matematiikkaan (Kristeller 1951, 514) ja töissään hän
yhdisteli taidetta, tiedettä ja teknologiaa eklektisesti. Uutena taiteen ja
teknologian löydöksenä perspektiivioppi vaikutti lähtemättömästi länsimaisen kulttuurin, tieteen ja filosofian muotoutumiseen. Se muutti
katsomisen tapaa keskittyen toisaalta yksilön näkökulmaan ja toisaalta
asettaen maailman ulkopuolisen objektiivisen silmän katsomisen subjektiksi.
Vasta valistuksen aikaan 1600-luvun loppupuolella kuvataide alkoi
erottautua tieteistä ja käsityöläisyydestä, kun Ranskassa perustettiin
maalaukseen ja kuvanveistoon erikoistuneita akatemioita. Erottelu ei
kuitenkaan vielä vastannut nykyistä käsitystämme taiteen ja tieteen
eri osa-alueista: esimerkiksi Charles Perrault luetteli tekstissään Le
Cabinet des Beaux Arts (1690) kahdeksan erilaista kaunotaiteiden
lajia: eleganssin, runouden, musiikin, arkkitehtuurin, maalaustaiteen,
kuvanveiston, optiikan ja mekaniikan (Kristeller 1951, 527). Akatemioiden aika kuitenkin pohjusti sitä perustavan laatuista alojen välistä
eroa, joka näkyy edelleen akateemisessa kulttuurissamme.
Teollistuminen ja sen mukanaan tuomat monistamisen tavat mullistivat taiteen tekemisen. Kamera teki tarkasta jäljittelystä tarpeetonta
ja ajoi taiteilijat sekä kääntymään sisäänpäin, tutkimaan omaa subjektiivista kokemustaan, että pohtimaan katsomisen mekanismeja
dekonstruoimalla kuvaa. Monistamisen mahdollisuus erotti taiteen
ensi kertaa ritualistisesta tehtävästään uskonnon kyljessä riistäen yksittäiseltä teokselta auran, johon sen voima rituaalissa oli perustunut
(Benjamin 1999, 218).
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1900-luvulla taiteilijoiden suhtautuminen tieteeseen ja teknologiaan
oli kaksijakoista. Avantgardeliikkeissä futuristit ylistivät teknologiaa
ja mekaniikkaa kritiikittömästi, surrealismissa taas käännettiin kiinnostus kohti unia ja alitajuntaa Freudin oppien mukaisesti. Dadaistit
ottivat monistamisen välineet haltuunsa murtaen kaksiulotteista pintaa
lehtileikkein ja esinein. Alfred Jarryn (1873–1907) ’patafysiikka sekoitti tieteen toimintatavat, taiteen ja metafysiikan iloisesti keskenään
luoden absurdeja teoksia ja tekstejä, jotka haastoivat tieteen yksitotisuuden. Kaksi maailmansotaa kuitenkin mursivat taitelijoiden uskoa
tieteen ja teknologian rationaalisen järjestelmän ylivoimaisuuteen.
Sodanjälkeisessä maailmassa digitaalisten, binääristen tietokoneiden
huima kehitys ja informaatioteorian, kybernetiikan, tekoälyntutkimuksen ja yleisen systeemiteorian diskurssien esiinmarssi muovasivat
käsityksiä uudesta digitaalisesta kulttuurista ja sen mahdollisuuksista.
Taiteen puolella samankaltaisia ajatuksia käsittelivät taiteilijat, kuten
John Cage, Alan Kaprow ja Fluxus-ryhmä. Taiteilijat alkoivat käsitellä interaktiivisuuteen, multimediaan, televiestintään ja generatiivisiin tekniikoihin liittyviä teemoja. Vaikka he eivät vielä välttämättä
käyttäneet työssään tietokoneita, kysymyksenasettelut olivat lähellä
tieteen ja teknologian parissa esitettyjä ajatuksia. Esimerkiksi Cage
toi yleisön ja vuorovaikutuksen etualalle teoksellaan 4’33”, jossa pianistin esittämä täysin hiljainen teos nosti yleisön ja esityspaikan äänet
pääosaan. Performanssitaiteessa huomio keskitettiin konteksteihin ja
metodeihin, sekä interaktiivisuuteen. Fluxus-ryhmä käsitteli kommunikaatiota poeettisesti, tarkastellen töillään viestinnän ja verkostojen
yhdistämää maailmaa. Muun muassa näillä teoksilla oli suuri rooli
sodan jälkeiseen taide-elämään ja mediataiteen muodostumiseen.
(Gere 2002, 75-76).
Yleisemmällä tasolla 1900-luvun aikana tieteen ja taiteen maailmankuvat ajautuivat kuitenkin yhä kauemmas toisistaan luonnontieteiden
keskittyessä objektiiviseen tietoon ja havaittavissa oleviin, toistetta23

viin ilmiöihin ja taiteen subjektiiviseen kokemukseen ja kontekstisidonnaisuuteen. Alojen akateeminen jako oli niin vahva, että humanististen alojen ja luonnontieteellisten alojen välille syntyi kuilu, jota
C.P. Snow alkoi 1960-luvulla kutsua kahden kulttuurin ongelmaksi.
Kentät eivät enää puhuneet samaa kieltä, eikä niitä edes kiinnostanut
mitä toisella puolella tapahtui. Tästä alojen välisestä kuilusta puhun
enemmän luvussa 4. Tieteen ja taiteen välimaastossa. Akateemisesta
erostaan huolimatta taide ja tiede yhdistyivät 60- ja 70-luvuilla mediataiteen uranuurtajien kuten Alvin Lucierin ja Erkki Kurenniemen taiteessa. He muun muassa käyttivät aivoaaltoja äänitaiteen tekemiseen,
pitkälti samanlaisin analyysimetodein kuin Brains on Art myöhemmin
omissa teoksissaan.
Tietokoneiden yleistyminen ja uusien teknologisten välineiden, kuten
videon, markkinoille tuleminen mullistivat jälleen taidekenttää. Taiteilijat hyödynsivät näitä välineitä ennakkoluulottomasti esimerkiksi
videotaiteen piirissä. Uusi teknologia tuntui olevan taiteen tradition
painolasteista vapaa taiteen tekemisen väline, jonka monet taiteilijat
toivottivat tervetulleeksi. Teknologian kehittyminen myös mahdollisti
uudenlaisen interaktion synnyttämien teoksen ja katsojan välille – tila,
aika ja konteksti korostuivat.
1990-luvulta lähtien internet on muuttanut tapaamme hahmottaa maailmaa. Tieto on fragmentoitunut, mutta samalla se on yhä useamman
saavutettavissa. Tieteen, taiteen ja teknologian suhteessa vaikuttavat
edelleen alojen eriytyneisyys akateemisissa yhteisöissä ja niiden perustavanlaatuiset ajattelutapojen erot. Toisaalta taiteen piirissä kasvava
kiinnostus hyödyntää teknologisia välineitä uudella tavalla ja välttämättömyys arvioida uudelleen suhdettamme maailmaan tieteellisten
ja teknologisten löydöksien valossa kannustavat taiteilijoita kokeilemaan, kritisoimaan ja tulkitsemaan tiedettä ja teknologiaa.
2000- ja 2010-luvuilla taiteen ja tieteen väliset instituutiot ovat kehittyneet ja vakiinnuttaneet asemaansa. Ne ovat muodostuneet osin pe24

rinteisten taideinstituutioiden ja -festivaalien tapaan, osin yliopistojen
monialaisten koulutusohjelmien myötä. Myös yhä useammat yritykset
pyrkivät hyödyntämään taiteen ja teknologian leikkauspisteillä toimivia taiteilijoita.

3.2 Monialaiset instituutiot
2000- ja 2010-luvuilla mediataiteen kenttä on kasvanut, ja taiteilijoita ja taideryhmiä, joita tieteen ja teknologian välineiden ja ajatusten
käyttö taiteen tekemisessä kiinnostaa, ilmestyy koko ajan lisää. Alan
instituutioiden kehittyminen on osaltaan vaikuttanut kehityskulkuun.
Esimerkiksi jo vuonna 1968 perustettu MIT Pressin julkaisu ja foorumi Leonardo on kerännyt vuosikymmenien aikana yhteen tieteestä,
teknologiasta ja taiteesta kiinnostuneita taiteilijoita ja tutkijoita ja
edistänyt aloja ylittävää verkostoitumista. Festivaalit, kuten Ars Electronica Itävallassa ja kansainvälinen tietokonegrafiikkaan ja interaktiivisiin teknologioihin painottuva SIGGRAPH ovat jo vakiinnuttaneet
asemansa uuden mediataiteen esittelypaikkoina.
Yliopistojen sisällä on syntynyt tieteen ja taiteen välisyyteen panostavia instituutioita, kuten MIT Media Lab Yhdysvalloissa ja Biofilia
Aalto-yliopistossa ja festivaalit kuten Berliiniläinen Transmediale
luotaavat ja kehittävät alan kansainvälistä tutkimusta. Myös yritykset
ovat löytäneet taiteen ja tieteen välillä työskentelevät taiteilijat ja tällä
hetkellä firmat Googlesta Facebookiin hyödyntävät taiteilijoiden residenssiohjelmia uusien innovaatioiden synnyttämisessä, mikä herättää
kysymyksiä interaktiivisen mediataiteen autonomisuudesta. Korkean
teknologian huippumaassa Japanissa tieteen, teknologian, viihdeteollisuuden ja mediataiteen raja on aina ollut häilyvämpi.
Kokonaan toinen juonne ovat useiden tieteellisten seminaarien ja
konferenssien yhteydessä järjestettävät Art of Science tai Science
as Art –kilpailut, joita esimerkiksi Princetonin yliopisto järjestää.
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Näissä kilpailuissa tieteen kuvastoa estetisoidaan, eivätkä teokset juuri
keskustele muun taidemaailman toimintatapojen kanssa. Voittajatyöt
saattavat olla esimerkiksi epäonnistuneista kokeista saatuja kauniita
kuvia. Muun muassa Siân Ede on kritisoinut tätä ajatusta kirjassaan
Art & Science (2005): ”…claims from the science community that
their swirling, colour-clashing representations of cells or chaotic
systems are aesthetically rich seems to miss the artistic point.”
Ede tulkitsee, että taiteilijoille harmonisia kuvia tai absoluuttista
merkitystä tärkeämpää onkin etsiä ja tulkita ihmisenä olemisen monia
tapoja (Ede 2005, 4). Kilpailut sen sijaan fetisoivat tieteen kuvastoa
tarjoamatta muuta sisältöä kuin kauniin pinnan.
Uutta teknologiaa käyttävä taide hakee vaikutteita ja esittelykonteksteja molempien alojen puolelta. Teknologiataiteen esittelytavat
kumpuavat toisaalta taiteen konventioiden piiristä, kuten galleriaympäristöstä, toisaalta taas tieteen ja tekniikan puolelta tulevasta presentaatioiden traditiosta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Media Lab
–ohjelmassa järjestetään säännöllisesti Demo Day –tapahtumaa, jossa
opiskelijat pääsevät esittelemään tuotoksiaan yleisölle ja toisilleen ja
kokeilemaan uusia tapoja käyttää teknologiaa. Uusi mediataide ja varsinkin sen teknologiaan ja ohjelmointiin keskittynyt haara tuntuukin
toimivan taiteen instituutioista irrallisena pellepelottomien laboratoriona, joka kaihtaa taiteen piiristä tulevaa määrittelyä. Toisaalta koko
termi mediataide saattaa olla jo turhankin laaja yhdistämään niinkin
erilaisia välineitä kuin videotaidetta, interaktiivisia installaatioita, biotaidetta ja internet-taidetta keskenään.

3.3 Vastaavat taideprojektit
BoA on tehnyt useita teoksia käyttäen erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Yksi tärkeimmistä määrittävistä piirteistä teoksillemme on kuitenkin
biosignaalien, etenkin aivosähkökäyrän käyttäminen interaktiivisesti
teoksiin vaikuttavana tekijänä. Mittaamme aivojen toimintaa elekt26

roenkefalografialla (EEG), emmekä ole ainoita taidekentän toimijoita, jotka ovat käyttäneet samaa teknologiaa. Erilaiset taideprojektit
ovat jo hyvin varhain hyödyntäneet samoja tai samankaltaisia metodeja taiteen tekemiseen ja tässä luvussa esittelen niistä muutamia.
Ensimmäisiä ja merkittävimpiä teoksia, jossa aivosähkökäyrää käytettiin taiteellisena välineenä, lienee kokeellisen musiikin uranuurtajan, säveltäjä Alvin Lucierin Music for Solo Performer (1965).
Teos esitettiin ensi kerran John Cagen järjestämässä konsertissa
Massachusettsissa. Teoksessaan Lucier istui lavalla EEG-kypärä
päässään erilaisten perkussioinstrumenttien ympäröimänä. Aivoista
alfa-aallon taajuudella luettu data vahvennettiin perkussioiden sisään
tai viereen asetettuihin kaiuttimiin, jotka resonoidessaan soittivat
instrumentteja. Teos on tullut tunnetuksi kokeellisen musiikin klassikkona. (Straebel & Thoben 2014)
Vuonna 1973 suomalainen pioneeri kokeellisen musiikin ja mediataiteen saralla, Erkki Kurenniemi rakensi DIMI-T –nimisen elektronisen soittimen, Elektroenkefalofonin. Teos oli teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen Lucierin työn kanssa. EEG-laite
luki aivojen alfa-taajuutta ja sitä vahvistettiin kuultavaan muotoon.
Ainoa säilynyt nauhoite on Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiokurssilla vuonna 1973 taltioitu yhteissoitto nokkahuilun kanssa.
Laitteesta valmistettiin vain yksi mallikappale, jonka Kurenniemi
lopulta vuokrasi Oslon yliopiston psykologian laitokselle yhdellä
kruunulla. Myöhemmin laitetta on yritetty saada toimintakuntoon
tuloksetta. (Ojanen & Suominen 2005, 30)
Osa taiteilijoista on halunnut korostaa EEG:tä meditaation välineenä. Paras Kaul on multimediataiteilija ja tutkija, jonka vuonna 1997
tekemässä Mind Garden –teosessa kävijä navigoi aivoaalloillaan
virtuaalisessa 3d-maailmassa. Kaul käyttää teoksessaan alfa-taajuutta kevyempää beta- ja syvempää theta-taajuutta säätelemään matkan
kompleksisuutta ja fokusta. Mitä syvempään meditaatioon kävijä
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vajoaa, sitä mielenkiintoisempi matka häntä odottaa. Kaulin tarkoituksena onkin käyttää aivotaidettaan paitsi uuden teknologian, myös
henkilökohtaisen ja henkisen kasvun tutkimiseen (Wilson 2002,
182). Vastaavanlainen meditaatioon kannustava teos on Kiasmassakin esillä ollut taiwanilaisen Shu-Min Linin Inner Force (2005).
Pelillisessä teoksessa kaksi kävijää ottavat mittaa toisistaan tavoitteenaan täyttää lattialle projisoitu vesiallas karpeilla ja lootuksenkukilla. Taolaisuudesta ammentava teos mittaa kävijän aivosähkökäyrää: mitä rentoutuneempi kävijä on, sitä enemmän kaloja ja kukkia
projisointiin ilmestyy. Kilpailuvietin ja rentoutumispyrkimyksen
välille syntyy mielenkiintoinen ristiveto.
Ensimmäiset kuluttajahintaiset EEG-laitteet ovat tulleet markkinoille vasta hiljattain, 2010-luvun molemmin puolin. Firmat, kuten
NeuroSky ja Emotiv kehittävät EEG-kypäriä, jotka on suunniteltu
pääasiassa pelejä, terveysapplikaatioita ja leluja varten. Kun BoA
aloitti toimintansa 2010, Emotiv oli juuri julkaissut EPOC-laitteensa
(2009), jonka märkäelektrodit antoivat – ainakin teoriassa – kilpailijoita parempilaatuista dataa. Kohtuuhintaisten laitteiden avulla
myös yhä useampi taiteilija saattoi tarttua aivokypärään taiteellisena
työkaluna. Esimerkiksi New Yorkilainen taiteilija Lisa Park käyttää
NeuroSkyn EEG-kypärää performanssissaan Eunoia (2013). Teos
on osa teknologiasta inspiraationsa saanutta sarjaa, jossa taiteilija
käsittelee identiteettiä ja alitajuntaa. Teoksessa Park istuu vesimaljojen keskellä, joihin aivosähkökäyrä aiheuttaa väreitä maljojen alla
olevien kaiuttimien välityksellä. Performanssissa taiteilija yrittää
tyhjentää mielensä – tavoitellussa tilanteessa veden pinta pysyy tyynenä.
Suomessa aivotutkimus ja neurotiede tuntuvat olevan pinnalla etenkin kaunokirjallisuuden puolella. Jaakko Yli-Juonikkaan Neuromaani (Otava 2012) jäljittelee polveilevalla muodollaan aivojen hermoverkkoa ja neuropsykologiaa itsekin opiskelleen Jussi Valtosen He
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eivät tiedä mitä tekevät (Tammi 2014) voitti Finlandia-palkinnon
vuonna 2014. Kuvataiteessa avauksia on ollut Suomessa vähemmän,
mutta esimerkiksi mediataiteen puolella toimiva Brainwave Music
LAB käyttää EEG-teknologiaa musiikillisten maisemien luomiseen.

3.4 Tiede ja taide Aalto-yliopistossa
Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010. Tieteen, teknologian, kauppatieteiden, muotoilun ja taiteen ympärille rakennettu yliopisto on usein
hehkuttanut aloja yhdistävää potentiaaliaan. Juhlapuheet eroavat kuitenkin ratkaisevasti taiteellisen ja tieteellisen työn arjesta.
Suoritan opintojani Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulussa, jossa tieteen ja taiteen yhteistyöstä on puhuttu paljon viime
vuosina. Aalto-yliopiston kantavana ajatuksena on ollut tuottaa jo
opintovaiheessa yhteistyötä eri alojen välillä. Päämääränä on synnyttää
innovaatioita, siis uusia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia keksintöjä. Yliopiston puheista on kuitenkin matkaa todelliseen yhteistyöhön
tieteen ja taiteen leikkauspinnoilla. En tiedä, onko edes lapsuuden ystävien kanssa vuosia jatkettu, yliopiston ulkopuolella syntynyt Brains
on Art päässyt lähelle todellista dialogia alojen välillä. Haasteena on
maailmankuvien erilaisuus, mahdollisuutena taas uusien näkökulmien
kokeileminen, uuden löytäminen ja ymmärtäminen.
Olen opintojeni aikana kritisoinut Aalto-yliopiston ajatusta yhdistää eri
aloja institutionaalisesti ylhäältä alas etenkin toimiessani Aalto ARTSin
opiskelijajärjestö TOKYO:ssa vuosina 2010 – 2011. Aalto-yliopiston
ydinajatuksena alojen yhdistämisessä tuntuu olevan sattumien organisointi, pyrkimys järjestää sattumanvaraisia kohtaamisia eri alojen välille
ja toivoa, että dialogia syntyisi. Käytännössä olen opinnoissani huomannut tämän pyrkimyksen vaikeuden. Eri aloja opiskelevat ovat usein niin
kaukana toisistaan näkökulmissaan ja tiedoissaan, että todellista ajatus-
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ten vuorovaihtoa syntyy harvoin. Alojenvälisyys vaatii pitkäjänteisyyttä
ja toisen alaan ja osaamisalueeseen perehtymistä, jota harvoin on mahdollista saavuttaa opintojen kiireissä.
Aalto-yliopiston aloja yhdistävillä kursseilla, kuten biotaiteen ja Art
and Science –sivuaineen opetuksessa olen tehnyt lyhytkestoisempaa
yhteistyötä tieteen ja tekniikan opiskelijoiden kanssa. Näiltä kursseilta
olen saanut työkaluja käyttää teknologiaa omassa taiteentekemisessäni,
mutta dialogi muiden alojen opiskelijoiden kanssa on aina jäänyt kovin
pinnalliseksi. Pidän pyrkimystä kohti dialogia hyvänä, mutta yliopiston
näkemys sen reunaehdoista tuntuu jäävän vielä kauas taiteellisen ja tieteellisen työn luonteesta, joka vaatii syventymistä ja aikaa.
Yliopiston tutkimuspuolella toimi vuosina 2009 – 2014 monitieteinen
aivoAALTO –projekti, jossa aivokuvantamisen ja aivotutkimusten laskennallisten menetelmien kehitystyötä tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvapuolen ja Kauppakorkeakoulun taloudellisen päätöksenteon tutkimuksen kanssa. Tässä projektissa elokuvataide tarjosi tutkimukselle mielenkiintoista ärsykemateriaalia käytettäväksi koetilanteissa. Kuvantamisen ja laskennallisten
menetelmien lisäksi projektin tarkoituksena oli edistää neurotaloustiedettä, joka pyrkii selvittämään, mitkä seikat vaikuttavat päätöksentekoon esimerkiksi ostotilanteissa. (Aalto-yliopisto 2010)
Tässä tutkimusprojektissa tieteen ja taiteen suhde toimi käänteisellä
tavalla BoA:n toimintaan verrattuna. Projektissa taide (tässä tapauksessa elokuva) oli asetettu tutkimuksen käyttöön ärsykemateriaaliksi, siinä
missä BoA:n parissa aivotutkimuksen välineet valjastetaan taiteellisiksi
työkaluiksi. Elokuvan käyttöä perusteltiin sen ihmisissä herättämillä
suurilla emootioilla ja sillä, että koehenkilöt viihtyvät tutkimuksissa
katsoessaan elokuvia (Aalto-yliopisto 2010). Ylivoimaisesti suurin osa
projektissa tuotetuista julkaisuista oli aivotutkimuksen ja –kuvantamisen alalta, eikä yksikään aivoAALTO:n parissa tehty opinnäyte tai väitöskirja tullut elokuvataiteen puolelta (aivoAALTO 2015).
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4. Tieteen ja taiteen välimaastossa
Brains on Art – projektin lähtökohtana on tutkia, mitä tapahtuu, kun
taiteilija ja tieteilijät alkavat tehdä yhteistyötä taiteen kentällä. Lähtökohdat työskentelyyn ovat hyvin erilaiset. Käymissämme keskusteluissa
korostui heti ensi hetkistä lähtien taiteen ja tieteen kenttien erilaiset puhetavat ja erilainen suhtautuminen tiedon luonteeseen.
Tieteen ja taiteen eroista ja yhteyksistä on erilaisia käsityksiä. Osa kirjoittajista ottaa lähtökohdakseen alojen yhtäläisyydet: luovan toiminnan,
uuden tiedon tuottamisen, havainnon roolin ja joissain tapauksissa kauneuden tavoittelun. Toisaalta alat ovat hyvin kaukana toisistaan perustavanlaatuisissa ontologisissa ja epistemologisissa kysymyksissä.
Kaikki eivät myöskään näe taiteen ja tieteen eroa asiana, jota
pitäisi yrittää korjata. Fyysikko Jean-Marc Lévy-Leblond kirjoittaa
artikkelissaan Brief Encounters: A Physicist Meets Contemporary
Art (1994), että taiteilijan ja tieteilijän töiden monimuotoisuus ja
tavoitteiden lähtökohtaiset erot ovat rikkaus, jota tulisi vaalia. ”The
relationship between the arts and sciences has to do with encounter,
confrontation and perhaps even conflict; it certainly is not a matter
of fusion” (Lévy-Leblond 1994, 211). Juuri kohtaamisesta alojen
välillä tuntuu olevan kyse myös BoA-projektissa. Konflikti ja toisen
haastaminen voivat parhaassa tapauksessa toimia eteenpäin vievinä ja
tuottavina voimina, jos kiinnostusta ja luottamusta löytyy molemmin
puolin.
Käytän ensimmäisen luvun analyysissä apunani Stephen Wilsonin esittämää jaottelua erilaisista tavoista yhdistää tiedettä ja taidetta ja pohdin,
miten BoA käyttää tiedettä ja teknologiaa teoksissaan. Vertaan BoA:aa
myös C. P. Snown kuuluisaan kahden kulttuurin teoriaan luvussa 4.3
Erilaiset maailmankuvat ja kuvaan keskusteluissamme esiin tulleita
vastakkainasetteluja.
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4.1 Toimintamalleja tieteen ja taiteen yhdistämiseen
Stephen Wilsonin kirjassa Information arts: intersections of art, science
and technology (2002) kirjoittaja on jaotellut taiteilijat ja teokset sen
mukaan, minkä tieteen alan kanssa ne käyvät keskustelua. Jos katsotaan
pelkästään alakohtaisesti, voisi BoA:n sanoa taksonomisesti kuuluvan
kognitiotiedettä ja installaatiotaidetta yhdistävään kategoriaan, jossa
biosignaaleja (etenkin aivosähkökäyrää) hyödynnetään interaktiivisissa
teoksissa. Mielenkiintoisempaa kuin pelkän alan määrittely, on mielestäni tässä yhteydessä miettiä, miten tiedettä ja taidetta projektissa yhdistetään ja mikä on niiden suhde toisiinsa.
Toinen Wilsonin esittämä analyysi auttaa projektin sijoittamisessa tiede-taiteen kartalle myös tässä suhteessa. Hän määrittelee neljä erilaista
tapaa hyödyntää tieteellistä tutkimusta taiteen kontekstissa.
1) Ensimmäisessä toimintamallissa taideprojekti jatkaa tieteellisen
tutkimuksen avaamaa tutkimuslinjaa ja tuo siihen oman panoksensa. Esimerkkinä Wilson mainitsee taiteilija Naoka Tosan puheentunnistusteknologiaa käyttävän teoksen Neuro Baby (1993, 2011),
jossa tietokonegeneroitu hahmo pyrkii tulkitsemaan kävijän äänestä
tunnetiloja ja reagoimaan niihin.
2) Toinen toimintamalli muodostuu teoksista, jotka käyttävät tiedettä
ja teknologiaa kommentoimaan tieteellisen tutkimuksen takana olevia kulttuurisia kysymyksiä ja uusien teknologioiden merkityksiä,
esimerkiksi haastamalla tieteen ajatusmallit käyttämällä itse samaa
teknologiaa taiteessa. Lukuisat taiteilijat, muun muassa Bruce Nauman, ovat hyödyntäneet teoksissaan liikkeentunnistus- ja valvontakamerateknologiaa nostaessaan esiin valvontaan liittyviä ongelmia.
3) Kolmas tapa on käyttää tieteen ja teknologian mahdollistamia
välineitä käsitellessä aiheita, jotka eivät suoraa liity tieteen tai
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tutkimuksen alueelle. Tämä käsittelytapa suhtautuu tieteeseen ja
teknologiaan samalla tavalla kuin mihin tahansa taiteen tekemisen
välineeseen. Lähtökohdaksi voidaan ottaa mikä tahansa aihe ilman,
että valittu media (video, robotiikka, öljyväri) rajaa aiheenvalintaa.
Tässä tapauksessa saatetaan ohittaa välineeseen sisäänkirjoitetut
merkitykset ja sen historialliset painolastit.
4) Neljäs ja viimeinen malli on teknologian sattumanvarainen käyttö,
jossa taiteilija ei sen kummemmin ajattele teoksen tieteellistä puolta
tai teknologioiden mukanaan tuomia merkityksiä, vaan hyödyntää
tieteen tuottamaa kuvastoa itsessään mielenkiintoisena materiaalina.
(Wilson 2002, 8-9)
Brains on Artin tapauksessa tieteen ja taiteen suhde näyttäytyy eri teoksissa hieman eri tavalla. Projektissa ei suoranaisesti pyritä tekemään
tieteellistä tutkimusta, mutta esimerkiksi runogeneraattori Brain Poetry
hyödyntää laskennallisen luovuuden menetelmiä, jotka on kehitetty
nimenomaan tieteen kontekstissa ja siinä mielessä teos osallistuu myös
tieteelliseen keskusteluun. Esimerkiksi käyttämämme runogeneraattorialgoritmin luoja Jukka Toivanen koki haastattelussaan taiteellisen työn
tukevan tutkimusta:
”…työskentely BoA:ssa on tukenut omaa tutkimustani ja tutkimuksen
puolella saavutettuja tuloksia on voinut hyödyntää myös BoA:ssa, mistä
esimerkkinä käy erityisesti Brain Poetry -teos.”
Teokset, kuten The Suit ja sitä edeltävät, samaa tekniikkaa käyttävät työt
kuuluvat selvemmin toiseen kategoriaan, jossa teknologiaa käyttämällä
herätetään ajattelemaan sen mukanaan tuomia kulttuurisia ilmiöitä ja
vaikutusta yhteiskuntaan. Teoksessa käytämme ihmisen kontrollointiin
tarkoitettua teknologiaa, jonka kulttuurisia ulottuvuuksia työ tarkastelee.
Toisaalta koko projekti on saanut alkunsa kolmannen toimintamallin herättämästä ajatuksesta, käyttää tiedettä välineenä, jolla voi lähestyä mitä
tahansa, myös tieteenalan ulkopuolelle jääviä aiheita. The Suit -teoksen
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voi laskea kuuluvaksi myös tähän kategoriaan, sillä se käsittelee paitsi
käyttämäänsä tekniikkaa, myös tekniikkaan (ainakaan kovin suoraa)
liittymätöntä teemaa: taloutta. Toinen ryhmämme kognitiotieteen opiskelijasta Aleksander Alafuzoff kiinnitti haastattelussa huomiota tämän
lähestymistavan vaaraan sortua osoittelevaksi:
”…teoksilta on haettu yhteiskunnallista tai sosiaalista kantaaottavuutta
(esim. The Suit ja pörssin / rahan valta)… Olen kokenut, että nämä ovat
osittain olleet vähän rautalangasta väännettyjä.”
Teosten enemmistö ja myös BoA:n toimintatapa lähtevät useimmin liikkeelle kahdesta keskimmäisestä mallista, tieteen tuomien kulttuuristen
muutosten käsittelemisestä käyttämällä tiedettä ja tieteen välineiden
käyttämisestä muiden kuin tieteellisten teemojen käsittelyyn.

4.2 Taiteilija / työryhmä
”As new technologies come into play, people become less
and less convinced of the importance of self expression.
Teamwork succeeds private effort.”
Marshall McLuhan (1967)
BoA:n kanssa työskennellessäni olen joutunut haastamaan omat käsitykseni taitelijan roolista. Taiteilijan työn arki näyttäytyy tieteen ja
taiteen välisessä projektissa taidekentän asiantuntijana toimimiselta,
tarkoitti se sitten apurahahakujen tekoa tai näyttelyripustuksen suunnittelua. Minulta kesti aikansa ennen kuin tajusin kiinnittää huomiota itseni ja työryhmän väliseen suhteeseen ja muuttuneeseen rooliini.
Projektin alussa ensimmäiset teoksemme teimme työryhmänä, mutta
esittelimme minun nimeni alla. ”Kasperi Mäki-Reinikka ja Brains on
Art” –nimi antoi ymmärtää, etten ollut osa ryhmää, vaan minulla oli
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taiteellisen työn apunani erikseen toimiva työporukka. Esiteltyämme
runogeneraattori Brain Poetryn XL Art Space -galleriassa Helsingissä
ja lähtiessämme suunnittelemaan seuraavaa teosta, nimikysymys nousi
esiin. Avajaisissa moni Brains on Artin jäsenten opiskelukaveri oli erikseen kummastellut nimeni esiintuomista, varsinkin kun runogeneraattorin kantava voima ryhmässämme on Jukka Toivanen, jonka algoritmeihin teos perustuu. Jouduin häpeissäni myöntämään, että en ollut juuri
ajatellut asiaa. Omat ennakkokäsitykseni taidemaailmassa toimimisesta
perustuivat taiteilijan rooliin projektien keulakuvana. Useat mediataiteen kentällä toimivat taiteilijat toimivat juuri näin.
On suhteellisen yleistä, että mediataiteilijat käyttävät työssään apunaan
eri alojen asiantuntijoita, sillä teokset vaativat usein monen eri alan ammattiosaamista. Esimerkiksi suomalainen kuvataiteilija Terike Haapoja
käyttää teoksissaan apuna tekniikan ja tieteen ammattilaisia ja teosten
tekninen toteutus syntyy kootun työryhmän yhteisponnistuksesta. Pohdin vertautuuko tällainen työskentely elokuvateollisuuteen, jossa ohjaajan nimi mainitaan usein erikseen, vaikka muu työryhmä jää vähemmälle huomiolle. Suoran yhteyden vetäminen olisi kuitenkin vaikeaa, sillä
esimerkiksi Haapojan teoksissa apuna käytetyt henkilöt rakentavat nimenomaan taiteilijan visiota, kun taas elokuvissa kameran takaa löytyy
paljon ihmisiä, jotka tekevät lopulliseen teokseen vaikuttavia valintoja
käsikirjoittajista ja tuottajista lähtien.
Käsitin, että tehdessämme töitä BoA:n kanssa, toimimme kuitenkin
yhtenä työryhmänä, jossa kaikki antavat panoksensa teoksen kehittelyyn ideatasolta alkaen. BoA:n tapauksessa työryhmän jäsenten suhde
projektiin on kokonaisvaltainen. Esimerkiksi Brain Poetryn tapauksessa
on mahdotonta enää muistaa, kuka on keksinyt runoalgoritmin yhdistämisen EEG:hen ja kuka on ehdottanut kuittiprintterin yhdistämistä
koneeseen. Taiteelliset päätökset syntyvät orgaanisemmin, yhteisten
keskustelujen pohjalta. Teosten kehittelyprosessin fragmentaarisuus tuo
työskentelyyn oman tasonsa.
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Työprosessillemme onkin luonteenomaista jatkuva neuvottelujen tilassa
oleminen. Pidän mielenkiintoisena, miten tekemämme valinnat kunkin
teoksen suhteen ovat yhdessä auki puhuttuja. Välillä sanallistaminen
on vaikeaa, etenkin kun kyseessä on kahden alan erilaisten puhetapojen
törmääminen. Joudun usein pohtimaan, miten selittää itselleni ilmeisiltä
näyttävät valinnat tai poisjättämiset taidekenttää vähemmän tunteville
ryhmän jäsenille. Itse teokset kuitenkin syntyvät yhteistyönä, jossa taiteilijana pyrin perustelemaan, miksi taiteen kentältä nähtynä tietyt muodolliset tai sisällölliset valinnat olisivat parempia kuin toiset.
Oma roolini työryhmässä on koordinoiva, pyrin tuomaan ryhmään tietoni ja kokemukseni taiteen kentällä toimimisesta, liittyi se sitten apurahojen hakuun tai galleriavalintoihin. Koen usein toimivani tuottajan roolissa mahdollistaen rahoituksen, järjestäen tapaamisia ja pitäen yhteyksiä
yllä galleristeihin ja muihin taiteilijoihin. Tässä mielessä taitelijan työ
näyttäytyy hyvin institutionaaliselta, taidemaailman rakenteiden sisällä
toimimiselta. Osittain toimin myös kuraattorin roolissa suositellen tiettyjä ratkaisuja ryhmän teoksiin tai teksteihin ja miettien näyttelykokonaisuuksia taidemaailmasta käsin.
Mielestäni tätä rooliani kuvaa käymämme keskustelu It’s not just in
your head –installaatiosta. Puhuimme näyttelyjalustoista ja vaikka
itse olin niitä ehdottanutkin, huomautin niiden olevan arvolatautunut
valinta, joka liittyi taidehistorialliseen kontekstiin jonkin esille asettamisesta ja jalustalle nostamisesta. Työn lasikupujen taas näin viittaavan
tieteeseen ja tapaan sulkea asioita maailmasta erilliseen tarkasteluun.
Työryhmämme jäsen mainitsi, ettei ollut tullut ajatelleeksi näyttelyjalustoilla olevan minkäänlaista taiteellista funktiota. Hän oli tulkinnut
ne koteloiksi, jotka voisi vaihtaa mihin tahansa yksinkertaisempaan ja
kevyempään koteloon tulkinnan muuttumatta1.
1 Toisaalta oma mielenkiintoinen keskustelunsa on se, miten paljon teosten tekniikasta näytämme. Haluammeko koteloida tekniikan aina täysin piiloon, jolloin teokset
näyttävät taikalaatikoilta, vai näytämmekö ja selitämmekö enemmän teosten toiminnasta yleisölle (vrt. luku 5.5 Tieteen, teknologian ja taiteen suhde)?
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Muiden työryhmän jäsenten roolit riippuvat heidän näkökulmastaan
suhteessa projektiin. Haastatteluissa kysyin kaikilta, mitä alaa he kokevat ryhmässä edustavansa. Jukka ja Aleksander kertoivat alakseen
tieteen ja tarkensivat sitä alanmäärittelyillä. Jari kertoi (osin kieli poskessa) olevansa ryhmän teknologiajohtaja. Henri pohti kysymyksessä
ryhmämme koostuvan yhdestä taiteilijasta ja neljästä tieteilijästä ja
tässä tapauksessa lukeutuvansa jälkimmäisiin, joskin kokevansa olevan
jossain määrin molempia. Pääsääntöisesti BoA:n tieteen ja teknologian
opiskelijat eivät koe olevansa taiteilijoita, ja he tekevät töitä projektissa
harrastepohjalta. Itseäni (ja ehkä Henriä) lukuun ottamatta ammattitaiteilijan työ ei tunnu kiinnostavan muita.
Yhteistyömme mahdollistaa teosten tekemisen, joita en koskaan olisi
saanut kasaan omin voimin. Olen joskus pohtinut, onko projektin hyötysuhde tasaisesti jakautunut. Hyödyn itse BoA:n teosten saamasta suosiosta ammatillisesti, mutta muille ryhmän jäsenille edut eivät ole yhtä
selvät. Kuitenkin näyttelyidemme avajaisissa muiden ryhmämme jäsenten opiskelukavereiden tullessa tutustumaan teoksiimme minut on usein
esitelty heille ryhmän lemmikkitaiteilijana, jonka ansiosta saamme apurahoja, näyttelypaikkoja ja mahdollisuuden tehdä jotain kiinnostavaa.
Käsittelen näitä kysymyksiä tarkemmin luvussa 5.3 Motivaatio.
Työryhmänä toimiminen vaikuttaa taiteelliseen työhön. Yksittäisen
mielipiteen ja itseilmaisun rooli vähenee teoksissa, kun taustalla on
yksittäisen taiteilijan sijaan ryhmä ihmisiä. Ryhmämuotoinen työskentely haastaa perinteisen käsityksen taitelijanerosta työn visionäärinä ja
toisaalta antaa mahdollisuuden tehdä vaikuttavampia teoksia. Vastaavia
töitä olisi usein vaikeaa saada kokoon yksin, ideat ja ratkaisut syntyvät
ryhmän yhteisponnistuksena. Taiteilijaryhmiä, jotka toimivat vastaavalla periaatteella, on jo useita. Esimerkiksi taidekollektiivi Critical Art
Ensamble, joka käsittelee taiteen, kriittisen teorian, teknologian ja aktivismin risteyskohtia, toimii ryhmämuotoisesti painottaen monialaisen
työskentelyn erityispiirteitä yksittäisten taiteilijoiden esiin nostamisen
sijaan.
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Olen projektin aikana huomannut oman käsitykseni taiteilijan roolista
muuttuneen. Romanttinen kuva luovasta nerosta ei koskaan ole ollut
minulle läheinen, mutta BoA:ssa työskennellessäni olen huomannut
entistä selvemmin, että taiteilijan ei tarvitse olla itseriittoinen ja tuottaa
taidetta vain omista lähtökohdistaan käsin. Mielenkiintoista taidetta
syntyy myös yhteistyön kautta, kun yrittää hypätä toisen saappaisiin –
vaihtaa näkökulmaa.

Kuva 10. BoA kuvattuna Charles Sandisonin teoksen edessä.
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4.3 Erilaiset maailmankuvat
“Artists who work with emerging technologies face a
dilemma: they stand with feet in both worlds. On one
side they are invited to help create the new technologies
and elaborate new cultural possibilities; on the other,
they are asked to stand back and use their knowledge
of the technology to critically comment on its
underrepresented implications.”
Wilson (2002)
Vuonna 1959 englantilainen fyysikko ja kirjailija C. P. Snow nosti luennossaan esille ongelman, jonka nimesi kahdeksi kulttuuriksi. Snown
ajatuksena oli, että koko läntistä akateemista maailmaa vaivaa kahtiajako luonnontieteilijöiden ja humanistien välillä. Nämä kaksi ryhmää
ovat lakanneet vuorovaikuttamasta keskenään ja niiden välillä on kuilu,
jonka yli kumpikaan osapuoli ei ole halukas kurkottamaan (C. P. Snow
1998, 99).
Snowta on sittemmin arvosteltu pelkistävästä luokittelustaan ja kysymyksen ympärille on syntynyt paljon kirjallisuutta, mutta Brains on Art
-projektin kontekstissa on mielenkiintoista tarkastella Snown esittämää
ajatusta taiteen ja tieteen yhteistyön kannalta. Tuntuu nimittäin, että
ryhmämme käymissä keskusteluissa kahtiajako tulee edelleen esiin ja
tieteen ja taiteen opiskelijoiden välinen molemminpuolinen epäluulo
toisen alaa kohtaan syntyy perustavanlaatuisista ajattelueroista. Tieteen,
taiteen ja teknologian alat eivät kuitenkaan välttämättä jakaudu ongelmattomasti Snown alkuperäisen kahtiajaon mukaan. Laajennan Snown
kahden kulttuurin ajatuksen soveltamista BoA:an Ilkka Niiniluodon
analyysin Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme? (2000) kautta.
Koen itse taidekasvattajana edustavani projektissa humanisteja, joskin
taidealan ja taideteollisuuden voisi katsoa putoavan kahden kulttuurin
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määritelmän väliin. Samoin teknologian voi nähdä kahden kulttuurin
välisenä alana, joskin Snow itse laski sen osaksi luonnontieteiden toista
kulttuuria (Niiniluoto 2000). Ryhmässämme on selvästi enemmistönä
matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin edustajat, vaikka toimimme
taiteen kentällä. Konteksti, jossa taidetta teemme, on kuitenkin vahvasti
humanistinen ja taiteen ehdoilla toimiva.
Radikaalit erot traditioiden välillä pohjautuvat erilaisiin käsityksiin
tiedon luonteesta. Luonnontieteilijöiden tutkimuskohteena on maailma,
joka voidaan paljastaa tutkimus tutkimukselta, johon tutkijan henkilökohtaiset mielenliikkeet eivät vaikuta ja josta saadaan mittaamalla
objektiivista tietoa. Humanistien kiinnostuksen taas herättää kysymys
siitä, miten konstruoimamme tieto maailmasta on aina ajasta, paikasta,
kielestä ja tutkijasta itsestään riippuvaista. (Ede 2005, 5).
Tietokäsitysten erot näkyvät myös BoA:n sisäisissä keskusteluissa.
Avaan seuraavaksi keskustelujemme sisältöjä ja vastakkainasetteluja
esimerkillä, jossa erot nousevat selvästi pintaan. Sähköpostikeskustelussamme vuodelta 2014 olen lähettänyt ryhmälle Tere Vadénin tekstin
taiteellisesta tutkimuksesta, jossa Vadén esittelee taiteellisen tutkimuksen perusteita, epistemologiaa ja ontologiaa (Vadén 2014). Keskustelussamme varsinkin Aleksander kommentoi Vadénin tekstiä tavalla, joka
nostaa esiin alojen eroja. Jo tekstin poleeminen tyylilaji tuntui vieraalta
ja kontekstisidonnaisuutta painottava tietokäsitys epätieteelliseltä:
”Luonnontieteissä tottuu siihen, että kunhan seuraa tiettyjä verrattain
yksinkertaisia ja yleisiä sääntöjä … ilmiöt muuttuvat toistettaviksi ja
myös tietyllä tavalla kontekstista riippumattomiksi (eivät riipu ainakaan
havaitsijan mielen laadusta tai arvomaailmasta). Jos näin ei tapahdu
ongelma ei ole se, että itse ilmiö tai siitä saatava tieto olisi kontekstiriippuvaista, vaan koe on yksinkertaisesti tehty väärin em. sääntöjen
näkökulmasta.”
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Vadénin tekstissä esitetään myös värikkäin sanankääntein tieteenfilosofi
Paul Feyerabendin tulkintaan viitaten, ettei ”luonnontieteellä ole tietona, taitona, arvona eikä normina, eikä varsinkaan maailman selittäjänä
mitään etusijaa, erityistä etulyöntiasemaa, vaikka sen piirissä toimivat
ihmiset käyttäytyvätkin ylimielisesti ja niin väittävät.” (Vadén 2014).
Keskustelussamme Aleksander argumentoi luonnontieteiden puolesta
viittaamalla modernin ajan saavutuksiin:
”Kun elämme modernissa yhteiskunnassa teknologian ympäröiminä
(ja ”luojan” kiitos siitä), on naurettavaa itsensä huijaamista väittää,
etteikö luonnontieteillä olisi syystäkin merkittävää etusijaa maailman
selittäjänä: 1900-luvun aikana eliniänodote yli kaksinkertaistui, viimeisen 50 vuoden aikana ruoantuotanto on yli kolminkertaistunut ja nyt
noin 20 vuoden sisällä on tullut mahdolliseksi kopioida ja levittää kaikki arkistoitavissa oleva tieto koko ihmiskunnan historian ajalta kenelle
tahansa lähestulkoon ilmaiseksi. Mitkä ovat humanististen tieteiden ja
taiteen ”saavutukset”? … Ei ole ylimielisyyttä todeta, että käytännössä
koko meidän nykyinen elämänmuotomme on mahdollista vain siksi, että
kykenemme hallitsemaan ympäristöämme ennennäkemättömällä tavalla
ja se puolestaan on kyllä luonnontieteiden ansiota.”
Vastaavanlaiset keskustelut ovat olleet läsnä läpi ryhmän toiminnan.
Vastakkainasettelut ja maailmankuvien ja stereotypioiden yhteentörmäämiset ovat olleet BoA:n arkea taiteen tekemisen taustalla. Snown
mukaan stereotypiat kirjallisuusintellektuelleista älyn vastaisina eksistentikkoina ja luonnontieteilijöistä yltiöoptimistisina mahtailijoina ovat
lopulta vaarallisia ja hajottavia (Snow 1998, 100). Kuitenkin hänen
tekstissä mainitsemansa esimerkit näistä stereotypioista käyvät edelleen hyvin yksiin sen kanssa, minkälaisia asenteita keskusteluissamme
BoA:n jäsenten kanssa on usein noussut esiin, tai miten Aalto-yliopiston
yhdistyessä Taideteollisen korkeakoulun käytävillä teekkareista puhuttiin. Stereotypiat ovat edelleen pysyneet vahvoina. Toisaalta yhteistyön
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ongelmat tuntuvat johtuvan paitsi stereotypioista tieteilijöiden ja humanistien välillä, myös erilaisista tavoista käsitellä ja ymmärtää ympäröivää maailmaa.
BoA:n mahdollisuus kuroa osaltaan tätä kahden kulttuurin kuilua syntyy siitä, että ryhmässämme on halua keskustella näistä kulttuurien
eroista. Tämä ei automaattisesti tarkoita että hyväksyisimme toisen puolen argumentit tai näkemykset sellaisinaan, vaan kyse on pikemmin dialogisesta oppimisesta, johon kuuluu aito kiinnostus siihen, mitä aidan
toisella puolella tapahtuu. Ilkka Niiniluoto esittelee tekstissään erilaisia
tapoja hahmottaa mahdollista kolmatta kulttuuria, joka voisi ylittää
kahden kulttuurin välisen vastakohdan. Yksi hänen esittämistään vaihtoehdoista on, että kolmas kulttuuri on ensimmäisen ja toisen kulttuurin
välistä yhteistyötä. ”Tämän näkemyksen mukaan kahden kulttuurin kuilun yli voidaan rakentaa silta, jonka kautta humanistit ja luonnontieteilijät – oman identiteettinsä kuitenkin säilyttäen – voivat olla yhteydessä
toisiinsa, käydä vuoropuhelua ja ymmärtää toisiaan entistä paremmin.”
(Niiniluoto 2000).
Sven-Olov Wallenstein tekee artikkelissaan Taide ja tutkimus päätelmän, että taiteen ja tieteen kohtaamisessa on tärkeää aloittaa tunnustamalla molempien alojen epätäydellisyys ja selvien äärirajojen puute,
sen sijaan, että ne kohtaisivat toisensa monoliittisina lohkareina. Silloin
dialogia voitaisiin käydä ilman ulkoisen uhan tunnetta oman identiteetin
haastamisesta ja saada aikaan uusia ja yllättäviä tuloksia molemmille osapuolille. (Wallenstein 2001, 44; Hämäläinen 2003, 65). BoA:n
keskusteluissa tähän tunnustamiseen ei aina päästä – omien alojemme
lähtökohdista käsin toisen haastaminen on edelleen osa ryhmämme
väittelyiden dynamiikkaa. Toivon kuitenkin, että tehdessämme yhdessä
taidetta alojen välinen dialogi voi manifestoitua hienovaraisemmin käytännön työn kautta.
Koen parhaana BoA:n piirteenä sen, että huolimatta ajattelueroistamme
voimme yhdistää osaamisemme ja tehdä jotain uutta, joka ehkä auttaa
42

kurkistamaan dikotomisen ajattelun ohi. Käsillä tekeminen (on se sitten
näyttelyjalustan rakennusta tai elektroniikkaa), ongelmanratkaisu ja
luova ideointi ovat yhteistä kaikille BoA:n jäsenille. Toisaalta alojen
väliset erot voivat toimia myös ryhmän eteenpäin vievänä voimana.
Universaalia epistemologiaa taiteen ja luonnontieteen välille tuskin koskaan syntyy ja epäilen, onko sellaiselle edes tarvetta. Ihmisinä pystymme ottamaan erilaisia näkökulmia ja näkemään arvon tiedonhankinnan
moninaisissa tavoissa (Ede 2005, 8).
Kanssani Radio Helsingin haastattelussa 30.6.2014 ollut Henri Kotkanen vastasi toimittaja Tuomas Kirkkopellon kysymykseen ”…onko
maailmankaikkeus lopulta vain matemaattinen yhtälö?” seuraavasti:
”…mielenkiintoisempi kysymys on se, että vaikka maailmankaikkeus
olisikin vain matemaattinen kaava … niin se ei tarkoita, etteivätkö kaikkien meidän kokemukset olisi merkityksellisiä”.

Kuva11. Aleksander pystyttämässä Brain Poetrya Franfurtissa.
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4.4 TIEDE ja TAIDE – mistä oikein
puhumme?
Puhun tässä opinnäytetyössäni usein yläkäsitteillä tiede ja taide. Vaarana on, että työni päätyy pönkittämään dikotomiaa näiden kahden
erilaisuudesta ja vastakkaisuudesta. Termit tiede ja taide eivät itsessään ole valmiiksi määriteltyjä, vaikka laajemman yleisön mielissä
taiteeseen liitetään usein luovuus, kokemus, intuitio, tunne ja subjekti,
kun taas tiedettä kuvataan sanoilla järki, rationaalisuus, objektiivisuus, metodi ja teoria. Kuitenkin taiteen puolelta löytyy metodisia ja
teoreettisia kysymyksiä ja tieteessä pohditaan tekijyyttä ja luovuutta
(Vilkka 2003, 40).
Tiede ja taide ovat tiedonhankinnan ja inhimillisen kokemuksen käsittelemisen tapoja, jotka muokkaavat kulttuuriamme ja käsityksiä
itsestämme ja ympäröivästä maailmasta (Wilson 2010, 6). Ne toimivat
usein erilaisin keinoin, mutta eivät tyhjene mihinkään tiettyyn määritelmään, sillä uutta luovina voimina ne ovat jatkuvassa muutoksessa. Tapoina ymmärtää maailmaa ne eivät myöskään välttämättä ole
toisiaan poissulkevia tai vastakkaisia, joskin niiden akateemiset erot
saattavat kärjistettyinä luoda tällaisen kuvan.
Voiko taide käsitellä tiedettä? Näkemys taiteen rajallisista mahdollisuuksista tässä suhteessa löytyy muun muassa Siân Edella: ”Indeed,
I do not believe that art can directly be ’about’ science – lectures,
books or discussions are more successful at presenting explanations
or stimulating debate.” Taiteen ja tieteen tavat käsitellä maailmaa
poikkeavat Eden mukaan toisistaan: ”If art is ’about’ anything, it is
reflection of human experience in complexity and it emanates from
an inventive individual with an unusual and sideways view on things,
communicating with vigorous visual acuity and daring, its intellectual
content, like that of poetry, conveyed through hints and ambiguities.”
(Ede 2005, 3)
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Toisaalta esimerkiksi Tere Vadén on kritisoinut luonnontieteiden (ja
toisaalta transsendentin filosofian) rajoittavaa näkemystä tieteellisestä
tiedosta kirjoittaessaan taiteellisesta tutkimuksesta. Hänen mukaansa
tieteen kriittisyyden ja avoimuuden periaatteita voisi vahvistaa käsitys
kokemuksellisesta demokratiasta, jossa mikään kokemuksen alue ei
ole toisen kokemuksen alueen kritiikin ulottumattomissa. Tämä linkki
on kaksisuuntainen, esimerkiksi taiteellisella tutkimuksella voidaan
tutkia tiedettä ja tieteellisellä tutkimuksella taidetta. Vadén toivoo, että
näin voitaisiin välttää sekä transsendentaalisen filosofian, että naivin
naturalismin ehdottomuudet ja yksiparadigmaisuus. Tämä tarkoittaisi
hänen mukaansa avoimuuden ja kriittisyyden lisääntymistä ja kritiikin
monisuuntaisuutta. (Vadén 2003, 82)
Huomioonotettavaa näitä kahta ajatusta, Vadénin ja Eden, vertailtaessa on suomen ja englannin sanojen tiede – science ja tiede – research
erottaminen. Vadén puhuu omassa tulkinnassaan tieteestä sanan
suomalaisessa merkityksessä, joka kattaa kaikki tieteenalat luonnontieteistä sosiologiaan ja filosofiaan. Englannin sana science viittaa
kapeammin vain luonnontieteisiin. Myös BoA:n keskusteluissa tämä
epäselvä jako on tullut esiin. Luonnontieteellisiä aloja opiskelevat
kokevat, että puhuttaessa suomeksi tieteestä, puhutaan siitä nimenomaan englanninkielisessä merkityksessä science, jolloin päädymme
usein puhumaan toistemme ohi tarkoittaessamme eri asioita. Tieteen
ymmärtäminen myös humanistiset alat kattavana käsitteenä voi joskus
olla haastavaa erilaisesta tutkimusperinteestä tulevalle.
Vaikka jokapäiväisessä työskentelyssämme näkyykin selkeitä eroja
alojen tietokäsityksissä tai maailmankuvissa täytyy muistaa, etteivät
työryhmämme jäsenten edustamat näkemykset ole tyhjennettävissä
kahden monumentaalisen kategorian alle. Oma työskentelyni pohjaa
kuvataidekasvatuksen, videotaiteen, performanssin, installaation, animaation ja biotaiteen opinnoissa törmäämiini ajatuksiin ja ideoihin.
Ystävieni tiedekäsitys puolestaan tulee kognitiotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja teknologiaopintojen maailmasta. Jokainen ryhmän jäsen
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katsoo projektiamme hieman eri näkökulmasta, luonnontieteellisestä
positivismista postmoderniin relativismiin.
Hakiessamme rahoitusta tai esitellessämme projektiamme puhun
usein BoA:n edustavat mediataidetta. Termiä mediataide on myös kritisoitu ja se tuntuukin hamuavan kattonsa alle lukuisia erilaisia taidemuotoja, kuten videotaide, äänitaide, ohjelmistotaide ja niin edelleen.
Periaatteena tuntuu olevan se, että käytettävä media on oleellinen osa
välitettävää viestiä Marshall McLuhanin ajatuksiin perustuen (McLuhan 1967). Useat taiteilijat kuitenkin kokevat tekevänsä taidetta, joka
vain sattuu käyttämään jotain tiettyä välinettä viestin välittämiseen.
Itse koen, että BoA:n teoksiin mcluhanilainen mediataiteen määritelmä jossain määrin sopii. Välinekeskeisyys syntyy osin ryhmämme
vahvasta tieteen ja teknologian osaamisesta ja pyrin usein keskusteluissamme pohtimaan, mitä viestejä käyttämämme tekniikat tuovat
teokseen (ks. myös luku 4.1. Toimintamalleja tieteen ja taiteen yhdistämiseen).

Kuva 12. Kävijä syventyy aivotaiteilemaan It’s not just in your head-teoksessa. Kuva:
Anna Berg
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5. Työskentelyn arki
”Teoksen syntyvät varsin orgaanisesti. Omien muistikuvien mukaan teoksien ideoita heitetään varsin paljon
kokouksissa. Osa näistä ideoista saa enemmän suosiota
kuin muut, jolloin niitä lähdetään jatkokehittämään.
Lopulta alkuperäisestä ideasta saadaan resursseihin
sopiva toteutuskelpoinen versio, josta tulee lopullinen
teos. Aikataulut eivät usein pidä kovin hyvin ja usein
teokset viimeistellään viimeisen 48 tunnin aikana”
Jarin tiivistys teosten syntyprosessista
Tässä luvussa kuvaan BoA:n työskentelyä ja sen erityispiirteitä ja
määrittelen tapoja, joilla projekti yhdistää tiedettä ja taidetta. Erityinen kiinnostus suuntautuu toimintatapojen ymmärtämiseen, projektin
kehittymiseen, ryhmäläisten motivaatioon ja taidesuhteeseen sekä
tieteen, teknologian ja taiteen rinnakkaiseloon projektissa. Erittelen
BoA:n työtapaa kuvaten sen eri vaiheita suunnitteluprosessista töiden
näytteille asettamiseen. Kuvauksen rinnalla kuljetan ryhmän jäsenten
haastatteluja, joissa he tulkitsevat prosessia. Tutkin projektin alkuvaiheita kiinnittämällä huomioni varhaisiin kirjoittamiini tekstiaineistoihin, jotka kuvaavat BoA:n lähtökohtia ja ensimmäisiä kysymyksenasetteluitamme. Ryhmän motivaatiota ja tieteen, teknologian ja taiteen
punoksia avaan haastatteluaineistojen kautta. Fokus on ennen kaikkea
työskentelyn arjessa, miten tutkitut asiat näkyvät käytännön taiteellisessa työssä.

47

5.1 Ryhmän työtavat
Yhteisen pohjan ryhmän työskentelylle antavat tieteen ja taiteen väliset keskustelut, joiden lähtökohtia olen kuvannut opinnäytetyössäni
aikaisemmin luvussa 4. Tieteen ja taiteen välimaastossa. Suunnitteluja ideointiprosessi on dialoginen, kaikki ryhmän jäsenet heittelevät
ilmoille ideoita ja niistä valitaan lupaavimmat jatkotyöstöön. Teosten
tekemiseen liittyy paljon teknologisia kokeiluja ja ohjelmointia. Tässä
työvaiheessa rinnalla kulkee kuitenkin koko ajan myös keskustelu
töiden sisällöstä. Teosten valmistuminen määräaikaan mennessä on
ryhmälle haaste, jossa on toistaiseksi onnistuttu. Töiden esittely ja
näyttelyiden järjestäminen tuo projektin tuotokset yleisön nähtäville.
Teosten jatkotyöstö ja projektin tulosten julkaisu myös tieteellisinä
artikkeleina ja avoimena lähdekoodina ovat asioita, joita haluaisimme
kehittää edelleen.
Yhteinen pohja: alojen erot ja keskustelut
Perustavanlaatuinen kysymys, joka on ollut vailla vastausta, on ryhmämme alkuna olleiden keskusteluiden suhde käytännön työskentelyyn. Aleksander nostaa kysymyksen esiin haastattelun vapaan sanan
osiossa:
”Mikä on BoA:n suhde projektina niihin keskusteluihin ja väittelyihin
joista projekti sai alkunsa?”
Keskustelumme tieteestä ja taiteesta ovat luoneet pohjaa yhteiselle
ideoinnille. Tämä puoli korostui etenkin projektin alkuvaiheessa,
ennen ensimmäisiä apurahoja ja teoksia, mutta keskustelu on jatkunut läpi projektin yhteisten tapaamistemme ja työskentelyn lomassa.
Aleksander tiivistää haastattelussaan, että projekti on syntynyt ja
edennyt yhteisen keskustelun kautta.
Selvää suhdetta näiden pohdintojen ja minkään yksittäisen teoksen
välille on vaikeaa löytää, mutta väitän keskusteluiden kartoittaneen
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sitä yhteistä maaperää, jolla työskentelemme projektin parissa. Tieteen ja taiteen erot ja niistä väitteleminen herättivät kiinnostuksen
ja energian, jonka varassa projekti on toiminut. Teoksissa ja niiden
takana olevassa ajatustyössä alojen välinen kitka toimii inspiraationa.
Haastattelussa Jukka nostaa yhteisen pohdinnan esille teoksiin vaikuttavana asiana:
”keskustelut esimerkiksi tieteen ja taiteen eroista ja suhteesta tai vaikkapa tiedon perimmäisestä luonteesta ovat toimineet pohjana teoksille.”
Keskustelut eivät ole synnyttäneet yhteistä konsensusta ryhmän sisällä alojen suhteesta, kukin varmasti tarkastelee projektia edelleen
oman alansa ja omien ennakkokäsitystensä varassa. Keskustelut ovat
kuitenkin avanneet eri alojen, niin taiteen kuin tieteenkin, ajattelutapoja niitä ennestään tuntemattomille ryhmäläisille. Olen itse oppinut
paljon aivotutkimuksen tavasta tarkastella ihmistä ja olemme ryhmänä
tutustuneet nykytaiteeseen ja sen toimintatapoihin. Olemme avanneet
keskusteluyhteyden ja uskaltaneet tarttua myös vaikeisiin eroihin alojen välillä. Pohjustavat keskustelut ovat synnyttäneet ryhmän sisälle
kulttuurin, jossa eri perspektiiveistä uskaltaa tuoda näkökulmia yhteiseen pöytään. Luottamuksen syntyminen ja erilaisten näkökulmien
avaaminen ovat näiden keskusteluiden suurin anti.
Suunnittelu: ideat kaikilta
Tärkein työskentelyn vaihe teosten valmistamisessa on suunnitteluprosessi. Usein inspiraationa on jokin uusi tekniikka tai väline, johon
ryhmäläinen on tutustunut joko töissään tai vapaa-ajallaan. Inspiraation lähteenä toimivat myös mediataiteen teokset tai tiedettä popularisoivat artikkelit, joita jaamme toistemme kanssa muun muassa sosiaalisessa mediassa. Ideoita syntyy myös valmiita teoksia esitellessä
tai muuhun nykytaiteeseen tutustuessa. Tutustuttuamme (edes pintapuolisesti) uuteen tekniikkaan, pohdimme ryhmän kanssa, minkälaisia
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käyttömahdollisuuksia laitteistoilla olisi taiteen kontekstissa ja minkälaisia merkityksiä uudet teknologiat kantavat. Suunnitteluprosessi on
jatkuvaa neuvottelua puolin ja toisin lähtien esteettisistä valinnoista
sisällöllisiin valintoihin. Tässä alustavien keskustelujen rooli on suuri.
Kaikki ryhmäläiset mainitsevat haastatteluissa ideointiprosessin olevan avoin ja jossain määrin demokraattinen – ideoita tulee kaikilta ja
jokainen ryhmän jäsen kokee voivansa vaikuttaa teosten muotoutumiseen. Tämä on tärkeää varsinkin BoA:n kaltaisessa alojen välisessä
taideprojektissa. BoA:n tapaan työskennellä liittyykin avoin dialogi ja
kaikkien esittämien ideoiden huomioonottaminen ja niistä keskustelu.
Oma taiteen alan koulutukseni näkyy siinä, että otan usein koordinoivan roolin näissä pohdinnoissa ja pyrin argumentoimaan näkemysteni
puolesta myös vetoamalla kokemuksiini tai ennakkokäsityksiini taidekentän toiminnasta. Koen kuitenkin, että alojen yhteistyö jäisi kovin
pinnalliseksi, jos ryhmä keskittyisi vain käytännön ongelmien ratkaisemiseen tai taiteilijan näkemyksen toteuttamiseen.
”Olen pystynyt tuomaan itseäni kiinnostavia asioita mukaan teosten
toteutusprosessiin. Tavallaan päätöksenteko ja ideointi on tässä suhteessa ollut nähdäkseni jokseenkin demokraattista, kaikki ovat pystyneet vaikuttamaan teosten ideointiin ja toteuttamiseen.” Jukka
Teosideoiden valikoituminen tapahtuu keskustelujen kautta. Ryhmän
sisäinen luottamus on tärkeää, yhtään ajatusta ei tarvitse sensuroida
ideointiprosessin aikana. Aluksi vitsilläkin heitetty idea saattaa jäädä
kummittelemaan ryhmäläisten päähän ja päätyä myös lopulliseen
teokseen. Viiden hengen ryhmässä teosidean täytyy viehättää tarpeeksi monia, jotta motivaatio työskentelyyn säilyy. Kaikki ilmoille
heitetyt ajatukset eivät tietenkään juurru, mutta alojen yhteistyö näkyy ideoiden moninaisuudessa. Tieteen- ja teknologian opiskelijat
tarkastelevat taidekenttää edelleen jossain määrin ulkopuolisesta
perspektiivistä ja tuovat ryhmään ehdotuksia, joita taidekoulutuksen
saaneena en olisi tullut edes ajatelleeksi. Esimerkiksi käyttämämme
50

uudet laskennallisen luovuuden mahdollisuudet ovat tulleet ryhmään
Jukalta. Toisaalta olen omista lähtökohdistani haastanut BoA:laisia
lähestymään esimerkiksi tieteen välineitä (kuten EEG:tä) taiteellisena
työkaluna.
”Joku saattaa ehdottaa jotain ideaa ja siitä keskustellaan kunnes se
viehättää ainakin jotain niin paljon, että muistaa muistuttaa siitä
myöhemminkin. Sama saattaa toki tapahtua vaikka alkuperäinen ehdottaja olisi esim. vitsaillut. Tämä liittyy siihen, mitä aiemmin sanoin:
en usko, että kukaan pelkää tuoda ajatuksiaan esille, ja se auttaa aina
luovuuteen.” Henri
Käytännön työ: koodaamista ja neuvottelua
Keskustelujen suuren roolin takia käytännön työ pääsee usein hitaasti
liikkeelle. Kiire ja aikataulujen paine näkyvät siinä, että aikaa teosten fyysiselle kehittelylle on vähän. Tämä tulee esiin huolena myös
haastatteluvastauksissa. Kun olemme saaneet alustavat suunnitelmat
kasattua, työskentely suuntautuu heti lopullista teosta kohden, eikä
kokeilulle jää niin paljon aikaa kuin voisi toivoa. Neuvottelu teosten
luonteesta ja sanomasta jatkuu läpi työprosessin ja usein teoksen toteuttamisen aikana syntyy uusia teosideoita myöhemmin käytettäväksi. Rakentelun ja ohjelmoinnin myötä teoksesta saattaa paljastua uusia
puolia, joita ei alustavassa ideoinnissa ole otettu huomioon. Tämä onkin nähdäkseni yhteistä niin taiteelliselle kuin tieteellisellekin työlle.
Ohjelmointi, elektroniikka ja signaalinkäsittely ovat tärkeässä osassa
käytännön toteutustyötä ja ryhmän jäsenet pääsevät hyödyntämään
taitojaan laaja-alaisesti. Itse joudun omista puutteellisista teknologiaja ohjelmointitaidoistani johtuen usein katsomaan näitä työvaiheita
sivummalta ja jättämään teknisen toteutuksen sitä enemmän osaavien
ryhmäläisten harteille.
Suurin osa työskentelyprosessiin käytettävästä ajasta kuluu teknisten
ongelmien ratkaisemiseen ja ohjelmointiin. Ohjelmoinnin hallitseva
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rooli on myös asia, johon kaikki ryhmän jäsenet kiinnittivät huomiota haastatteluissa. Teokset ovat usein teknisesti haastavia ja vaativat
usean ryhmäläisen koodaustaitoja. Moni työryhmän jäsen koki oppineensa paljon uutta ohjelmoinnista. Kun joutuu hyödyntämään jossain
muussa yhteydessä opettelemiaan taitoja uudessa kontekstissa, ratkaisut ongelmiin löytyvät usein luovien ratkaisujen kautta.
”Uutta oppii aina, sillä jokaisessa teoksessa rakennamme teknisesti
monimutkaisia asioita” Jari
Visuaalisissa ratkaisuissa olen itse ottanut ryhmässä vahvemman
roolin, mikä näkyy myös haastatteluissa. Esimerkiksi Aleksander
kertoo saavansa enemmän tilaa teknisen toteutuksen suunnittelussa,
mutta teosten ulkonasuun liittyvien ratkaisujen tulevan usein minulta.
Kompromissit ja näkemysten yhteensovittaminen ei aina ole kivutonta ja saatamme väitellä pitkäänkin erilaisista vaihtoehdoista. Välillä
aikataulut ja resurssien rajallisuus myös vaativat töiden tieteellisestä
ja teknisestä kunnianhimosta joustamista, mikä saattaa heikentää haluttua lopputulosta. Käymme jatkuvasti neuvotteluja teosten sisällöstä,
ulkomuodosta ja toimintalogiikasta ja tasapainoilemme budjetin ja
ajankäytön kanssa.
Yhteistä taiteelliselle ja teknologis-tieteelliselle työlle tuntuu olevan
paitsi rajallisten resurssien asettamissa raameissa toimiminen, myös
intohimo tekemiseen. Työstämme töitä usein iltaisin ja öisin kovalla
kiireellä ennen deadlinea ja stressi on käsin kosketeltavaa. Olen kuitenkin ollut pohjattoman ylpeä ja otettu siitä sitoutumisesta, jolla jokainen ryhmän jäsen on suhtautunut projektiin. Kaikilla tuntuu olevan
yhteinen päämäärä saada aikaan mahdollisimman mielenkiintoinen,
toimiva ja ajatuksia herättävä teos, jota voi esitellä ylpeänä. Myös
yhteiset neuvottelumme teosten luonteesta ja toiminnasta ovat vahvistaneet tätä mielikuvaa – kenellekään ei ole yhdentekevää, minkälainen
työstä tulee ja kompromissiratkaisut harmittavat joka kerta.
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Näytteille asettaminen: teos – yleisö – interaktio
”Hassua ajatella, että ollaan istuttu viikko sisällä
koodaamassa, ja nyt se [teos] on fyysisesti tossa – että
ollaan tehty niin pienessä mittakaavassa ja nyt vasta
tajuaa, mitä me oikeastaan koko ajan oltiin tekemässä”
Henrin kommentti teoksen valmistuessa
Olemme esittäneet teoksia gallerioissa, museoissa ja taidefestivaaleilla, tieteen tapahtumissa (esim. Kognitiotieteen syyskoulu), konferensseissa ja kirjamessuilla. Erilaisten tapahtumien laaja kirjo johtunee
teoksissa käytetyistä teknologioista ja niiden tieteellisestä taustasta
sekä yleisön kiinnostuksesta interaktiiviseen mediataiteeseen. Monet
erilaiset tahot niin tieteen kuin taiteen piiristä ovat halukkaita esittelemään teoksiamme. Yleisöjen moninaisuus on mielestäni yksi ryhmän
vahvuuksista. Olemme päässeet esittelemään taidettamme ja tiedettä
ja teknologiaa sen taustalla sekä tieteestä, että taiteesta kiinnostuneille. Erilaiset yleisöt voivat teostemme kautta saada kontaktin heille
entuudestaan vieraaseen alaan.
Interaktiiviset teokset ovat herättäneet eniten kiinnostusta. Etenkin
runogeneraattori Brain Poetry on ollut esillä lukuisissa tapahtumissa
ja näyttelyissä. Generaattori tuottaa katsojan aivosähkökäyrästä runoja suomeksi ja englanniksi. Frankfurtin kirjamessuja varten teimme
teoksesta myös saksankielisen version. Maailman suurimpaan kirja-alan tapahtumaan runogeneraattorin pyysi Suomen teemamaahanketta vuonna 2014 koordinoinut suomalaisen kirjallisuuden vientijärjestö FILI (Finnish Literature Exchange). Perusteluinaan valinnalle he
kertoivat haluavansa korostaa opiskelijoiden roolia ja alojen välistä
luovaa yhteistyötä suomikuvan esittelyssä. Kirjamessuilla viiden päivän aikana teokseen tutustui Suomen paviljongissa noin 4500 messukävijää ja runogeneraattorilla oli jatkuva jono. Osa halukkaista joutui
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Kuva 13. Brain Poetry esiteltiin Frankfurtin kirjamessuilla Suomen paviljongissa.

odottamaan lähes puoli tuntia saadakseen oman aivorunonsa. Kiinnostus on ollut laajaa myös Suomessa, jossa vuonna 2014 esittelimme
generaattoria yli kymmenessä tapahtumassa.
Olemme BoA:n kanssa pohtineet syitä runogeneraattorin suosioon.
Koneiden luovuus tuntuu kiinnostavan ihmisiä ylipäätään2. Kun tähän
yhdistetään käyttäjän biosignaalin (kuten aivosähkökäyrän) käyttö,
koneen ja ihmisen yhteisluomus tuntuu kävijästä henkilökohtaiselta,
vaikka se ei todellisuudessa sitä ole (runo luodaan kollaasin tavoin
valmiista tekstiaineistoista; kävijän aivosähkökäyrästä valitaan vain
runon teema ja runomitta). Runoon on helppo peilata itseään ja löytää
siitä merkityksiä, joita siihen ei ole ennakoitu. Tässä mielessä runogeneraattori toimii horoskoopin tavoin, jossa lukija haluaa nähdä yhteyksiä omaan elämäänsä.
2 Esimerkiksi kirjoitus Googlen tutkimusblogissa neuroverkkojen näkemistä ”unista” herätti huomiota sosiaalisessa mediassa ja se uutisoitiin isosti myös Helsingin
Sanomissa. (A. Mordvintsev, C. Olah& Mike Tyka 2015: Inceptionism: Going Deeper
into Neural Networks, Google Research Blog, Luettu 2.7.2015, <http://googleresearch.blogspot.fi/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html>).
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Runogeneraattorin ja muiden teosten suosiolla on myös kääntöpuolensa. Töiden esittely vie aikaa ja vaivaa ryhmältä, joka on matkustanut
(osin teosten teknisen vaativuuden takia) pystyttämään ja esittelemään
niitä ympäri Suomea ja ulkomaita. Aika tuntuu olevan pois uusien
töiden suunnittelusta ja vanhojen eteenpäin viemisestä. Lisäksi huomaamme uusia teoksia suunnitellessa jatkuvasti pohtivamme, miten
ylittää runogeneraattorin saama menestys. Vaikka yleisöltä saamamme palaute on arvokasta ja näkyvyys välttämätöntä jatkon kannalta,
vanhojen töiden esittely ei aina ole palkitsevaa ryhmälle, joka haluaisi
mieluummin keskittyä uusien teosten suunnitteluun:
”Mielestäni tärkeintä on jatkaa uuden kehittelyä ja jättää vanhat työt
vähitellen taakse, vaikka ne olisivat suositumpia” Aleksander
Kuitenkin kokemukset, joita reissuista olemme saaneet, ovat palkitsevia ja rohkaisevat jatkamaan työskentelyä. BoA on suurimmalle osalle
sen jäsenistä enemmän harrastus kuin työ, jolloin sisäisen motivaation
tärkeys korostuu. Ehkä välillä unohdamme, että teemme taidetta paitsi
itsellemme, myös yleisölle. Ryhmäläisille matkat voivat myös toimia
virkistyksenä ja palkintona raskaasta prosessista, joka töiden eteen on
nähty:
”Projektin mukana on myös päässyt matkustelemaan, mikä on mielestäni positiivinen asia.” Jari
Vaikeuksia ja kehitettävää
BoA:n työskentelyn tekee haastavaksi yhteisten aikojen löytämisen
vaikeus, joka johtuu osittain ryhmän koosta, osittain taas muista
kiireistä. Koska kaikilla BoA:n jäsenillä on muita töitä tai opintoja,
joudumme usein tapaamaan ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Vaikka
ryhmän sitoutuminen työskentelyyn on ollut kunnioitettavaa, suurin
osa näkee BoA:n enemmän sivuprojektina tai harrastuksena. Muut kiireet ja alustavan suunnittelun suuri rooli ovat useita kertoja johtaneet
käytännön työn aloittamisen viivästymiseen. Työskentelyn alun hitaus
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puolestaan kostautuu kiireenä juuri ennen teoksen esittelyä. Suunnitelmamme
ovat usein varsin kunnianhimoisia ja
vaatisivat toteutuakseen keskittymistä,
ennakkovalmisteluja ja taustatutkimusta,
johon ryhmällä ei aina ole aikaa. Haastatteluissa kaikki nostavat esille tapamme jättää asiat liian viime tippaan:
”Useimmiten lopullinen teos on syntynyt
viime tingassa mahdollisesti vain minuutteja ennen kuin teos on julkistettu.”
Aleksander
Toistaiseksi olemme onnistuneet saamaan teokset valmiiksi, vaikkakin usein
vain hädin tuskin ennen esittelyä tai ava- Kuva 14. Avajaisia edeltävä yö
voi olla raskas.
jaisia, koko yön kestäneen koodaamisen
jälkeen. Prosessin aikana töiden kehittämiselle ja useiden eri versioiden kokeiluille ei jää tarpeeksi aikaa ja tämä näkyy töiden taiteellisessa, tieteellisessä ja teknologisessa laadussa. Aikataulujen (ja osin
myös resurssien) pakosta joudumme usein yksinkertaistamaan suunnitelmiamme ja tyytymään kompromissiratkaisuihin. Teoksia olisi myös
hyvä jatkaa ensiesittelyn jälkeen ja parantaa niiden toimintalogiikkaa
ja käyttöliittymiä sekä tarkentaa taiteellista sisältöä. Henrin haastattelussa nousee esiin aiheellinen huoli siitä, että aikataulumme antavat
harvoin periksi teosten jatkokehittelylle:
”Koen, että meidän ryhmän heikkoutena on se, että koska teosten toteuttamiseen menee aina niin paljon aikaa (ohjelmointi vie aikaa), on
vaikeaa rakentaa teoksia iteratiivisesti. … ainakin minun tekisi mieli
miettiä uusiksi alkuperäisen suunnitelman edut ja haitat ja rakentaa
alusta asti uusi versio, jossa vältetään sudenkuoppia, joihin ensimmäisellä iteraatiolla tiputtiin.”
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Kaksi esimerkkiä: The Suit ja Nimetön
Esitän kaksi esimerkkiä teoksista, joista toinen on syntynyt taiteellisen
ja esittelykontekstiin sidotun idean ympärille ja toinen syntynyt välineen mukanaan tuomista merkityksistä.
Nimetön teos, jonka esittelimme yliopistomuseossa Arppeanunmissa
joulukuussa 2014, on esimerkki idean ympärille syntyneestä työstä.
Otimme lähtökohdaksi esittelykontekstin – museon – ja pohdimme
museaalisen esineen tarkastelua. Lähtöajatuksena oli, että tarkastellessamme esinettä museossa vaihtelemme etäisyyttämme siihen, niin
fyysisesti kuin ajatuksenkin tasolla. Teos on interaktiivinen jalusta,
jonka päällä on lasimaljassa magneettista nestettä. Kun nostamme
jalustan sisällä olevia magneetteja maljan lähelle, öljymäinen neste ottaa piikikkään, kukkamaisen muodon. Puhuimme pitkästi siitä, minkälainen interaktio olisi teoksessa perusteltua. Alkuperäinen ajatukseni
oli käyttää etäisyyssensoria joka, vaikkakin voi olla hieman yksitoikkoinen, tukee teoksen sanomaa. Ryhmältä tuli ehdotus sydänkäyrän
mittaamisesta ja sen käyttämisestä magneetin liikutteluun. Itse pidin
sydänkäyrää todella metaforilla latautuneena mittauskohteena, joka
muuttaisi alkuperäistä ideaa, mutta hyvin perusteltuna sekin saattaisi
toimia. Päädyimme etäisyyssensoriin ja teoksen interaktio jäi hieman
tylsäksi katsojan näkökulmasta. Teoksen taiteellisen lopputuloksen
kannalta olisi saattanut olla parempi muuttaa alkuperäistä ideaa, kuin
kiinnittäytyä siihen liian tiukasti.
Videoperformanssi The Suit puolestaan syntyi välineeseen tutustumisen lähtökohdista. Olin taiteilija Laura Beloffin Aalto-yliopistossa
järjestetyllä kurssilla Wearable Technology tutustunut galvaaniseen
tasapainoelimen stimulaatioon (Galvanic Vestibular Stimulation, myös
GVS). GVS on metodi, jossa kevyttä sähkövirtaa johtamalla ihmisen korvien taakse saadaan aikaan tunne tasapainon menettämisestä.
Lähdimme työryhmän kanssa pohtimaan välineen mukanaan tuomia
ajatuksia kontrollista. Ensimmäinen versio työstä oli nimeltään Vallan
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kahva. Se oli punainen joystick puvuntakin selässä, jota vääntämällä
takin käyttäjän takana oleva saattoi antaa sähkövirtaa käyttäjälle ja
ohjailla tätä. Käänsimme valta-asetelman päälaelleen: puvuntakki oli
tarkoitettu etenkin poliittista ja taloudellista valtaa pitäville – esittelimme sen suoran demokratian välineenä. Varsinainen The Suit –teos
syntyi tämän ajatusketjun pohjalta. Videoperformanssissa mustaan
pukuun pukeutuneen esiintyjän tasapainoa huojutetaan Helsingin
pörssikurssien liikkeiden mukaan. Kesällä 2014 The Suit osallistui
Mäntän kuvataideviikoille, jonne kuvasimme koko kesän viikon välein uuden videon eri esiintyjillä ja eri ympäristöissä edeltävän viikon
pörssikursseilla. Näin teoksesta syntyi koko kesän kestänyt pörssikatsaus. Teoksessa ajatukset kehittyivät välineen mukanaan tuomien
merkitysten pohtimisesta ja idean kehittelystä. Jatkokehittelyllä olikin
suuri osa työn lopullisessa muotoon saattamisessa. The Suit on mielestäni edelleen yksi parhaita töitämme. The Suit on myös siinä mielessä
poikkeuksellinen BoA –teos, että se on kokenut eniten muodonmuutoksia ensimmäisen esittelykerran jälkeen.

Kuva 15. The Suit (2014). Kuvankaappaus videosta.
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5.2 Teksteistä
Projektin alkutaipaleella tuotettu tekstiaineisto koostuu pääosin apuraha- ja galleriahakemuksista sekä esittelyteksteistä, joilla kollektiivi
on yrittänyt sanallistaa luonnettaan ja tarkoitustaan. Yhteistä näille
teksteille onkin niiden suuntautuminen ulospäin, kohti rahoittajia ja
taidemaailmaa. Niiden motivaatio on lähtenyt tarpeesta kasata ja yksinkertaistaa ryhmän toimintaa ja ajatuksia helpommin kommunikoitavaan muotoon. Siinä mielessä tekstit eivät ole olleet projektin sisäistä sisällöllistä pohdintaa varten kirjoitettuja, mutta niiden kautta on
mahdollista nähdä, mitä olemme pitäneet tärkeinä asioina nostaa esiin
toiminnastamme. Tietyllä tapaa toiminnan kommunikointi ulospäin
myös selkeyttää itsellemme sitä, miksi projekti on olemassa. Kirjoittaessaan ulkopuoliselle yleisölle ja varsinkin rahoittajille aloittelevan
taidekollektiivin tuntuu nykyään olevan pakko markkinoida itseään
selvällä fokuksella, esimerkiksi tieteen ja taiteen yhdistämisellä, mutta
kirjoittaessaan tekstejä tulee usein myös vieneeksi projektia johonkin
suuntaan ja lokeroineeksi itsensä muottiin. Olen kirjoittanut itse valtaosan näistä tekstiaineistoista ja eri aikoina kirjoitetuista teksteistä on
löydettävissä merkkejä siitä, miten kommunikoinnin suunta on muuttunut.
Kun aloitin apurahojen haun projektille, en ollut kirjoittanut aikaisemmin ainuttakaan hakemusta. Hakemusten tekstityypin opettelu vei
aikansa ja jokaisella hakukerralla takaraivossani jyskytti ajatus, miten
tämä oikein pitäisi tehdä, mitä meistä halutaan. Teksteistä paljastuu
tietynlainen kuva Brains on Artista, joka on ulkopuoliselle katseelle
tehty. Tässä luvussa kirjoitan kuitenkin projektin sisältä käsin ja pyrin
myös haastamaan työskentelytapaamme ja pohtimaan sen piirteitä,
myös niitä piirteitä, jotka jäävät silotellun kuvan varjoon.
Jo ensimmäisessä tekstissä, työsuunnitelmassa vuodelta 2011, joka
on otsikoitu Aivotutkimuksen välineet taiteessa, korostuu taiteen ja
tieteen suhde, kiinnostus interaktioon ja tutkiva asenne projektiin.
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Työsuunnitelma on tehty apurahahakemusta varten, mutta se on tyyliltään melko maalaileva ja isoja teemoja sisältävä – parisivuinen teksti
sisältää kysymyksenasetteluja, joihin emme ole pureutuneet sen syvemmin jälkeenpäin. Lähtökohdaksi on mainittu tieteellisten välineiden taiteellisten mahdollisuuksien tutkiminen tavoitteena löytää uusia
taiteen tekemisen tapoja. Tuohon aikaan tuoreen Aalto-yliopiston synty näkyy tarpeena korostaa näkökulmaa, että tässä projektissa tiede on
valjastettu taiteen käyttöön, ei toisin päin.
Olen kirjannut tekstin alkuun taiteellisia kysymyksenasetteluja: Miten
tiede ja taide rakentavat merkityksiä? Minkälaisia taiteellisia mahdollisuuksia aivotutkimus tarjoaa? Voiko tieteellä leikkiä? Ensimmäinen
kysymys on suorastaan naurettavan laaja, mutta ryhmän keskustelut
noihin aikoihin olivat pyörineet teeman ympärillä. Taiteen tapa etsiä
ja tuottaa merkityksiä vaikutti ratkaisevasti erilaiselta tieteelliseen
näkökulmaan verrattuna, jossa merkitykset muodostuvat objektiivisesti saadun datan perusteella. Keskimmäinen kysymys on edelleen
relevantti ryhmän toiminnassa. Palaamme siihen uudestaan ja uudestaan ja jokainen uusi teos on yritys vastata tähän kysymykseen.
Tieteellä leikkiminen puolestaan palautuu ajatukseen, että taiteen
kentällä tieteen välineitä pystyy soveltamaan tavoilla, jotka on rajattu
luonnontieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle. Leikin mainitseminen
on myös mielenkiintoista, sillä tämän ensimmäisen tekstin jälkeen
se putoaa pois seuraavista hakemuksista. Ehkä tieteellä leikkiminen
kuulosti liian harrastelijamaiselta, vaikka se kuvaakin erittäin hyvin
yhtä tärkeää puolta projektista. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten
ulospäin kirjoittaessa saattaa tiedostamattaan harrastaa itsesensuuria,
pyrkiä vakuuttamaan muut vaikka ei itse oikein osaakaan sanoa, mikä
projektin ydin on.
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5.3 Motivaatio
Kun lähdimme työskentelemään yhdessä Brains on Artin parissa, harvalla ryhmämme jäsenistä oli selviä odotuksia projektiltamme. Itse
olin ehkä ainoa, joka lähti nimenomaan työskentelemään kohti omaa
näyttelyä, johtuen varmastikin koulutustaustastani ja taidekäsityksestäni. Ryhmän jäsenten haastatteluissa kävi ilmi, että osalla motivaatio
syntyi pikemminkin kokeilunhalusta, uusien työtapojen testaamisesta
ja projektin tarjoamista mahdollisuuksista ja resursseista. Jukka oli
lisäkseni ainoa, jolla oli suoraa omasta koulutusalastaan, laskennallisesta luovuudesta, syntynyt kiinnostus projektia kohtaan. Henri oli
puolestaan kuullut vastaavista projekteista aikaisemminkin ja halusi
päästä itse kokeilemaan tämän kaltaista työskentelyä. Aleksander kertoo haastattelussaan yhdeksi motivaation lähteekseen halun popularisoida tiedettä laajemmille yleisöille.
Kaikilla työskentelyn sosiaalinen puoli ja kavereiden kanssa tekeminen korostuu haastatteluissa. Tunsimme Jarin ja Aleksanderin kanssa
hyvin jo entuudestaan ja olimme tehneet yhteisiä projekteja aiemminkin. Jukka ja Henri istuivat ryhmäämme mukaan hyvin, Henrin
tuodessa mukanaan innostuksensa taiteellista työskentelyä kohtaan ja
Jukan tietonsa ja taitonsa laskennallisesta luovuudesta. Ystävien kanssa ryhmässä työskentely tuntuu olevan merkittävä motivaation lähde,
esimerkiksi Aleksander kertoo sosiaalisen puolen olevan projektissa
korvaamaton. Porukassa uskaltaa heittää ilmoille villejäkin ajatuksia
ja yhteiset tapaamiset ovat työn lisäksi myös hauskanpitoa. Henri kiteyttää motivaatiotaan vastauksessaan:
”(Halusin) mahdollisuuden rakennella hauskoja juttuja sellaisella
porukalla, jossa voi olla oma itsensä eikä epäonnistumista tarvitse
pelätä…” Henri
Sosiaalisen puolen lisäksi motivaatioon vaikuttaa tieteen ja teknologian käyttö poikkeavassa kontekstissa. Jokainen haastateltava tote61

aa projektin tarjoavan mahdollisuuden leikkiä laitteilla, menetelmillä
tai ajatuksilla ja rakentaa mielenkiintoisia asioita yhdessä. Taiteen
konteksti tuntuu vapauttavan työskentelyä, kun kaikkea ei tarvitse
perustella tieteellisellä validiteetilla. Jari kertoo taiteen mahdollistavan
asioita, jotka tieteen piirissä vaatisivat enemmän täsmällisyyttä:
”Samalla asiat voidaan tehdä näyttävämmiksi ja hauskemmiksi kuin
mitä tieteellisesti validissa projektissa tulisi olla” Jari
Myös Henri sanoo taiteilua hauskaksi ja vertaa sitä tieteen tekemiseen,
jonka kokee taiteeseen verrattuna jopa vähän tylsäksi. Aleksander
puolestaan kertoo saaneensa projektin kautta resursseja ja ympäristön,
jossa kokeilla uusia laitteita, menetelmiä ja asioita. Taiteen puolella
myös tieteen ja teknologian opiskelijoilla voi olla lupa kokeilla ja innostua mistä tahansa.
Haastattelujen lisäksi myös aikaisemmista keskusteluistamme ryhmän
tieteen ja teknologian opiskelijoiden kanssa nousi pintaan yhä uudestaan ajatus, että heidän motivaationsa lähteä tekemään taidetta kumpuaa mahdollisuudesta toteuttaa itseään ja hankittuja taitojaan yliopiston kontekstia vapaammassa ympäristössä. Parhaimmillaan Brains on
Art muodostaa ryhmälle vapaan tilan kokeilla, heitellä ilmoille villejä
ehdotuksia ja päästä työskentelemään ilman tieteen kentän tutkimusta
ohjaavia tiukkoja normeja. Taidekontekstiin tuotuna tieteen välineet
muuttavat luonnettaan. Käytämme tiedettä ja teknologiaa inspiraationa ja työkaluna, jolla ei BoA:n muodostamassa toimintaympäristössä
ole sisäänkirjoitettuna tiettyä käyttötapaa:
”…taide ikään kuin antaa mahdollisuuden tehdä asioita, jotka tieteessä vaatisivat enemmän täsmällisyyttä.” Jari
”Ajattelin että taiteen kontekstissa on kuitenkin mahdollista käsitellä
monia epämääräisempiä ja vaikeammin määriteltäviä kysymyksiä,
joita tekniikan ja tieteen uudet tulokset nostavat esiin, mutta jotka eivät kuitenkaan ole käsiteltävissä puhtaasti tieteen keinoin.” Jukka
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”…toisin kuin tieteessä, ei taideteosta tehtäessä tarvitse noudattaa
jonkun ulkoisen logiikan lakeja, kunhan teos noudattaa sen oman sisäisen logiikan lakeja.” Henri
Kolmantena motivaation lähteenä ryhmäläisten haastatteluista nousee esiin omien taitojen kehittäminen. Jukalla ajatuksena on paitsi
katsoa omaa tutkimusaluettaan toisesta näkökulmasta, myös päästä
tekemään ”hands on” -työtä. Kaikki mainitsevat oppineensa projektissa jotain uutta myös teknisesti; ohjelmointi- ja elektroniikkataidot
korostuvat. Työskentelyn vaativuus muodostaa osan motivaatiosta ja
haasteellisuus tekee työstä mielekkäämpää.
Osalle haastatelluista projektissa työskenteleminen on myös oman
identiteetin rakentamista ja etsintää. Aleksander mainitsee haastattelussaan pitävänsä kiinni moniosaavan renessanssi-ihmisen ihanteesta
ja kokee BoA:ssa toimimisen olevan hänelle mielenkiintoisin tapa
kehittää itseään taiteen saralla. Bourdieulaisen kulttuurisen pääoman
hankkiminen näyttäytyy tässä katsontakannassa tärkeältä osalta
toiminnan motivaatiota. Taidekollektiivissa toimiminen tuottaakin
kulttuurista pääomaa toiminnan kautta syntyvässä ruumiillistuneessa
muodossa, kun ryhmän jäsenet toimivat taiteen kentällä toimijoina ja
investoivat projektiin aikaansa (Bourdieu 1986, 83). Toisaalta tieteen
ja taiteen kentillä liikuttaessa identiteettiään joutuu myös hakemaan.
Henri pohti haastattelussa rooliaan alojen välissä:
”Ulospäin sanon, että koostutaan tieteilijöistä ja yhdestä taiteilijasta,
ja että kuulun tieteilijöihin. Sisäänpäin koen, että olen vähän molempia, mutten oikeasti kumpikaan.” Henri
BoA:ssa työskentely tapahtuu pääasiassa ryhmäläisten vapaa-ajalla ja
projekti onkin kaikille ennen kaikkea harrastus. Sisäsyntyinen motivaatio on vastaavissa projekteissa äärimmäisen tärkeää. Henri nostaa
esiin kysymyksen työskentelyn ammattimaisuudesta ja omasta motivaatiostaan:
63

”Olen periaatteessa sitä mieltä, että amatöörimeininki on paras meininki, siinä mielessä, että parasta luovaa jälkeä syntyy sisäsyntyisestä
motivaatiosta. …Toisaalta kyllä oikeasti haluaisin, että tätä voisi tehdä
täysipäiväisesti ilman murhetta siitä, miten saa maksettua vuokran,
mutta pelkään, ettei se enää olisi yhtä kivaa. ” Henri
Ryhmän jäsenille projekti onkin työn ohessa tehtävää kiinnostavaa puuhastelua, joka on onnistunut yllättämään positiivisesti. Jari toteaa haastattelussaan, että ei aluksi uskonut projektin johtavan mihinkään. BoA
on kuitenkin onnistunut ylittämään odotukset. Myös taiteellisesta työstä
maksaminen on yllättänyt:
”Jos ihan totta puhutaan, niin en vakavasti uskonut että koskaan saataisiin edes mitään aikaan. Projektissa tehtyjen töiden onnistuminen ja
niiden saama suosio on kuitenkin yllättänyt minut positiivisesti. Yllättävää on myös se, että jotkut tahot maksavat teosten esittelemisestä.” Jari
Ryhmäläisten motivaatio syntyy sosiaalisesta ulottuvuudesta, omien
taitojen kehittämisestä ja vapaudesta kokeilla uusia asioita tiedettä vapaammassa kontekstissa. Ryhmässä toimiminen voi olla myös oman
identiteetin rakentamista. Harrastuksena BoA tuottaa sisäsyntyisen
motivaation toimia ryhmässä ja teosten onnistuminen ja ulkopuolinen
kiinnostus edesauttavat motivaation säilymisessä.

5.4 Ryhmän taidekäsitykset
Suhtautuminen taiteeseen vaihtelee ryhmän sisällä. Haastatteluissa
on havaittavissa eniten eroja juuri tässä teemaryhmässä. Ryhmän
jäsenistä Jukalla ja Henrillä oli omasta harrastuneisuudesta ja tekemisestä syntynyt suhde taiteeseen jo ennen projektin alkua. Henri
on aikaisemmin tehnyt videotaidetta ja videoinstallaatioita VJ:nä ja
Jukka on harrastanut maalaamista. Henrin lisäksi muilla ryhmän jäsenillä ei ennen projektia ollut aikaisempaa kokemusta mediataiteen
tekemisestä.
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Jukka ja Jari mainitsevat perinteisen taiteen oman arvostuksen tai
tuntemuksen kohteena. Jukka sanoo oman käsityksensä taiteesta laajentuneen projektin aikana, mutta kokee taiteen edelleen vaikeaksi
määritellä. Jari puolestaan pitää edelleen kaikkea taidetta pelleilynä,
mutta toteaa samassa lauseessa, että BoA erottuu tästä joukosta. Hän
myös mainitsee pitäneensä esimerkiksi Marcus Copperin ja Marco
Evaristtin teoksista, jotka näytin ryhmälle työskentelymme alussa.
Pidimme Jarin kanssa yhteisen luennon BoA:sta Aalto ARTS:in visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen opiskelijoille 12.3.2015. Tuolloin
Jari kertoi oppineensa nykytaiteesta enemmän projektin aikana juuri
näkemällä enemmän taidetta. Taiteen katsominen ja nykytaiteeseen
ja sen toimintatapoihin tutustuminen myös tuo uusia ideoita ryhmän
sisälle.
Henri ja Aleksander (ryhmämme kognitiotieteen opiskelijat) kritisoivat oikeutetusti haastattelun kysymystä Minkälaisia ennakkokäsityksiä sinulla oli taiteesta? Jälkeenpäin voi olla vaikeaa sanoa, miten
omat käsitykset ovat muuttuneet sillä projektin aikana syntyneet uudet kokemukset värittävät muistikuvia. Jos olisin jo projektin alussa
tiennyt tekeväni opinnäytetyötä, olisi kysymyslomake ollut hyvä
täyttää heti silloin ja uudestaan projektin lähdettyä kunnolla käyntiin. Siinä mielessä varsinkin muuttunutta taidesuhdetta on vaikea
selvittää vain yhden haastattelun perusteella. Molemmat kuitenkin
tarttuivat kysymykseen ja pohtivat omaa suhdettaan taiteeseen.
Aleksander kertoo kokeneensa aikaisemmin varsinkin uudemman
taiteen kovin itseriittoisena ja kantaaottavuudessaan väkinäisenä.
Taidepiirit ovat näyttäytyneet sisäänpäin kääntyneiltä ja niiden suhtautuminen moniin asioihin stereotyyppiseltä (vrt. luku 4.3 Erilaiset
maailmankuvat). Projektin myötä Aleksander toivoo muuttuneensa
avarakatseisemmaksi ja tutustuttuaan BoA:n kautta taiteilijoihin heidät on helpompi nähdä yksilöinä. Oma taiteentekeminen on vaikuttanut myös taiteen katsomisen tapaan:
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”Ehkä se että on ollut tekemässä omia teoksia on myös tuonut yhtäältä arvostusta muidenkin taideteosten taustalla olevalle työlle
mutta toisaalta myös itsevarmuutta ohittaa teokset, joita ei koe
kovinkaan mielenkiintoisina (ennen olen ehkä yrittänyt kohteliaasti
antaa vähemmänkin mielenkiintoisille teoksille aikaa).” Aleksander
Henrille taide on puolestaan ollut jo ennen BoA:a luonteva ja tuttu
asia, eikä hän koe suhteensa taiteeseen muuttuneen. Projekti on kuitenkin vahvistanut Henrin aikaisempia käsityksiä:
”Taiteen tekeminen vaatii kovaa työskentelyä sekä rehellisyyttä ja
rohkeutta myöntää itselleen tarpeen vaatiessa, että joku idea ei olekaan toimiva. Olen kyllä tiedostanut tämän aina.” Henri
Taidetta ennestään tuntemattomille ryhmän jäsenille projekti näyttää tuoneen uutta tietoa ja kokemuksia taiteesta. Nykytaiteeseen ja
sen toimintatapoihin suhtaudutaan yhä osin kriittisesti, mutta oma
tekeminen on muuttanut suhdetta siihen. Uuteen mediataiteeseen ja
taiteilijoihin tutustuminen on laajentanut ryhmäläisten kuvaa taiteesta ja sen tekijöistä, lisännyt taiteen tuntemusta ja muuttanut ennakkokäsityksiä.

Kuva 16. Brains on Art: Carbon Copy (2014), monikanavainstallaatio.
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5.5 Tieteen, teknologian ja taiteen suhde
Käsittelen tässä luvussa ryhmäläisten mielipiteitä ja kokemuksia tieteen,
teknologian ja taiteen suhteesta ja tasapainosta BoA:ssa. Olen aikaisemmin avannut tätä suhdetta ja sen vaikutuksia työskentelyn arkeen myös
kuvatessani ryhmämme taiteen tekemisen pohjana olevia keskusteluita
ja käytännön työtapoja (ks. luku 5.1 Ryhmän työtavat).
Ryhmän jäsenten haastatteluista käy ilmi, että kaikki kokevat Brains on
Artin olevan ennen kaikkea taideprojekti. Tämä ei ole yllättävää, sillä
ääneen lausuttuna tavoitteenamme on tehdä taideteoksia ja toimimme
pääsääntöisesti taiteen kentällä. Toissijaisina tavoitteina haastatteluissa
mainitaan tieteellisten artikkelien julkaisu teoksista ja tieteen popularisointi. Alojen välisenä ryhmänä esittelemme teoksia ja tiedettä ja teknologiaa niiden taustalla niin taide- kuin tiedeyleisöille. Vaikka teemme
taidetta, suunnittelutyössä käymme ainaista kädenvääntöä eri alojen
välillä. Kun tiede, taide ja teknologia kohtaavat, on jokaisella oma käsitys siitä, missä määrin niiden suhde tulisi olla esillä teoksessa.
Projektin jäsenten näkemykset BoA:n tieteen ja taiteen yhdistämisen
onnistumisesta vaihtelevat. Osa vastaajista pitää suhdetta nykyisellään
hyvänä ja toimivana, osa toivoisi projektin tiedepainotuksen lisäämistä.
Taidepainotus on ryhmäläisten mielestä ilmeisesti jo kyllin selvä, sillä
kukaan ei toivonut erikseen projektin taiteellisen puolen korostamista
entisestään.
Henri ja Jari olivat kummatkin sitä mieltä (joskin eri syistä), että nykyisen kaltainen suhde tieteen ja taiteen välillä on BoA:ssa toimiva. Henrin
mielestä vahva taidepainotus tekee projektista hauskan ja Jarin mielestä
vahva tiedepainotus tekee projektista uskottavan. Myös Jukka pitää taidepainotusta hyvänä, mutta toivoisi meidän ujuttavan tiedettä mukaan
enemmän. Aleksander kritisoi haastattelussa voimakkaimmin projektin
heikkoa tiedepuolta:
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”BoA-projektia on mainostettu monessa tilanteessa tieteen ja taiteen
yhteistyöprojektina, mutta on kuitenkin paljon totuudenmukaisempaa
puhua taideprojektista, jonka töissä on otettu inspiraatiota tieteestä.”
Aleksander
Olen itse ryhmän taiteilijana painottanut projektin taidepuolta. Olen esimerkiksi ajanut teosten toteuttamista taiteen ehdoilla. Tämä onkin vaikuttanut tiedepainotuksen jäämiseen ohuemmaksi lopullisissa teoksissa.
Aleksander mainitsee haastattelussa haluni pitää teokset poissa Heureka-akselilta, jossa tiedettä ja sen tuloksia selitettäisiin enemmän. Kun
kompromisseja joudutaan tekemään, jää tieteen osuus usein taiteellisen
näkemyksen jalkoihin. Pidän tätä tärkeänä kehityskohtana projektissa.
Vaikka alustavat keskustelut tukevat alojenvälisyyttä, sen toivoisi myös
näkyvän lopullisissa teoksissa paremmin, muunakin kuin teknologisina
kikkoina. On muistettava, että pelkkä tieteellisten teorioiden lainaaminen tai uuden tekniikan käyttö taiteessa ei automaattisesti tarkoita merkityksellisen suhteen synnyttämistä alojen välille (Lévy-Leblond 1994,
212).
Haastattelussa kysyin ryhmäläisiltä pelkästään tieteen ja taiteen suhteesta ja yhteistyöstä projektissa. Moni vastaajista kuitenkin nosti esille
myös teknologian suhteen taiteeseen. Vahva teknologiapainotus onkin
läsnä useissa teoksissamme. Siinä missä tieteen ja taiteen suhde näkyy
projektissa selvimmin keskusteluiden tasolla, teknologian ja taiteen suhde näkyy käytännön työssä. Keskusteluiden tieteen ja taiteen välisyys ei
välttämättä aina välity teoksiin asti. Esimerkiksi Aleksander mainitsee
haastattelussaan, ettei projektissa työskennellessään tee tiedettä:
”En koe tekeväni tiedettä projektin parissa… Tieteellisiä ajatuksia tai
ehkä pikemminkin niiden luomia mielikuvia käytetään BoA:ssa ikään
kuin ponnahduslautana, uusien teosten ideoimisvaiheessa.”
Aleksander
Tämä tietenkin pitää paikkansa. Luonnontieteellisen tiedon lisääminen
vastaavassa projektissa voisi olla vaikeaa muun muassa toistettavuus68

periaatteen takia. Esimerkiksi jokainen interaktiivisen teoksen käyttökerta ja –konteksti eroaa edellisistä, emmekä halua katsojien joutuvan
odottamaan tieteellisesti validin tutkimusasetelman rakentamista
jokaiselle käyttäjälle erikseen. Myös käyttämämme laitteistot, esimerkiksi EEG-kypärät, on suunniteltu lähtökohtaisesti kuluttajakäyttöön
esimerkiksi pelinkehittäjille, eikä niistä saatava data ole tarpeeksi hyvälaatuista, jotta sitä voitaisiin sellaisenaan käyttää tutkimuksessa. Vaikka
projektin ohella on työstetty tieteellisiä artikkeleita Jukan johdolla, suurin osa näistä on keskittynyt teoskuvaukseen ja käyttämiemme tekniikoiden
esittelyyn. Projektissa tieteen ja taiteen
suhde onkin vahvimmin läsnä paradigmojen välisenä dialogina, ei niinkään
tieteen tekemisenä. Tämä ei tarkoita,
etteikö tieteellisiä ajatuksia voisi tuoda
teoksissa paremmin esiin tai etteikö
tieteellisen tiedon näkyminen teoksissa
lisäisi ja syventäisi myös dialogia entisestään.
Teknologian ja taiteen suhde näkyy
tieteen ja taiteen suhdetta vahvemmin
käytännön taiteellisessa työssä, sillä
teoksemme vaativat teknologisia taitoja Kuva 17. The Suit –teoksen
ja ratkaisuja. Teknologia ja uudet väli- virtapiiri on ryhmän omaa käsialaa.
neet ovat myös usein inspiraationa uusien teosten kehittämisessä. Katsomme uutta teknologiaa ja mietimme,
miten sitä voisi käyttää taiteen tekemiseen:
”…osa töistä on enemmän teknologisia, kuin tieteellisiä. … Esimerkiksi
The Suit on mielestäni teknologinen, koska taustailmiö on jo tiedossa ja
me rakensimme vain tavan hyödyntää tätä.” Jari
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Uhkana näen projektin painottumisen pelkän välineen ympärille, tieteen
ja taiteen dialogin kustannuksella. Teknologia tarjoaa välineitä työskentelyyn, mutta sen käytön ei tule olla itsetarkoituksellista. Uudet tekniset
lelut ja niiden kokeilut voivat kuitenkin tuoda uusia teosideoita. Välineen kokeilun ja opettelun prosessissa voi parhaassa tapauksessa syntyä
ajattelua, joka johtaa teokseen:
”Mielessäni prosessi menee kuitenkin niin päin, että joku ehdottaa jotain konkreettista teosta tai laitetta, josta sitten itselle nousee kaikenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Niiden ajatusten ja kysymysten kiteytys on
lähtökohta idealle.” Henri
Työn taiteellinen laatu edellyttää, että välineiden tuomat merkitykset on
tiedostettu ja että käyttämämme tekniikka tukee teoksen sanomaa. Joskus sanoma syntyy työskentelyprosessin aikana tai sen jälkeen. Usein
ryhmämme keskusteluissa on kuitenkin noussut esiin jokin asia, jota
haluamme teoksessamme käsitellä. Henri nostaa haastattelussa esiin
tarpeen peilata käytännön valintojamme teoksen viestiin:
”Sitten kun teosidea on tarpeeksi monen mielessä, suunnitellaan yhdessä sen ulkoasua tai vuorovaikutusmallia samalla peilaten sitä teoksen
ideaan, jota koen itse aina peräänkuuluttavani. Itse pyrin käyttämään
melko paljonkin aikaa idean formuloimiseen sillä pidän sitä tärkeänä.”
Henri
Aleksander mainitsee halunneensa BoA:ssa myös popularisoida tiedettä
laajemmille yleisöille. Hän kokee popularisoinnin kuitenkin epäonnistuneen projektissa, sillä useimmat katsoja lähtevät teosten luona
aivan yhtä ihmeissään kun ovat niiden luokse saapuneetkin. Hän näkee
kuitenkin toivonpilkahduksen siinä, että on onnistunut houkuttelemaan
ainakin yhden ihmisen tieteen poluille:
”Ehkä merkittävin saavutus tällä saralla on ollut Kasperin ainakin osittainen kiinnostuminen tieteestä…” Aleksander
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Projektin kehittymisestä jatkossa Jari, Aleksander ja Jukka ovat samoilla linjoilla. He toivovat teosten tieteelliseen puoleen panostamista ja
läpinäkyvyyttä esimerkiksi tarkan ja avoimesti saatavilla olevan dokumentaation tai tieteellisten artikkelien kautta.
Tieteen, teknologian ja taiteen yhteistyö on BoA:n ydinajatus. Pelkkä
teknologioiden käyttö ei kuitenkaan itsessään tarkoita aidon yhteistyön
synnyttämistä alojen välille. Kun tieteen, teknologian ja taiteen opiskelijat hyppäävät oma-aloitteisesti samaan projektiin ja toimivat taiteen
kentällä tehden uusia teoksia, voidaan dialogiin kuitenkin päästä käytännön työn ja kohtaamisten kautta:
”…sanoisin, että projekti edistää tieteentekijöiden ja taiteilijoiden (sikäli kun voimme kutsua itseämme näiksi) yhteistyötä. Tietysti tieteen ja
taiteen aito yhteistyö edellyttää ensin tieteentekijöiden ja taiteilijoiden
yhteistyötä; tässäkin suhteessa projekti on hedelmällinen alusta myös
jatkoa ajatellen.” Aleksander

Kuva 18. Näyttelyä pystyttämässä.
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6. Yhteenveto ja päätelmät
Brains on Art on taidekollektiivi, jossa työskentelee taiteen, tieteen ja
teknologian alan opiskelijoita. Kollektiivi toimii pääosin taiteen kentällä, mutta esittelee teoksiaan niin taide- kuin tiedeyleisöille. Ryhmän
interaktiiviset installaatiot hyödyntävät muun muassa aivotutkimuksen
välineitä vuorovaikutuksen synnyttäjänä teoksen ja katsojan välille.
BoA:n teokset ovat taidetta, joka hyödyntää uutta teknologiaa. BoA
käyttää tieteellisiä ja teknologisia välineitä taiteellisina työkaluina
käsitellessään esimerkiksi tieteen esiintuomia kulttuurisia muutoksia,
mutta myös tieteeseen suoraa liittymättömiä aiheita. Tieteellisen tiedon tuottajaksi teoksista ei ole, vaikka teosten tekoprosessista saattaa
olla tieteen ja teknologian opiskelijoille myöhemmin hyötyä myös
omassa tutkimuksessaan. Tieteellisen tiedon hyödyntämistä teoksissa
voisi jatkossa lisätä ja tieteen ja taiteen dialogia syventää. Töiden jatkokehittämisessä on myös parantamisen varaa – tällä hetkellä tiukat
aikataulut ja resurssit rajoittavat mahdollisuuksia työstää teoksia
eteenpäin.
Yhteiset keskustelut taiteen ja tieteen suhteesta luovat pohjan BoA:n
työskentelylle. Alojen välinen kitka ylläpitää keskustelua ja vie projektia eteenpäin. Vaikka tieteen ja taiteen dialogia on vaikea saavuttaa,
taiteen tekeminen yhdessä tuo kaikille osapuolille uusia kokemuksia
ja näkökulmia aiheeseen. Alojen välinen yhteistyö vaatii ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta, eikä yhteistyö tarkoita omista käsityksistään
luopumista. Aalto-yliopiston kontekstissa taidetta ja tiedettä yhdistävät avaukset ovat toistaiseksi jättäneet toivomisen varaa, sillä monialainen yhteistyö vaatii usein enemmän aikaa ja heittäytymistä kuin
mitä kurssien puitteissa pystytään tarjoamaan.
Tieteen ja teknologian opiskelijoiden motivaatio taiteen tekemiseen
Brains on Art –projektissa syntyy mahdollisuudesta käyttää opittuja
taitojaan tieteen rajaehtoja vapaammassa kontekstissa. Uusiin laittei72

siin tutustuminen ja niillä leikkiminen ovat tärkeä osa luovaa prosessia.
Sosiaalinen ulottuvuus ja yhdessä tekeminen vahvistavat osaltaan motivaatiota työskennellä ryhmässä. Osalle ryhmän jäsenistä projekti toimii
myös oman identiteetin rakentajana. Ryhmä toimii perinteistä taiteilija
– toteuttajat -jakoa demokraattisemmin. Jokainen ryhmän jäsen pääsee
vaikuttamaan teoksiin ideointitasolta lähtien ja yhteiset keskustelut teosten
teemoista ja tekniikoista vaikuttavat lopputulokseen. Tekijöiden käsitys
taidemaailmasta ja sen toimintatavoista on syventynyt projektin aikana
uusien kokemusten myötä.
BoA ei ole yksin kiinnostuksessaan yhdistää tiedettä, taidetta ja teknologiaa. Teknologiset ja tieteelliset edistysaskeleet ovat vaikuttaneet kulttuuriimme kiihtyvällä tahdilla teollistumisesta lähtien ja taiteilijat ovat osaltaan käsitelleet tieteen esiin tuomia ajatuksia ja vaikuttaneet kulttuuriseen
muutokseen yhdistämällä eri näkökulmista tulevia ajatuksia keskenään.
Viimeaikoina etenkin aivotutkimus on ollut pinnalla uuden tieteellisen
tiedon tuottajana ja kuluttajahintaiset EEG kypärät ovat mahdollistaneet
aivotutkimuksen välineiden käytön myös taiteellisina työkaluina.
Opinnäytetyöni kohdistuu yksittäiseen taideprojektiin, eivätkä sen tulokset ole sellaisinaan yleistettävissä muihin projekteihin. Lisää tutkimusta
tarvittaisiin vastaavien projektien toimintatavoista, tieteen alan ihmisten
motivaatiosta niissä ja eri tieteen ja taiteen alojen yhteistyöstä. Myös
Aalto-yliopiston tapa yhdistää taidetta ja tiedettä ansaitsisi tarkempaa
tarkastelua ja kehittämistä. Ryhmämuotoisen ja monialaisen taiteentekemisen laajempaa tutkimusta kaivataan. Tieteen ja taiteen maailmankuvien eroista ja kahden kulttuurin kysymyksestä on jo kirjoitettu lukuisia
artikkeleja, mutta harvempi kirjoittaja on toistaiseksi tarkastellut erojen
näkymistä ja niiden vaikutuksia aloja yhdistävissä taideprojekteissa. Tässä
opinnäytteessä on avattu kysymystä yhden tapauksen kannalta, mutta laajentamisen varaa jää edelleen. Koska BoA jatkaa taiteellista toimintaansa,
voi tieteen ja taiteen suhteen kehittymistä projektin piirissä seurata myös
jatkossa.
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LIITE 1
Haastattelukysymykset
Hei, teen opinnäytetyötäni työnimellä Aivotaidetta: Brains on Art –taideprojekti tieteen ja taiteen välimaastossa. Opinnäytetyöhöni liittyen
kerään kirjallisesti haastatteluja kaikilta Brains on Art (tästä eteenpäin
myös BoA) ryhmän jäseniltä. Toivon, että kirjallisesti toteutetussa
haastattelussa teillä on aikaa miettiä kysymyksiä ja rakentaa vastauksenne juuri sellaisiksi kuin haluatte. Tarkoituksenani on analysoida
vastauksia ja keskusteluttaa niitä keskenään sekä kontekstualisoida
niitä muuhun alalla käytyyn keskusteluun. Toivon, että vastaatte teemoiteltuihin kysymyksiin kokonaisilla lauseilla, kappale tai pari kysymystä kohti. Jos tuntuu, että jotain olennaista jäi kysymysten ulkopuolelle, haastattelun lopussa on tilaa vapaalle sanalle.
Kysymyksiä on yhteensä 13 ja ne on jaoteltu neljään kategoriaan: motivaatio työskennellä projektissa, käsitykset taiteesta, tieteen ja taiteen
suhde projektissa ja työskentelyn arki, käytänteet ja dialogisuus.

Toivoisin, että voisitte palauttaa täytetyn lomakkeen 14.2.2015 mennessä osoitteeseen kasperi.maki-reinikka@aalto.fi.
Motivaatio
Miksi lähdit mukaan BoA-projektiin?
Miten projekti on vastannut odotuksiasi?
Mitä olet saanut projektilta?
Mihin suuntaan toivoisit projektin kehittyvän jatkossa?
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Taide
Minkälaisia ennakkokäsityksiä sinulla oli taiteesta?
Miten käsityksesi ovat muuttuneet projektin aikana?

Tieteen ja taiteen suhde
Miten tieteen ja taiteen yhteistyö on mielestäsi näkynyt BoA-projektissa?
Mikä on mielestäsi tieteen ja taiteen suhde projektissa?
Pitäisikö suhdetta muuttaa?

Työskentelyn käytännöt
Miten kuvailisit teosten syntyprosessia?
Mikä on roolisi ryhmässä?
Pystytkö mielestäsi vaikuttamaan teoksiin ja produktioihin?
Miten olet pystynyt hyödyntämään osaamistasi projektissa / oletko
oppinut jotain uutta?

Vapaa sana
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