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Tiivistelmä
Tutkielma pohjautuu tekijän taiteellisessa työskentelyssään kokemaan ihmetykseen materiaalille
esitetyn elävyyden odotuksen suhteen. Tutkimus lähestyy taiteelliseen työskentelyyn liittyvän materiaalisuuden olemuksen tematiikkaa muunmuassa spekulatiivisen realismin piiriin kuuluvan
objektiorientoituneen ontologian ja fenomenologisten empatiateorioiden kautta. Vertailevaa arviointia tehdään suhteessa posthumanismin ja median geologian käsitteisiin. Tärkeimmän viitekehyksen muodostaa kuitenkin uusi alkamassa oleva geologinen aikakausi, antroposeeni. Tutkimusasetelma perustuukin tekijän tarpeelle heijastella maailmankuvan ja siihen liittyvän empatiakäsityksen vaikutusta taiteenteolle maailmanhistoriallisessa käännekohdassa.
Tutkimuskysymyksenä on: Millaisessa empaattisessa prosessissa taiteilija on suhteessa muihin
objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja millaisesta maailmankuvasta se kertoo? Työ hahmottelee
myös kokonaisuudessaan eräänlaista taiteellisen tutkimuksen metodologiaa ja kysyy, minkälaista
uutta tietoa tai ymmärrystä se voi tuottaa ja koetella. Tämä muodostaakin toisen tutkimuskysymyksen. Tutkielma koostuu johdannosta, neljästä pääluvusta, päätelmistä sekä näyttelyja teosdokumentaatioista. Päälukujen välissä on esitetty kolme temaattisesti relevanttia taiteilijakeskustelua, jotka toimivat paitsi tapaustutkimuksina, myös laajentavat tekijälähtöistä otetta
tekijän oman työskentelyn ulkopuolelle.
Tutkielma osoittaa, että taiteilija voi olla monenlaisessa empaattisessa prosessissa taiteenteon aikana. Prosessi voi perustua esimerkiksi ontologiseen (spekulatiiviseen) näkemykseen
maailman rakenteesta, fenomenologiseen (havaintoon perustuvaan) tuttuuden ja elävyyden tunnistamiseen, tieteelliseen (esimerkiksi geologiseen) näkemykseen elämän ja olevaisen yhdestä
alkulähteestä ja syvän ajan prosesseista, ja taiteelliseen prosessiin kuuluvaan narratiiviseen kuvitteluun.
Tutkielma osoittaa, että taide tapahtuu materiaalisuuksien, toisten objektien kanssa, ei niitä
käyttäen. Tutkimus näyttää myös että nykytaide on merkittävässä ja aktiivisessa roolissa antroposeenin haasteiden ja post-antroposentrisen maailmankuvan kuvittelussa ja esille
houkuttelemisessa – se tuottaa omalla, vain taiteelle mahdollisella tavallaan tietoa käynnissä
olevasta planetaarisesta muutoksesta ja toimii koekenttänä pohdinnassa suhteistamme muihin
olevaisiin.
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E S IP U HE

Maisterin opinnäytteen kirjoittaminen merkitsee tekijälleen erään aikakauden päättymistä ja toimii samalla taustoituksena tulevien matkojen suunnalle. Siinä kohtaa menneisyys; maisteriopintojen aikana tehdyt taiteelliset
produktiot ja niihin liittyvät henkilökohtaiset vaiheet, ja tuleva; kun kertoo
tarinansa, saa uuden tilalle.
Voin todeta, että opinnäytteen laatiminen on pysäyttävä tapahtuma, vaikkei
itse teksti käsittelisikään suorasti henkilökohtaisia affektitason prosesseja.
Monta vuotta olemme saaneet maljan täytenä. Ystävistä, opettajista, haasteista ja juhlista, jaetusta reflektoinnista, joka on monessa mielessä huikeimpia asioita mitä ihminen voi ylipäätään tehdä. Mutta myös tilanteista, joissa
pelko, epäilys ja torjuminen ovat vääristäneet tai vaivaistaneet oppimista ja
omien lähtökohtien koettelua ja tunnustelua. Mitä ovat äänet, jotka tekevät
pyrkimyksistämme joskus niin raskaita?
Taideopintojen korkeimpana oivalluksena haluan jakaa yksinkertaisen ajatuksen: Tehdä mitä vaan. Taide on luonteeltaan ekspansiivista, siihen tulee
jatkuvasti uusia määrittelytasoja, jotka puolestaan yhä uudestaan osoittavat
riittämättömyytensä. Koulun tulee olla ympäristö, joka vahvistaa tällaista taidekäsitystä. Hyviä taiteilijoita syntyy sitä kautta, että oman sisäisen olosuh1

teen kohtaamiseen kannustetaan, näyttäytyipä se minkälaisena estetiikkana
hyvänsä, minkälaisena teosrakenteena hyvänsä. Estetiikka on identiteettiin
verrannollinen pyhä alue, jota vastaan ei voi käydä. Sitä on vain toteutettava
ja sen luonne tiedostettava, jotta sen kanssa voi ruveta leikkiin, jossa mukaan
tuodaan myös sille vieraita elementtejä.
Suvereenilla taiteilijalla tarkoitetaan mielestäni sitä, että taiteilijaan on iskostunut solutasolle asti vaisto siitä, että hänen tulee tehdä juuri itselle antoisinta “mitä tahansa”. Silloin hän on, ainakin ideaalisesti ajateltuna, itsehallinnol-

JOHDANTO

linen eli suvereeni tekijä, jonka toimintaa eivät pelon avaamasta ovesta pääse
ulkoiset voimat liudentamaan. Pisteitä ei tarvitse voida yhdistää välittömästi.
Intuitio ja tiedostaminen kulkevat vuoroaskelin käsi kädessä.

Haluan nostaa pienet ruusut pois teestä
ja kysyä niiltä vielä jotain.
1

Onko vapaa taiteilijuus jotain sellaista joka alkaa taideopintojen päättämisen jälkeen? Jos käsitteen mukaan näin on, tulee taideopintojen olla jotain
mikä aidosti valmistaa nimen mukaiseen toimeen. Olemme valinneet taiteen

Tämä tutkielma pohjautuu taiteellisessa työskentelyssä kokemaani ihmetyk-

vapautumisen nimissä, emme saa antaa sen kehittyä elämässämme tekijäksi

seen materiaalille esitetyn elävyyden odotuksen ympärillä. Usein monimut-

joka rajoittaa sitä. Taiteen tekemisen intohimo piilee sen mahdollisuudessa

kaisen teollisen tuotanto- ja jalostusprosessin tuloksena syntynyt orgaaninen

kuvitella maailma uudessa valossa, mihin ikinä se johdatteleekin meidät.

tai ei-orgaaninen materiaali, objekti on otettu taiteilijan työpöydälle ja sitä
katsotaan silmästä silmään. Akryylilevy, muoviyhdisteitä sisältävä vedostuspaperi tai syvältä maanpinnan alta louhittuihin metalleihin perustuva pro-

TL

jisointilaite tai kamera on entiteetti taiteilijan rinnalla. Tämä hyvin voimak-
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kaasti, jopa raskaasti materiaalisen työskentelyn, ja sille osoitetun henkisen
tai aineettoman pyrkimyksen suhde on lähtökohta opinnäytteelleni.
Käsillä oleva taiteellisten produktioiden dokumentaatiota sisältävä kirjallinen tutkielma pohjautuu yhtä vahvasti istu, lue, ajattele ja kirjoita -prosessiin
kuin taiteelliseen materiaaliseen työskentelyyn, jossa sirkkelillä leikataan
akryylilevyä, hiomapaperilla hiotaan tammipuuta tai sattumalta löytynyt objekti asetetaan osaksi taideteosta. Taiteelliseen prosessiin linkittyy
1 Pauliina Haasjoki: Planeetta, 2016: 18
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materiaalisen työskentelyn lisäksi yksinkertaisesti sanottuna “koko elämä”;

Omakohtaisen kokemukseni pohjalta muotoilen työhypoteesin, että tai-

kun maailmaa havainnoidaan, kuvitellaan ja toteutetaan aina jossain määrin

teellisessa työskentelyssä ollaan empaattisessa prosessissa, toisin sanottuna

intuitiivisen taiteellisen työskentelyn kautta, on siinä läsnä koko henkilön

yhteyden muodostamiseen liittyvässä tapahtumassa. Tutkimuskysymyksenä

eksistentiaalinen kokemuspiiri, sen hetkinen käsitys maailmassa olemisesta.

onkin: Millaisessa empaattisessa prosessissa taiteilija on suhteessa muihin

Puhuttaessa taiteellisesta prosessista puhutaankin hyvin nopeasti maailman-

objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja millaisesta maailmankuvasta se kertoo?

katsomuksesta, siitä miten maailmaan suhtaudutaan, miten siellä vietetään
Tutkielma koostuu neljästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa taustoitan tut-

rajallista aikaa.

kimusasetelmaa ja taiteellisen tutkimuksen luonnetta, sekä esittelen lyhyesti
Koen taiteenteon yleensä lähtökohtaisesti tarpeena uudenlaiselle tavalle

keskeisiä käsitteitä. Toisessa luvussa Käänne, johon taidekin joutuu puhun

ajatella tai katsoa asiaa. Taiteellinen työskentelyni on kuitenkin varsin epä-

inhimillisestä käänteestä ja siihen liittyvistä teoreettisista ja maailmankat-

teoreettisesti ohjautuvaa ja uudenlaisen ajattelun tarve tuntuu kumpuavan

somuksellisista suuntauksista. Kolmannessa luvussa Kohtaamisia pinnalla

arkikokemuksesta. Tässä tutkielmassa lähestyn taiteellisen työskentelyn

rinnastan ihmisen suhteen eläimeen ja taiteeseen, sekä liikun kohti fenome-

materiaalisuuden tematiikkaa muunmuassa spekulatiivisen realismin piiriin

nologista empatiateoriaa. Neljännessä luvussa Kaikki olevaiset ja olematto-

kuuluvan objektiorientoituneen ontologian ja fenomenologisten empatiate-

mat puhun tekijälähtöisemmin empatiasta ja taiteesta. Lukujen välistä löytyy

orioiden kautta. Vertailevaa arviointia tehdään suhteessa posthumanismin ja

myös kolme keskustelua aihepiirin tiimoilta, jotka olen käynyt taiteilijoiden

median geologian käsitteisiin. Tärkein viitekehys on kuitenkin uusi geologi-

Tuomas A. Laitisen, Saara Ekströmin ja Jussi Kiven kanssa. Näiden keskusteluiden tarkoituksena on toimia paitsi tapaustutkimuksina, myös laajentaa

nen aikakausi, johon olemme astumassa, antroposeeni, epookki joka tulee
olemaan myös taidehistoriallisilta vaikutuksiltaan erittäin mielenkiintoinen.

tekijälähtöistä otetta oman työskentelyni ulkopuolelle.

Asetan siis intuitionvaraisia (taiteelliset valinnat) ja intuitionvastaisia

Tekstin edetessä esittelen taiteellisia produktioitani, jotka samalla muodos-

(opittu tieto) elementtejä keskusteluun keskenään. Määritän työn paino-

tavat opinnäytteeseen kuuluvan taiteellisen osuuden. Koska kyseessä on ins-

pisteen kuitenkin niin, että taiteellinen tutkimus, siis se kuinka teoriat ja

tallaatio- ja mediataiteen teoksia, on tarkkuuden vuoksi huomautettava, että

maailmankatsomukset suhtautuvat taiteelliseen prosessiin ja teosten omaan

kuvat ja sanat ovat vain viittauksia varsinaisiin tilallisiin ja kestollisiin teoksiin,

olemassaoloon, on ensisijalla. Kunkin tässä sivutun teoreettisen koulukun-

jotka tapahtuvat, tai ovat tapahtuneet jossain muualla kuin kirjan sivuilla.

2

nan sisäinen ja jatkuvassa muutoksessa oleva debatti vie lukijan helposti
mukanaan spekulaation syövereihin. Onkin pidettävä mielessä, että käym-

Jos taiteellinen prosessi suuntautuu usein kohti tuntematonta ja huteraa

me keskustelua taiteen ja teorioiden välillä, emmekä yritä tyhjentää mitään

aluetta, jonka lähestyminen vaatii ei-rationaalista kuvittelua ja käsillä kokeilua,

tiettyä teoreettista näkökulmaa.

niin tämänkin taiteellisen tutkimuksen prosessi vääjäämättä toimii ennakkotutkintana seuraavaa taiteellista teosta varten. Se ei siis perusluonteeltaan
keskity vain dokumentoimaan jo tapahtunutta, vaan suuntautuu tulevaisuu-

2

Antroposeenin aluksi ollaan ehdotettu 1950-lukua, joten siltä kannalta moderni
taidekin kuuluisi epookin piiriin. Tarkasteluni rajautuu kuitenkin nykytaiteen
pariin.
4

teen, seuraavaan mysteeriin.

5

�
K Ä S I T T EIS TÄ K Ä S IN
Haluan pitää tämän maan. Haluan pysyä yhdessä.
en tahdo tuntea muuta painovoimaa kuin tätä.
Rakastan tämän maan ydintä.
3

Tutkimusasetelmani perustuu tarpeelle heijastella maailmankuvan ja siihen
liittyvän empatiakäsityksen vaikutusta taiteenteolle. Maailmankuva puolestaan muodostuu paitsi aistein koettavasta ympäristöstä ja ihmissuhteista,
myös tiedollisten lähteiden, kuten uutisoinnin, tieteellisten tutkimusten ja
eri kulttuuritaustoista kumpuavien aatteellisten näkemysten yhteisvaikutuksesta. Mielestäni on kiehtovaa, miten taide on samanaikaisesti vuoropuhelussa ja oman autonomisen asemansa etsinnässä nopeasti muuttuvassa
maailmassa. Maailmassa olemisen tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa
asemassa on suhteemme materiaalisuuksiin ja muuhun olevaiseen: miten
käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja ja millä tavalla kohtelemme
toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja, kiviä tai muita objekteja ylipäänsä. Kysymys
on niin akuutti, että se valtaa ja sen tulee vallata niin filosofiset, tieteelliset,
taiteelliset, poliittiset kuin taloudellisetkin diskurssit. Taiteilijan on vaikea
3
6

Haasjoki 2016: 66
7

olla enää "viaton haahuilija", kuten Saara Ekströmin kanssa käydyssä keskustelussa nousee esiin, vaan hänen on tiedostettava ja verbalisoitava konteksti,
jossa teokset ovat relevantteja. Olisi virheellistä vetää johtopäätös, että tai-

Taiteellisesta tutkimuksesta
ja taidekäsityksestä

teen kentän kysymystenasettelu, tematiikka tai työtavat kapenisivat plane-

Se, miten taiteellinen tutkimus tässä tutkielmassa käsitetään seurailee pitkälti

taarisen muutoksen johdosta, tai että taiteesta tulisi entistä välineellisempi

Mika Hannulan, Juha Suorannan ja Tere Vadénin vuonna 2003 julkaise-

ja ohjelmallisempi. Mielestäni tapahtuu päinvastaista. Taide on vapaampaa,

maa teosta Otsikko uusiksi – taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat. Hannula,

laaja-alaisempaa ja kenties merkityksellisempää ja kiinnostavampaa kuin

Suoranta ja Vadén puhuvat metodologisen monimuotoisuuden, anarkismin,

koskaan. Tarve tutkia ja tavoittaa monimutkaisia, monikulttuurisia ja mo-

suvaitsevaisuuden ja kokemuksellisuuden puolesta. He innostavat huoletto-

nialaisia limittäin tapahtuvia ilmiöitä antaa mahdollisuudet huikeille avauk-

muuteen lopputuleman suhteen ja rohkeisiin kokeiluihin esimerkiksi näin:

sille estetiikassa ja vapaassa kuvittelussa, mitä taide näkemykseni mukaan

”Itse matkalla olennaista on se, että uskaltaa irrottautua ennalta tiedetystä,

on. Taiteen perinteinen jaottelu ja lajityypit eivät ole kiellettyjä, mutta on

hyväksi ja varmaksi koetusta tavasta mieltää itsensä ja suhteensa ympäris-

täysin luontevaa tyystin unohtaa ne omassa työskentelyssään. Suomen kielen

töön. Kyse on näkökulmien, maailmankatsomuksen raottamisesta, aktivoimi-

perinteinen yleisnimitys kuvataiteilija tuntuu yhä useammin hankalalta,

sesta.”4

useasti hyvä nykytaiteilija istuisi paremmin tutkivan tai kokeilevan taiteilijan
nimikkeen alle. Mielekkäämpää kuin kysyä mitä taide on, on esittää kysymys

Jokainen taiteellinen tutkimus on otteeltaan erilainen. Tässä tapauksessa

mitä se voisi olla.

lopputulos on kirjallinen tutkielma, jossa viitataan toisaalla esitettäviin
taideteoksiin ja esitetään niistä dokumentaatiokuvia. Tämä itsestään selvältä

Kenties kyse on täysin omakohtaisesta näkemyksestä, mutta koen että

tuntuva rakenteellinen ratkaisu on pantava merkille. Kaikki tässä tutkielmas-

taiteesta etsitään yhä useammin ideoita, joilla jäsentää maailmaa ympäril-

sa esiinnostetut teokset – niin tekijän itsensä kuin muidenkin ovat vahvasti

lämme. Nämä ”ideat” toki ovat usein esteettisiä tilanteita tai kompositioita,

tilallisia, valon ja akustiikan kanssa rakennettavia kokonaisuuksia, jotka

visioita, näkymiä jonnekin tai jostakin. Ne ehkä tekevät koettavaksi omalla

on rakennettu esitettäviksi kirjamuodosta täysin erilaisessa kontekstissa.

olemassaolollaan sitä maailmankäsityksen muodostumista, joka taukoa-

Tarkasti ottaen on siis todettava, että opinnäytteeseen kuuluu taiteellisen

matta tapahtuu mielemme perukoilla saavuttamatta koskaan täysin pysyvää

produktion dokumentaatioita osana kirjallista tutkimusta. Ennemmin kuin

olomuotoa.

teosten – olipa kyseessä tekijän oma tuotanto tai muiden taiteilijoiden teokset – luonteen pohdintaan, tämä tutkielma keskittyy maailman rakenteen

Tätä taustaa vasten nostan esiin käsitteitä, jotka liittyvät aikaamme ja suhtee-

hahmottamiseen taiteellisen työskentelyn kautta, sen rinnalla ja sitä tukien.

seemme muihin olevaisiin, niin orgaanisiin kuin ei-orgaanisiin.

Esitetyt dokumentaatiot teoksista ovat viittauksia paitsi teokseen, joka on
olemassa tai on ollut olemassa jossain toisessa paikassa ja ajassa, ja tietenkin
lopulta katsojien kokemuksissa5, myös viittauksia aukkoihin, näkymiin tai

8

4

Hannula, Suoranta, Vadén 2003: 51

5

Ks. esim. Dewey 1934
9

ikkunoihin, joita teokset avaavat omalla logiikallaan ja metodein. Käytän

nin yliopiston teknologisen kulttuurin ja estetiikan professorin Jussi Parikan

kuvia sekä havainnollistamaan käsiteltyä taiteellisen prosessin ja empa-

tutkimustyö. Tutkielman yhtenä lähteenä on Parikan A Geology of Media,

tiakokemuksen yhteyttä, että olentoina itsessään – tarkoittaen selittämätöntä

jossa yhdistyy geologinen tutkimus ja mediataide poikkeuksellisen kiinnos-

yhteyttä ympäröivään kontekstiin. Kuva on läsnä itsenään ja meidän on

tavalla ja uusia ovia avaavalla tavalla. Parikka kirjoittaa:

elettävä sen kanssa, hyväksyttävä sen epärationaalisuus, sen oma olemus ja
olevaisuus. Tämä on myös empatiaprosessimme kannalta ydinasia.

”Indeed, it is the lens of media art practices and theoretical discourse that offers
us a specific way to look at the recent years of climate change, the Antropoce-

Tutkimusote on eklektinen tai hybridiluonteinen. Se soveltaa taiteellisen

ne, and geophysics-embedded work: the ideas about the deep time of media,

työskentelyn tietoa sekä aatehistorialliseen perinteeseen että tieteelliseen

psychogeophysics, e-waste, chemistry, and the earthly as a media history that

tutkimukseen. Se koettelee mihin taiteellinen tutkimus taipuu. Kyseessä on

works in non-linear ways.-- I use art projects not merely as ways to illustrate

minullekin uusi tutkimusmatka, kilvoittelu. Millä tavoin taiteellinen teke-

the main thesis but for the converse: many of the things and arguments in this

minen ja valmistuvan teoksen kanssa oleminen voi keskustella geologisen

book have been first mapped by artistic methods.”8

6

syvän ajan käsitteen ja länsimäisen post-antroposentrisen maailmanhahmottamisen kanssa? Millä tavalla taide on ihmiskeskeisen jälkeisessä maailmas-

Parikan tutkimusote on taiteen kannalta voimauttava. Taidetta ei analysoida

sa? Millaista suhdetta kivi-, eläin- ja kasvikuntiin taiteellinen työskentely

tieteellisin mittarein, vaan taiteen kenttää käytetään ikkunana maailman

manifestoi? Tämän tyyppiset kysymykset vaativat rohkeaa yhdistelevyyttä ja

tarkasteluun. Taidetta ei kuitenkaan nähdä välineenä, jonain jonka arvo

oman intuitiivisen, taiteellisen työn mukanaan tuoman tuntuman heittäyty-

määriteltäisiin sen hyödyllisyyden perusteella, vaan enemmänkin vapaan

vää käyttöönottoa. Juuri siihen taiteellisella tutkimuksella on mahdollisuu-

diskurssin ja kontemplaation alueena – toimintana, joka saattaa johtaa tai

det. Kuten tutkija Karoliina Lummaan kanssa käymässäni keskustelussa asia

olla johtamatta yllättäviin uusiin tiloihin. Koen juuri tämänkaltaisen tutki-

todettiin, olisi hyvin suotavaa, jos energia ei menisi oman leirinsä valitsemi-

musotteen olevan hyvin hedelmällinen ja luonteva taiteellisen tutkimuksen

seen erilaisten ismien joukosta, vaan tutkimuksen kannalta hyvien ainesten

lähtökohtana, koska se poistaa kevyellä tavalla väännön teoreettisen ja

kokoamiseen ja niiden kanssa työskentelyyn.

käytännöllisen väliltä. Parikan työstä poiketen tämän tutkielman keskiössä

7

on kuitenkin omakohtaisten taiteelliseen työskentelyyn liittyvien kokemusYhtenä vaikuttajana tutkimusotteen muodostumiseen on ollut Southampto-

ten keskusteluttaminen siihen resonoivien aatehistoriallisen ja tieteellisen
ajattelun alueiden kanssa. Itseäni taiteilijana kiinnostaa, miten teoriat voivat

6

7

Tekijä on taiteen kandidaatin opinnäytteessään koetellut samankaltaista tutkimusasetelmaa, jossa taiteellinen työskentely muodosti dialogin toistaalta aasialaisen
vipassana-perinteen ja länsimäisen psykoanalyyttisen tutkimuksen kanssa. Tuolloin
työhypoteesinä oli, että taiteilija on taipuvainen tarttumaan teemaan, joka on sen
hetkisen inhimillisen onnen suurin henkinen este, toisin sanoen tekoon, joka tuo
tekijälle tilaa hengittää. Lehmusruusu 2011.
Lummaa 2016. Keskustelu oli yksittäinen lopputyötäni ohjaava keskustelutapaaminen. Lummaa tutkii ei-inhimillistä toimijuutta, muun muassa runouden lintumaisuuksia – temaattisia, kuvallisia, rytmisiä, äänteellisiä ja muodollis-rakenteellisia
piirteitä, jotka tulevat runouteen linnuilta ja linnuista.
10

kahlitsemisen tai rajoittamisen sijaan herkistää ja vahvistaa taiteellista työskentelyä. Teoreettisen tarkastelun raskautumisen välttämiseksi on muun muassa
mediateoria ja sen historia, tutkimusta sivuavan tieteellisen käsitteistön syvällisempi tarkastelu, sekä ekologiset implikaatiot rajattu varsinaisen tutkimuskysymyksen ulkopuolelle ja myöhemmän tarkastelun kohteeksi.
8

Parikka 2015: 6, 28
11

Yhteiskunnassa taiteelle esitetään monia tilauksia, jotka ovat samanaikaisesti

on muodostumassa 1950-luku, joka viittaa ydinaseiden käyttöönottoon,

perusteltuja ja ymmärrettäviä – joskus jopa inspiroivia – ja toisaalta myös

kulutuskulttuurin syntymiseen, sekä alumiinin, betonin ja muovin laa-

ristiriidassa taiteen luonteen kanssa. Taiteelta toivotaan julkisessa keskuste-

jaan käyttöönottoon. Käsitteen perusteltavuutta arvioineen tutkijaryhmän

lussa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja jopa vastauksia suuriin aiheisiin, kuten

mukaan ihmisen toiminnan jäljet ovat nähtävissä sedimenteissä miljoonien

kansallisuus ja nationalismi, toiseus, myötätunto, ympäristö ja ekologia,

vuosien ajan ja termin käyttöönottoa kannatettiin tammikuussa 20169.

hyvinvointi, seksuaalisuus, sukupuoli, ja sananvapaus. Teemoihin, joiden

Elokuun lopussa 2016 kansainvälinen asiantuntijaryhmä tekikin ehdotuksen

käsittelyyn politiikan piirissä tai julkisessa keskustelussa ihmiset eivät ole

termin käyttöönotosta10. Antroposeeni on tässä tutkielmassa viitekehys, jossa

tyytyväisiä. Vaikka taiteella toki on kiistatta suoria ja epäsuoria yhteyksiä

nykytaide toimii.

kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja niiden ”käsittelyyn”, haluan kuitenkin
rajata tämän keskustelun nyt käsillä olevan tutkielman ulkopuolelle. En arvi-

Posthumanismi

oi, millaisia vaikutuksia taiteella voi olla yhteiskunnassa sen arvotyhjiöiden

Posthumanismi on sateenkaaritermi, joka viittaa renesanssin humanismin

tai aatteellisen hämmennyksen saralla. Omassa katsannossani taiteellinen

päivittämiseen aikamme todellisuuskäsitykseen sopivammaksi, johtuen no-

keskustelu on vapaata aluetta, jolla ei ole välineellistä päämäärää. Toki tekijä

peasta tieteellisestä kehityksestä 1900- ja 2000-luvuilla. Keskeisinä ajatuksina

saattaa intuitiivisesti ohjautua teeman pariin, johon hän itse reagoi kiinnos-

ovat ihmisyyden uudelleen määritteleminen ja ihmiskeskeisyyden11 kriitti-

tavalla tavalla ja josta hän haluaa maailmaan tuottaa tekijyyttä. Välineellisyys

nen tarkastelu. Maailmankaikkeuden erilaisista olemisen tavoista ihmisenä

ja hyödyllisyys ovat kuitenkin harhaanjohtavia termejä kuvaamaan taiteellis-

oleminen on vain yksi tapa. Kyse on siis uudenlaisesta tavasta hahmottaa ih-

ta suuntautumista ja motivoitumista. Mielekkyys ja luontevuus, samoin kuin

misyys, sen rajoitteet, ja sen suhteet ei-inhimilliseen maailmankaikkeuteen.

epävarmuus ja tuntematon kenties sointuvat siihen paremmin. Taiteellisen

On syytä painottaa edelleen, että posthumanismi on käsitteenä äärimmäisen

prosessin takana on aina kyky kuvitella, ei kalkuloida. Lopputulemat ovat

laaja ja jatkuvassa muutoksessa. Koulukuntakeskustelut käyvät vilkkaina;

sitten mitä ovat.

esimerkkinä transhumanismi, joka itse asiassa ei hylkää antroposentrisyyttä, vaan pohti ihmisen evoluutiota teknologisessa kehityksessä ja ihmisen

Keskeiset käsit teet

olemisen tapojen muuttumista teknologia-avusteisesti. Katsannossamme
posthumanismi muodostaa taustalle jäävän laajemman viitekehyksen, johon

Listaan tässä kappaleessa lyhyesti tulevissa luvuissa esiintyviä ja taustalla

9

Waters 2016

olevia keskeisiä käsitteitä, kartaksi eklektiselle tutkimusotteelle:

10

Esim. Guardian: The Anthropocene epoch: scientists declare dawn of human-influenced age. https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthro
pocene-epoch-experts-urge-geological-congress-human-impact-earth. 7.10.2016

11

Ajatus ihmisestä luomakunnan kruununa (Great Chain of Being) palaa Platoniin,
Aristoteleen ja Vanhaan testamenttiin, jossa määritellään kaiken olevaisen ja aineellisen hierarkinen rakenne, alkaen Jumalasta. Malli oli käytössä kristillisessä
tulkinnassaan läpi keskiajan ja renesanssin, aina 1700-luvulle asti. Eräs tutkielma
aiheesta löytyy Arthur O. Lovejoy:lta vuodelta 1936: The Great Chain of Being: A
Study of the History of an Idea.
Ferrando 2013: 28

Antroposeeni
Antroposeeni, ihmisen aikakausi on ehdotus nimeksi käynnissä olevalle
geologiselle epookille eli aikakaudelle. Termiä ehdotti nykymuodossaan nobelisti Paul J. Crutzen vuonna 2000. Epookin katsottiin alunperin alkaneen
teollistumisen myötä 1800–1900-luvuilla, mutta tällä hetkellä rajapyykiksi
12

13

14
15

Huyghe'n te ok s e t ilm ent ävät mielenk iintois ella t avalla pos t -ant ropos ent r is t ä
t aide t t a . Pohdin niit ä lis ää siv ulla 5 3 s ek ä S aar a Ek s t römin k ans s a k äy d ys s ä ke sk us telus s a .
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teoreettiset kehittelymme tavalla tai toiselle liittyvät.

Sy vä aik a
Syvä aika (deep time) tarkoittaa geologista aikaa, jota käytetään maapallon

Nonhuman turn

vaiheiden jäsentämisessä. Termiä on käyttänyt alunperin skotlantilainen

Posthumanismin tai posthumanistisen käänteen ollessa liian ihmiskeskeinen

geologi James Hutton (1726–1797). Mediateoreetikko Siegfried Zielinski

joidenkin makuun, on käyttöön otettu ei-inhimillisen käänteen yleisnimike.

nappaa käsitteen mediataiteen historian käyttöön. Katsannossamme syvän

Myös termiä post-antroposentrinen eli ihmiskeskeisen jälkeinen käyte-

ajan käsite antaa meille työkalun käyttää maapallon radikaalia aikaperspek-

tään samassa mielessä. Nimikkeen alle lukeutuu myöskin hyvin laaja kirjo

tiiviä maailmankuvamme ja taiteellisen prosessimme tukena. Sähköisesti

teoreettisia lähtökohtia, mutta niitä yhdistää ihmisen erityislaatuisuuden

avustetun taiteen – myös nykyaikaisten valokuvan vedostusmenetelmien

(exceptionalism) vastustaminen. Erityislaatuisuuden ajatukseen kuuluu

suhteen – historia on paljon pidempi kuin mitä intuitiivisesti kuvittelemme.

dualistinen näkemys, joka erottaa inhimillisen (human) ja ei-inhimillisen
(nonhuman), kuten esimerkiksi eläimet, kasvit, organismit, ilmasto, teknolo-

Median geologia

giat ja ekosysteemit selkeästi toisistaan. Mutta emme ole koskaan olleet vain

Media käsitetään ja esitetään tyypillisesti immateriaalisena, langattomana

ihmisiä. Ihminen on toiminut aina vitaalissa yhteydessä ei-inhimilliseen, ja

kommunikaationa, nollina ja ykkösinä, datapilvinä. Näkymättömänä ja

siitä irrallaan oleminen on mahdotonta lähtökohtaisen koko ihmisen käsit-

paikattomana entiteettinä, joka leijuu kaiken päällä, irrallisena. Median

teen takia. Lisäksi käänteen metodologiat vastustavat autonomisen (mies)

geologia painottaa mediateknologioiden suoraa yhteyttä maan pitkiin ajalli-

subjektin etuoikeutettua asemaa länsimaalaisessa liberaalissa perinteessä.

suuksiin (temporalities), ja muistuttaa että olemme laajemmin kuin koskaan

12

aiemmin riippuvaisia maankuoren kaivamisesta – kannamme taskuissamObjektiorientoitunut ontologia (OOO)

me ja käytämme taiteen tekoon laitteita, jotka ovat kuin pienoiskaivoksia.

Ontologia on filosofian alue, joka tutkii olemassaolon luonnetta. OOO:n pe-

Ne sisältävät lukuisia metalleja ja mineraaleja, kuten kuparia, kultaa, lyijyä,

ruslähtökohtana on, että kaikki entiteetit, siis kaikki “asiat” tai objektit ovat

elohopeaa, palladiumia ja hopeaa.14 Maataiteesta tunnettu kuvataiteilija Ro-

itsessään tutkimuksen keskiössä. Maailmankaikkeus rakentuu siis yksittäisis-

bert Smithson (1938–1973) on puhunut myös abstraktista geologiasta.15 Sen

tä entiteeteistä, ja nämä objektit – kaikissa eri kokoluokissa ja olomuodoissa,

sijaan, että teknologiat olisivat ihmisen jatkeita, Smithson näkee ne maan

ei pelkästään elektroneina tai hiukkasina, vaan kaikissa ilmenemismuo-

raaka-aineina. Smithsonia kiinnosti taiteellisen työskentelyn materiaalisuus,

doissaan – ovat keskenään saman arvoisia. OOO kartoittaa naturalismin ja

etenkin maa- ja metalliainesten käyttö, ja se näkyy hänen teoksissaan erittäin

relativismin välimaastoa, eikä palauta asioita vain niiden pienimpiin osiinsa

kiehtovalla tavalla, katso sivu 19.

tai sosiaalisiksi konstruktioiksi. Taiteentutkimuksen kannalta kiinnostavia
käsitteitä tällä erittäin spekulatiivisella alueella on erityisesti Jane Bennettin

Psykogeofysiikk a

vitaali materiaalisuus (vital materiality). Sillä tarkoitetaan materiaalin toimi-

Psykogeofysiikka (psychogeophysics) tuo yhteen laaja-alaisen geologisen

juutta, joka operoi kaikkialla, niin ihmisen kuin ei-ihmisenkin kehossa.

hahmotustavan, taidehistorian ja estetiikan. Se juontaa juurensa 1950–60-lu-

13

12

Grusin 2012: ix–xi

13

Bennett 2010
16

14

Parikka 2013

15

Smithson 1968: 101 (myös Parikka 2013: 5)
17

18
19

Teksti sisältää otteita televisiodokumentista How We Got to Now: Glass, BBC Worldwide, 2015.

Sitten 1500-luvulla syntyi vääristämätön peili (kehnompia peilejä oli kyllä osattu valmistaa jo tuhansia vuosia), joka mullisti yhteiskunnan
etenkin emotionaalis-psykologisesti, myös taiteessa synnyttäen esimerkiksi yksityiskohtaiset omakuvat. Kristallilasi päällystettiin tinan ja
elohopean seoksella, ja saatiin pinta, jonka peilautuvuus oli ennennäkemätöntä ihmisille. Renesanssiajan taiteilijoille, esimerkiksi Leonardo da
Vincille peili oli erittäin keskeinen työkalu taiteenteossa, jopa kutsuen sitä “maalaajien mestariksi”. Peilillä tarkasteltiin komposition ja perspektiivien sopivuutta. Lasipeili tarvitaan myös avaruustutkimuksessa superobservatorioden optisiin havaintoinstrumentteihin, niiden avulla
alettiin nähdä ajassa miljoonia vuosia taaksepäin avaruudesta tulevan tähtien valon kautta. Mauna Kea -tulivuoren huipulla oleva Keck-observatorio Hawajilla on ihmisen näkökyvyn huipentuma. Lasi ja lasipeili ovatkin näköaistimme kannalta merkittävimmät keksinnöt historiassa.

Täysin arkipäiväinen materiaali mullisti laaja-alaisesti inhimillistä todellisuutta ja käsitystä maailmankaikkeudesta, ja on monella tapaa eräs
modernin maailman kulmakivistä. Voinko taiteilijana ottaa sen käyttämisen täysin esteettisenä valintana tai suhteena, vai tulisiko minun tietää
jotain sen materiaalisesta ja kulttuurihistoriasta?

Lasi on eräs keskeisimpiä tekijöitä tieteen ja taiteen kehityksessä. Sitä hyödyntävät muunmuassa kasvihuoneet, kemiassa koeputkijärjestelmät
ja suurennuslasit; linssit esimerkiksi mikroskoopeissa, kaukoputkissa, kameroissa ja projektoreissa; silmälasit, joiden tarve kasvoi valtavasti
Gutenbergin muutettua viinirypälepuristimen painokoneeksi ja lukutaidon yleistyessä; isot kirkkaat ikkunat, jotka muuttivat arkkitehtuuria;
elektroniikka, kuten televisio, tietokoneet, puhelimet; varsijousella ampuen keksitty lasikuitu, jota on esimerkiksi kaikissa elektronisissa virtapiireissä; ja globaalin viestinnän mullistanut kuituoptiikka – jokainen internethaku ja sosiaalisen median tykkäys tai kuvajako kulkee valona
lasissa – internet on valoa lasissa, nykyinen elämänmuotomme on valoa lasissa.

Jo tuhansia vuosia on tiedetty lasin valmistamisen perusteet hiekkaa sulattamalla – kirkkaan ja värittömän lasin keksimisessä kesti kuitenkin
1200-luvun Venetsiaan asti. Angelo Barovieren kirkkaan ja värittömän lasin, cristallon keksiminen inspiroitui suoraan alkemistien metodeista.
Sulaan hiekkamassaan lisättiin poltetun syyrialaisen suolayrittikasvin mineraaleja.

ROBERT SMITHSON
Mir rors and Shelly S and , 19 7 0

kujen situationisteihin, joiden juuret taiteen puolelta olivat puolestaan

musta: subjektiivisuus ja henkilökohtaiset elämykset ovat fenomenologisessa

1900-luvun alun dadaismissa ja surrealismissa. Situationistit synnyttivät psy-

katsannossa merkityksellisiä. Fenomenologiassa on monia suuntauksia,

kogeologian (psychogeology) käsitteen. Liikkeen ensimmäisessä julkaisussa

mutta tutkielmani kannalta keskeisiä ovat siihen liittyvät empatiateoreettiset

käsite määriteltiin “maantieteellisen ympäristön (tietoisesti järjestetyn tai

näkökulmat, jotka toimivat teoreettisina lähtökohtina empatian pohdinnalle

järjestämättömän) vaikutusten tutkimuksena yksilön emootioihin ja käyttäy-

taiteen teon kontekstissa.

tymiseen” . Lähtökohdiltaan ollaan siis tutkimassa samanaikaisesti subjektii16

visia ja objektiivisia tieteenaloja. Guy Debord, eräs keskeisiä situationistisen

Empatia

liikkeen ajattelijoita, määritteli tutkimusmetodiksi dérive'in – eräänlaisen

Empatia on käsitteenä laaja ja kontekstista riippuen eri tavoin ymmärretty,

suunnittelemattoman urbaanin ajelehtimisen. Situationistien kotikaupunki

puhumattakaan sanan arkikielisestä käytöstä, jossa sillä voidaan tarkoittaa

oli Pariisi, joten se on myös dérive'in alkuperäinen koeympäristö.

lähes mitä tahansa "mukavaa kanssakäymistä". Empatialle on erilaisia luo-

Psykogeofysiikka onkin ikään kuin psykogeologian käsitettä täydentävä laa-

kitteluja, kuten jako affektiiviseen ja kognitiiviseen empatiaan. Affektiivisella

jennus tai muunnelma. Termi psykogeofysiikka on uusi, sen esitteli vuonna

viitataan kykyyn välittää toisesta ja eläytyä toisen tunteisiin. Kognitiivisessa

2010 The London Psychogeophysics Summit Collective. Ajelehtivan käve-

puolestaan pyritään tietoisesti asettumaan toisen asemaan, kuvittelemaan

lemisen metodi on samankaltainen molemmissa, mutta keskeisenä erona on

toisen maailmaa. Myös yhteys altruismiin on paljon keskusteltu aihealue.

urbaanin kontekstin laajentaminen geofyysiseen. Siinä missä psykogeologi-

Perusmerkitys ilmaistaan usein eläytymisenä. Etymologisesti sana viittaa

an lausumat ovat lopulta urbaania ympäristöä koskevia, laajenee psykogeo-

muinaiskreikan ἐμπάθεια (empátheia), joka voitaisiin kääntää esimerkiksi

fysiikka ei-inhimillisen ja epäorgaanisen konteksteihin. Psykogeofysikaali-

olla tunnetilassa. Empatia sanana kuitenkin otettiin käyttöön vasta 1900-lu-

nen ajattelu näkyy nykytaiteessa muun muassa ei-inhimillisen visuaalisen

vun alussa, kun psykologi Edward Titchener (1867–1927) käänsi sen Robert

ja auditiivisen olemassaolon välittämisenä. Se tekee näkyväksi jatkumon

Vischerin (1847–1933) ja Theodor Lippsin (1851–1914) kehittämästä saksan

biologisen, epäorgaanisen ja sosiaalisen välillä.

kielen termistä Einfühlung (tuntea jotakin jossakin, esim. maalauksessa tai

17

18

toisessa ihmisessä).19 Lippsille empatia oli asioiden esteettistä tunnistamista,
Fenomenologia

joten empatian yhteys taiteeseen ja taiteen herättämiin tunteisiin (tietyiltä

Fenomenologian keskeisinä kiinnostuksen kohteina ovat havaintomme ja

osin) on ollut olemassa alusta asti. Itse asiassa empatia-ajattelun taustalla

kokemuksemme. Etymologisesti sanalla tarkoitetaan ilmenevän jäsentämis-

mainitaan joissain lähteissä olevan saksalaisia varhaisromantiikkoja, kuten

tä. Se on tieteenfilosofinen suuntaus, jossa tietoa tuotetaan juuri havaintoja

Herder ja Novalis, jotka tavoittelivat runoillaan luonnon tuntemista ja sen

ja aistimuksia tutkimalla. Fenomenologia on taiteellisen tutkimuksen kan-

henkisen olemuksen ymmärtämistä.20 Tällä on kaikuja tutkielmassani hah-

nalta mielenkiintoinen lähestymistapa, koska se korostaa yksilöllistä koke-

moteltavalla käsityksellä taiteesta empaattisena prosessina: tuntematonta,
toiseutta lähestytään ennakkoluulottomasti, tasavertaisesti ja kuunnellen,
käyttäen hyväksi taiteen keinoja. Kun empatiasta puhutaan suhteessa eläin-,

16

Debord 1958 (suomennos tekijän)

17

The London Psychogeophysics Summit 2010

18

Parikka 2015: 65–67
20

19

Ruonakoski 2011: 79

20

Stanford Encyclopedia of Philosophy 2008
21

kasvi- ja kivikuntaan, voidaan tietysti katsoa sen olevan antropomorfismia –

Produktiot

inhimillisten ominaisuuksien päälle liimaamista ei-inhimillisiin objekteihin.
Tällä problematiikalla ei katsannossamme ole keskeistä roolia. Määrittelen

Tämän kirjallisen tutkielman yhteydessä esitettävät Teemu Lehmusruu-

empatian tutkielmassani ennenkaikkea yhteydeksi. Yleisemmän tason pyrki-

sun teokset ovat dokumentaatiota useammasta vuosien 2015–2016 aikana

mykseksi tai tarpeeksi muodostaa ja kokea yhteys ympäröivään todellisuu-

pidetystä näyttelystä. Niitä ovat: Kutsuttuna pidetty yksityisnäyttely Island

teen. Empatiasta tulee käsittelyssäni ontologinen käsite, ja se irtoaa psy-

Illusions Suomen kulttuuri-instituutissa Tukholmassa 13.2.–14.3.2015,

kologisesta viitekehyksestä. Tutkimusasetelmassani empatia on ikäänkuin

kuraattoreina Raila Tapio ja Hilla Tuominen. Niklas Sandströmin kuratoima

keskuspilari, se sitoo edellä esitetyt geologiset ja filosofiset ainesosat yksilön

yhteisnäyttely Helsinki-sur-Mer Suomen kulttuuri-instituutissa Pariisissa

toimintaan ja taiteelliseen työskentelyyn.

9.6.–31.8.2015 – yhteisnäyttelyn muut taiteilijat olivat Maanantai Collective, Aukusti Heinonen, Aura Saarikoski, Maija Savolainen, Lotta Törnroth
ja Pinja Valja. Teos Island Illusions #1 osallistui myös Art Fair Suomi 2015

Tutkimuskysymys

-taidemessuille 18.–20.9.2015, josta se hankittiin Kansallisgallerian Valtion
taideteostoimikunnan kokoelmaan. Valokuvataiteilija Kalle Katailan kanssa

Johdannossa esitetty tutkimuskysymys kuuluu: Millaisessa empaattisessa

pidetty yhteisnäyttely Between Clouds & Fossils Myymälä2 galleriassa Helsin-

prosessissa taiteilija on suhteessa muihin objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja

gissä 4.–29.11.2015. Kenneth Bambergin, Aukusti Heinosen, Mikko Haikon

millaisesta maailmankuvasta suhteen luonne kertoo?

ja Karoliina Paatoksen kanssa pidetty yhteisnäyttely Man Cave Valokuvakeskus Perissä Turussa 8.–31.1.2016. Kutsuyksityisnäyttely Million Years Ago

Hieman laajemmin muotoiltuna voidaan kysyä, millaisessa empaattisessa

Jönköpingin taidemuseossa Ruotsissa 20.5.–26.6.2016. Sekä yhteisnäyttely

prosessissa ihminen on kuvataiteen äärellä ja mitä tämä prosessi edellyttää?

Alive and Well Anna Estarriolan, Juhana Moisanderin ja Pasi Rauhalan kans-

Kysymykseen sisältyy sekä tekijän prosessi että katsojan reaktio. Kysymys

sa galleria Showroom Berliinissä 15.9.–8.10.2016.

toistuu läpi koko tutkielman, ja sitä tarkastellaan useista näkökulmista. Katsannossani empatian taustalla vaikuttaa käsitys ihmisen suhteesta muihin

Muihin maisteriopintojen aikana tehtyihin teoksiin, joita ei kuitenkaan

olevaisiin ja materiaalisuuksiin, laajasti sanottuna henkilön maailmankatso-

esitetä tekstin yhteydessä21 kuuluu White Light, Black Light, mikä toteu-

mus tai filosofiset lähtökohdat. Tutkielma muodostuu siis asetelmasta, jossa

tettiin kuraattori Anna Virtasen tilaamana Epävakauden museo -näytte-

peilaan ja törmäytän käsitteellisiä ja teoreettisiä lähtökohtia omaan koke-

lyyn 22.3.–31.8.2013, Helsingin yliopistomuseossa. Yhteisnäyttelyn muut

mukseeni taiteentekijänä ja katsojana.

taiteilijat olivat Milja Laurila, Ida Palojärvi ja Sakari Tervo. A Declaration of
Love I II III on vuosina 2012–2013 toteutettu kolmen installaation teosko-

Tutkielma hahmottelee kokonaisuudessaan eräänlaista taiteellisen tutkimuksen metodologiaa ja kysyy, minkälaista uutta tietoa tai ymmärrystä se voi
tuottaa ja koetella. Tämä muodostaakin toisen tutkimuskysymyksen.
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Koen tarpeelliseksi listata nämä teokset taustoituksena nykytuotannolleni, vaikkei
niiden tarkastelulle olekaan tilaa tässä opinnäytteessä. White Light, Black Light teos
koostuu viidestä erilaisesta aatehistoriallisesta keskittymistekniikasta, joista kukin
vaatii katsojalta 15 minuuttia aikaa. Teoksella on suora yhteys empatian harjoittamiseen. A Declaration of Love I II III puolestaan koostui kolmesta videoinstallaatiosta,
joissa kuvattiin puutarhurin, tanssijan ja päihdevieroittajan rakkauskäsityksiä. 		
Installointikuvat löytyvät teoslistasta.
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market 2014 -taidemessuilla Tukholmassa 14.–16.2.2014; Raaseporin valo-

M AT E R I A A L I T
K Ä Y T TÖ L I I T T Y M I N Ä
MAAILMAAN

kuvakeskuksessa 5.–23.4.2014; 19th Art Athina -taidemessuilla Ateenassa

Keskustelu Tuomas A. Laitisen kanssa

konaisuus, jota on esitetty useampia kertoja erilaisina yhdistelminä muunmuassa: Galleria Uusi Kipinässä Lahdessa 7.6.–1.7.2012; 00130Gallery:ssä
Helsingissä 11.–28.10.2012; Kalleriassa Helsingissä 19.4.–2.5.2013; Super-

15.–18.5.2014; Mäntän XIX kuvataideviikoilla 15.6.–31.8.2014, kuraattorina
Minna Joenniemi; Galerie Toolboxin Contemporary Video Art from Finland

TL – Olen mietiskellyt viime aikoina omien teosten oliomaista

Art Week-tapahtumassa Berliinissä 17.–20.9.2015; sekä Gislavedin Taidehal-

luonnetta. Se liittyy ehkä yleisempään, laajempaan käsitykseen

lissa Ruotsissa 10.10.–1.11.2015. Teos A Declaration of Love II on hankittu

empatiasta, suhteestamme muihin olevaisiin, elollisiin ja elotto-

Ruotsin julkiseen taidekokoelmaan Jönköpingiin vuonna 2013.

miin. Ja olen ihmetellyt sitä, että materiaalisuutta tutkailemalla
voidaan päätyä niin animistiseen maailmankatsomukseen. Ei siis

Kirjoitushetkellä tiedossa oleva seuraava näyttelyni, jossa Island Illusions ja

ollenkaan perinteisessä mielessä ”materialistiseen”.

Planet -teoskokonaisuudet saavat jatkoa on galleria Forum Boxissa huhtikuussa 2017. Lisäksi työskentelytapaa sivuaa Jyväskylän Kankaan uuteen

TAL – Materiaaleilla on mahdollisuus avata maailmaa tosi mo-

kaupunginosaan vuosina 2016–2017 toteutettava julkinen prosenttitaideteos,

nella eri tavalla. Yksi tietty materiaali voi saada näkemään koko

joka toteutetaan yhteistyössä mediataiteilija Pasi Rauhalan kanssa.

universumin ihan toisella tavalla, makro- ja mikrotasolla. Olen
päätynyt omassa työskentelyssäni siihen, että materiaalien toi-

Tutkielman lopussa on taiteellisiin produktioihin liittyen teosluettelo, doku-

mijuuden miettiminen on tosi tärkeetä. Se vaikuttaa niin paljon

mentaatio kahdesta yksityisnäyttelystäni demonstroimaan näyttelytilallista

siihen miten me ihmisinä toimitaan maailmassa. Ja nyt puhutaan

ajatteluani, sekä kaikkien maisteriopintojeni aikaisien julkaistujen teostuo-

aika monista materiaaleista ja siitä, millaisia käyttöliittymiä

tantojen työryhmätiedot. Tutkielman henkeä mukaillen: Mikään ei koskaan

maailmaan ne tarjoavat.

ole olemassa aivan yksin – olemme aina riippuvaisia muista ihmisistä,
olennoista ja objekteista.

Sitten kun mietitään mitä se materiaalin toimijuus tarkoittaa,
mikä on elollista ja mikä ei, mikä on ihminen ja mikä ei-ihminen, niin tätä kautta voidaan huomata näiden erottelujen vaikeus. Esimerkiksi vesi. Kumpi on “ohjaava” elementti, ihminen
vai vesi. Onko sillä vedelläkin periaatteessa oma tahto, ja se vain
toimii meidän kautta.
TL – Niin, siitä helposti tulee aika tasa-ar voinen maailmankuva. Kaikilla materiaaleilla on tavallaan sama oikeus olla olemassa
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ja ne toteuttavat itseään alkuaineina ja yhdisteinä, sekä “elotto-

merkitystä ajassamme. Kuinka valtava osa se on estetiikkaamme

missa” että “elollisissa” muodoissa. Mutta oikeastaan sillä ei ole

ja tilallista ajatteluamme.

mitään merkitystä, koska samat materiaalisuudet operoivat kaikkialla. Onko sinun työskentelyysi liittynyt tiettyjä materiaaleja,

TAL – Le Corbusier’lle lasi oli sellainen uuden ajan airut ma-

jotka on avannut tuollasia ovia?

teriaalina, sillä on niin suora suhde valoon ja aurinkoon. Sillä
oli jopa aika uskonnollisen kuuloinen suhde lasiin. Kiinnostavaa

TAL – Ihmisen rakentamat ympäristöt nousevat ja myös tuhou-

lasissa on mun mielestä se, että se on ikäänkuin välimaastossa

tuvat erilaisten yhteiskunnallisten muutosten siivittäminä. Sitä

materiaaleissa, se ei ole nestemäinen eikä täysin kiinteä, se on

kautta löysin materiaalina kuparin Detroitissa ja aloin tutkia sen

amorfinen aine. Sen kautta on kiinnostava ajatella syvän ajan

kiertokulkua maailmassa ja nähdä erilaisia geopoliittisia ske-

prosesseja. Maassa on kokoajan prosessoitumassa erilaisia mine-

naarioita ja mikroekonomioita. Kuparin pala saattaa esimerkiksi

raaleja jotka luo uusia yhdisteitä. Lasilla on kanssa tämä meidän

olla jollekin päivän aterian ar voinen Detroitissa, josta se rouda-

ajantajumme ylittävä ajallinen syvyys.

taan Kiinaan laivalla uusien rakenteiden osaksi. Kupari on myös
johdin ja teoksessa sillä on käsitteellinen merkitys. Siitä tulee

TL – Millä tavalla syvän ajan käsite on ollut osana taiteellista

ikäänkuin filosofinen johdin, jolla pääsee kiinni joihinkin maa-

työskentelyäsi?

ilman prosesseihin. Lähdin tutkimaan sitä tämän jälkeen myös
enemmän mytologisista ja “pseudo-tieteellisistä” näkökulmista ja

TAL – Luulen, että se tuli kun luin taustatyötä tehdessäni esi-

siitä muodoistui vyyhti, joka on itselleni loputtoman kiinnosta-

merkeiksi Mortonin hyperobjekteista ja muista OOO-jutuista

va.

ja myös uusmateralistisesta vibrant matter -käsityksestä. Sitä
kautta löysin jonkinlaiset avaimet ajatella geologisia ulottuvuuk-

TL – Lasi on ollut myös keskeisessä osassa uudemmissa töissäsi.

sia ja materiaaleihin liittyviä ajallisuuksia. Onhan se aikamoista

Lasi on ainakin selkeästi materiaali, jolla nykymaailma operoi

spekulaatiota koko ajan, mutta tärkeätä, koska koko ajan pitää

sekä arkkitehtuurissa että viestinnässä.

koittaa löytää parempia ratkaisuja elää näiden materiaalisten
yhdisteiden kanssa, ihan mikroskooppisesta hiukkastasolta, esi-

TAL – Kyllä, halusin luoda ajatuksen perspektiivin muutoksesta

merkiksi saasteet ja sitä kautta ilmastonmuutos, aina näkyvim-

ja konkreettisen näytön siitä, miten materiaali muuttaa maail-

piin yhdisteisiin asti.

maa. Nämä lasiveistokset muuttavat sen miten havainnoimme
ympäristöä. Tiettyjen yhdisteiden käyttö vaikuttaa suoraan

TL – Herääkö teostesi yhteydessä keskustelua herkästi niihin

siihen miten kommunikoidaan maailmassa ja sitä kautta meidän

liittyvistä yhteiskunnallisista asioista, kun ne eivät kuitenkaan

päätöksiimme.

ole mitenkään silmille hyppivän kantaaottavia?

TL – Se on tosiaan mieletöntä, kun pysähtyy miettimään lasin

TAL – On täysin tietoinen ratkaisu, ettei ne ota kantaa suoraan,
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mutta ne toivottavasti avaavat ikkunan ajatella myös yhteiskun-

TL – Nimenomaan, ja taiteellisessa prosessissa on tilaa avoi-

nallisia aiheita, esimerkiksi kapitalismiin liittyviä mekanisme-

memmalle uteliaisuudelle ikään kuin tur vallisessa tilassa. Ei tar-

ja. Minua kiinnostaa myös se, miten taide voi luoda kehollisen

vitse tehdä konkreettisia päätöksiä vaikka lainsäädännön tai jonkun

suhteen esillä oleviin asioihin.

tehtaan lopettamisen suhteen, vaan voi kokeilla erilaisia mielikuvituksen prosesseja ilman että satuttaa ketään – tosin myös ilman, että

TL – Kehollinen suhde on asia, mitä itsekin miettii usein tai-

välttämättä tulee mitään välittömiä ratkaisuja asiaan.

deobjektien äärellä. Se on kuitenkin sanattomalla tasollaan erilainen suhde asioihin. Mitä se on, että elää taideobjektien kanssa

TAL – Saman takia olen aina ihaillut scifi-kirjailijoita, koska ne

tai viettää hetkiä niiden äärellä?

on pystynyt kuvittelemaan asiota paljon pidemmälle. Esimerkiksi
TU O M A S A . L A I T I N E N : S E N S O R Y A D A P TAT I O N D E V I C E S , 2 0 1 5

viime vuonna julkaistu Kim Stanley Robinsonin Aurora-kirja on
ihan uskomattoman hieno teos 22 . Siinä kuvaillaan mitä elämän
ylläpito vaatii tai edellyttää vaikkapa alkuaineiden tasolla, kun
maapallo jätetään taakse avaruusaluksella. Se avasi ihan täysin
silmäni, että näinhän tätä voi käsitellä. Miten luodaan joku mielekäs narratiivi jostain aiheesta niin, että se luo jotain syvempää tietoa, eikä pelkästään sellaista faktatietoa, että näin pitäisi
tehdä ja näin ei pitäisi tehdä. Ihminen on niin irrationaalinen
loppupeleissä, ettei niitä muutoksia tule tapahtumaan vain sillä,
että sanotaan että näin sinun pitää tehdä.
TL – Se onkin kiinnostavaa, koska helposti sitä itsekin jakaa
rakenteen joko narratiiviseen tai ei-narratiiviiseen tai kokeelliseen. Mutta jos ottaakin askeleen taaksepäin niin voikin ajatella,
että koko taiteen tekemisen tapahtuma onkin narratiivi, jossa
joku toimija tekee jonkun teon, toimii tietyllä tavalla maailmassa.
TAL – Se on aina ollut kiehtova kysymys. Jonkunlaisen kokemuksellisen lähestymisen kautta voi tietenkin saada affektiivisen

TAL – Kyllä. Oon miettiny tätä myös suhteessa moniin nykyfi-

suhteen aiheeseen. Se on toisenlaista tiedostamista. Ei vain syö-

losofioihin, joissa usein pyritään purkamaan perinteisen län-

tettyä tietoa, vaan jonkinlainen omakohtainen suhde asiaan, joka

simaisen filosofian dualistista maailmankuvaa. Jossain määrin

on lopulta kuitenkin aika nestemäinen ja horjuva tila.

tämä on osa samaa projektia, että narratiivi voi olla vaikka
22
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Kim Stanley Robinson: Aurora. Orbit, 2015
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kuinka minimilistinen maalaus, koska narratiivi syntyy myös

sa pitää pystyä aika tarkkaan perustelemaan etukäteen teoksen

siitä, että minä katsojana lähestyn tätä teosta tilassa. Niitä ei ole

järkevyys ja merkitys. On kiehtovaa kelailla millä tarkkuuden tai

mielekästä erottaa toisistaan.

filofisen argumentaation tasolla teoksesta kirjotetaan/puhutaan
eri konteksteissa, riippuen esimerkiksi siitä missä se on esillä ja

TL – Onko lukeminen tärkeä tai jatkuva osa työskentelyäsi, tai

millaiset tiedotukselliset parametrit ko. paikalla on, että mitä ne

miten suhtaudut kirjatietoon?

tekstiltä edellyttää. Taiteilija toimii erilaissa konteksteissa, jotka
vaativat eri asioita. Joskus hankkeen valmisteluvaiheessa tulee

TAL – On mutta se on mennyt siihen, että se on enemmän fik-

ajatus, että tar viiko tätä teosta enää tehdä kun ajatus on niin

tiota nykyään. On minulla aina olemassa referenssikirjat myös

hyvin muotoiltu jo suunnitelmassa.

teoksen kannalta keskeiseen teoriaan, mutta pyrin löytämään
sellaista fiktiota, joka tavallaan sisältää sen teorian. Se narratii-

Sellaisia näyttelyrakenteellisia ajatuksia on syntynyt ehkä täl-

vi on tehokkaampi tapa saada mielekästä informaatiota, kuin se

tä taustalta, että on tullut tar ve kontaminoida omaa näyttelyä,

että luetaan teoriaa ja sitten mennään vähän sekaisin siitä, että

ikään kuin laittaa tilaan yksi teos, joka toimii kuin virus koko

mitä minun nyt pitäis tämän kanssa tehdä. Mutta onhan se tasa-

näyttelylle ja vähän häiritsee sen kokemista. Esimerkiksi näyt-

painottelua, että ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa tehdä, lähesty-

telyssä on ollut ultraääni, joka heittää kolikon tai kuiskaa kat-

mistapoja on jokaiselle omia. Mutta kyllä tämän viimeisimmän

sojalle. Se tekee mahdollisen harmonian hienovaraisella tavalla

työskentelyprosessin kohdalla varmasti se tärkein kirja oli Jane

epävakaammaksi tai vaikuttaa muiden teosten tulkintahorisont-

Bennettin Vibrant Matter, jonka kautta pystyin ajattelemaan ma-

tiin ja hämärtää teosten välisiä rajoja.

terian toimijuutta mielekkäästi.
TL – Jotenkin tuntuu, että kun veistoksellisuus ja kolmiuloitteiTL – Omalla kohdalla tuli otettua etäisyyttä niin sanottuun

suus on alkanut korostua mediataiteessa, on teokset alkanut tun-

akateemiseen tietoon yliopisto-opintojen jälkeen ja lähdettyä

tua jotenkin olentomaisemmilta. Että olisi syntynyt tarve tuottaa

taiteen pariin ikään kuin käsityön kautta, joka käytännössä

ympärillemme omalla tavallaan elollisia entiteettejä joiden kanssa

tarkoitti kameran käyttöä ja pimiötyöskentelyä. Nyt huomaan,

jaetaan sähköistä eksitentiaalista aikaa.

että sellainen tietty omapäisyys siinä, että huomaa, että tiedolliset asiat voivat laukaista jotain, mutta niissä ei tar vitse silti olla

TAL – Siinä on oikeastaan suora yhteys kehoon ja teknolo-

asiantuntija, jotta niitä voi käyttää taiteessa. Voi julistaa, että

giaan. Niiden välinen suhde on tullut luontevasti niin paljon

taide ei ole filosofiaa, mutta silti keskeisin nytkäytys jollekin

läheisemmiksi nyt. Koneiden kanssa on jo eletty pitkään ja ne

teoskelle on voinut tulla puhtaasti filosofisesta ajatuksesta.

ovat käytössä niin lähellä meitä, osana arkea eikä vain tuotantolaitoksissa elämästä erillään. Ne eivät ole enää neutraali jonkun

TAL – Olen lähestynyt jotenkin sen huomion kautta, että kaikki

teknologian ilmentymä vaan ne muodostuu eräänlaisiksi elävik-

on niin rationaalista. Esimerkiksi nykyisissä rahoitusmalleis-

si, elämäämme elimellisesti liittyviksi organismeiksi.
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£
K Ä Ä NNE J O H O N TA ID EK IN
JOUTUU
Mutta eivät ihmiset ja eläimet kuole erikseen, he kuolevat
yhdessä; eivät talot ja vuoret kuole erikseen.
23

Tässä luvussa keskustelen ihmisen muuttuneesta suhteesta kotiplaneettaansa
ja sen implikaatioista taiteilijalle. Tämä tapahtuu kahdelta suunnalta. Toisaalta siitä tosiasiasta käsin, että viimeisestä jääkaudesta alkanut geologinen
epookki holoseeni, vakaan ilmaston aika, jota olemme eläneet noin
12 000 vuotta, on päättynyt. Ja toisekseen siitä kiivaasta filosofisesta keskustelusta ja kehittelystä käsin, jonka ihmiskeskeinen maailma on tuonut
mukanaan. Laajan diskurssien kirjon voi kiteyttää siten, että koska elämme
ihmisen aikaa tarkoittaen että ihmisen teoilla on planeetan laajuisia vaikutuksia sen elinolosuhteisiin, tarve miettiä vaihtoehtoja ihmiskeskeiselle
maailmankatsomukselle on suurempi ja erilainen kuin koskaan aiemmin
ihmiskunnan historiassa.
Tämän tutkielman tarkoitus ei ole maailman tilan selvittäminen eikä ihmisen toimien maantieteellisten tai ekologisten vaikutusten kartoittaminen.
Tutkielmani kannalta on relevanttia hahmotella millaisessa maailmassa taide
tapahtuu, ja miettiä mitä taide voisi olla posthumanistisessa katsannossa.
23
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Haasjoki 2016: 38
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Taiteilija antroposeenissä

Ja erityisesti haluan tietysti käsitellä sitä, miten journalismi pystyy kuvaile-

Vaikka taiteella ei ole välineellistä roolia tai päämäärää, toimii se kuitenkin

maan nämä prosessit yleisölle, jonka elinaikana maailma muuttuu peruutta-

osana kulttuurisia rakenteita, luoden kysymyksiä ja heijastaen maailmanti-

mattomilla tavoilla.

laa ja vallitsevia aatteellisia suuntauksia. Myös taiteen kokeminen ja luenta
värittyy niiden mukaan. Taiteessa eletään itse asiassa poikkeuksellisen kiin-

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että median on otettava haltuun hyvin mo-

nostavaa ja ennakkoluulotonta aikaa (tai ainakin sellaiselle olisi edellytykset)

nimutkaisia asiakokonaisuuksia. Jutun tekijän on tartuttava samassa jutussa

sillä vaihtoehtoisia visioita antroposentriselle tuhokapitalismille, ja myös

vaikkapa finanssijärjestelmään, EU-päätöksentekoon, terrorismiin ja sään

vastapainoa sille, ollaan valmiita hakemaan ihan millä tahansa keinoin.

ääri-ilmiöihin, tai löydettävä kiireessä joku avuksi penkomaan farsinkielisten
asiakirjojen polkua, joka johtaa Luxemburgin suljettuun pankkijärjestelmään.

Tutkija Paavo Järvensivu24 avaa tematiikkaa seuraavasti: ”[Timothy] Morton25

Samalla toimittajan, myös kiireisen uutistoimittajan, täytyy pystyä tarkista-

on osuvasti esittänyt, että ihmiskunta on ilmastonmuutoksen myötä herää-

maan yhä uusien väitteiden, kuvien ja videoiden todenperäisyys. – –

mässä siihen, että maailma ympärillämme ei olekaan annettu. Ihminen ei ole
syntynyt valmiille maapallolle, vaan me olemme todistamassa sen erästä ke-

Tämä hetki, antroposeenin alku. Tämä on journalistille hyvin mielenkiintoista

hitysvaihetta. Ihmisen voima muokata maapalloa on viime vuosikymmeninä

aikaa. Oma lajimme on lyhyessä ajassa tuottanut maapallolle äärimmäisen

kasvanut käsittämättömän suureksi, ja maapallo on samalla osoittautunut ou-

monimutkaisia ja toisiinsa vaikuttavia järjestelmiä, joilla on kaiken aikaa

doksi. – – Taiteella ja yhteiskuntatutkimuksella on nyt yhdessä näytön paikka:

lähes rajaton potentiaali synnyttää sekä tuhoa että suuria edistysaskeleita. – –

vanhat käytännöt on korvattava uusilla ja ihmisen ja ei-ihmisen yhdessäolo
on nähtävä juuri niin erikoisena ja ihmeellisenä kuin se on.”

Itsestäni on alkanut tuntua siltä, että tärkein meitä koskeva kysymys on seuraava: millaisille reaktiolle me avaamme tietä, kun sanoitamme kriisejä ja muutok-

Toimittaja Hanna Nikkasen journalistiikan professorin virkaanastujaispu-

sia? Pystyykö journalismi kertomaan epävarmuudesta tavalla, joka ei voimista

he26, joka toimi samalla tervetuloatoivotuksena uudelle geologiselle aika-

ihmisen luontaista kapasiteettia vihaan ja epäluuloon? Voiko se nostaa esiin

kaudelle, on niin kiinnostava myös taidekenttään peilattuna, että sitä sopii

muita yhtä luonnollisia ominaisuuksia: uteliaisuutta, yhteistyökykyä ja toivoa?”

lainata vähän pidemminkin:
Journalistiikan näkökulma ja metodit eivät tietenkään ole samat kuin taiteella,
“Haluan käsitellä pitkiä, monimutkaisia prosesseja, jotka ovat aina samaan

mutta samassa ajassa elämme kuitenkin. Taiteilijalla on samat kysymykset

aikaan sekä paikallisia että planeetan laajuisia. Niitä ovat esimerkiksi ilmas-

pohdittavanaan, hieman erilailla muotoiltuna: Miten taiteessa käsitellään

tonmuutos, luonnonvarakonfliktit, väkivaltaisten ääri-ideologioiden nousu,

prosesseja, jotka muuttavat asuttamaamme maailmaa peruuttamattomilla ta-

talouden globalisaatio ja massiiviset muuttoliikkeet.

voilla? Miten taiteessa käsitellään monimutkaisia, limittäisiä asiakokonaisuuksia, joilla on valtava potentiaali sekä tuhoon että emansipaatioon? Millaisille
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Järvensivu 2012

reaktiolle avaamme tietä, kun käsittelemme epävarmuutta taiteen keinoin?

25

Morton 2012

Miten taide osallistuu erilaisiin tieteen ja kulttuurin diskursseihin menettä-

26

Nikkanen 2016

mättä omaa erityisyyttään?
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Epaminondan te ok s e t k äsit tele vät k iehtovas ti m uun m uas s a k ult t uur is ten
m er k it ys ten s ynt ymis t ä ja paik ant umis t a . Pohdin niit ä lis ää siv ulla 5 4 .

HA RIS EPAMINONDA
Untitle d # 0 5 t/c , 2 0 1 0
Tat e Mo der n , Lon don

Toki taide liikkuu aivan muillakin temaattisilla tasoilla. Nämä kysymykset

väksi tekijäksi28. Post-antroposentrinen käänne tarkoittaa sitä, että ihminen

liittyvät kuitenkin vähintään välillisesti kaikkeen, mitä planeetallamme ta-

laskeutuu luomakunnan kruunun asemasta ja ymmärtää olevansa olemassa

pahtuu, joten niiden ohittaminenkin on niin iso valinta, että sitä voidaan pi-

vitaalissa, elintärkeässä suhteessa ei-inhimillisen entiteetteihin. Samalle se

tää reaktiona vallitsevaan aikaan. Myös ”taiteen sisäinen” tai taidetta itseään

aukaisee ovet ihmisen itsensä uudelleenmäärittelylle, joustavan ja muuttuvan

kommentoiva temaattinen työskentely on aina sidoksissa aikalaisuuteen;

identiteettimme ymmärtämiselle29. Posthumanistinen paletti on varautunut

käsitämme taiteen sen mukaan millainen maailma on ympärillämme.

myös (lähi)tulevaisuudelle, transhumanismissa puhutaan ihmisyyden kehittämisestä teknologian keinoin paremmaksi lajiksi, AI-skenaarikot odottavat
tekoälyn ottavan ihmisen aseman kokonaan ja radikaaleimmat ehdottavat
vapaaehtoista ihmisten sukupuuttoa30. Yleisesti ottaen pyrkimyksenä on

Käänne ihmisyydessä

kuitenkin nähdä maailma koeksistenssinä, yhteiselona, kuten esimerkiksi
Olen edellä käsittellyt posthumanismin, ei-inhimillisen käänteen ja OOO:n

Karoliina Lummaa kirjoittaa: "Inhimillisen olemisen ja kulttuurisen todel-

peruslähtökohtia ja pohdin tässä kappaleessa lisää niiden vaikutusta taiteen-

lisuuden ylivertaisuutta kritisoiva posthumanismi merkitsevät ajattelullista

tekijään.

asemaa tai paikkaa, jossa on orientoiduttava uudelleen ja opittava uuden
maailman säännöt. Siten esimerkiksi taiteellinen tekijyys tai toimijuus ei kuulu

Ihmisen toiminnan kasvaessa globaaleihin mittasuhteisiin, joilla on pysy-

enää yksin ihmiselle, vaan taideteosten todellisuus on aina osittain ei-inhimil-

viä vaikutuksia planeettamme elinolosuhteisiin, ihmisten välisten suhteiden

lisen panoksen mahdollistamaa."31 Me emme taiteilijoina käytä materiaaleja,

analysointi ei tuota riittävää ymmärrystä maailmasta eikä haluttua muutosta

vaan työskentelemme materiaalien kanssa.

siinä.
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Kaikilla inhimillisen toiminnan aloilla on siksi syntynyt kiinnos-

tus ei-inhimillisen maailman toimijuutta kohtaan. Eikä varmasti vähiten

Objektiorientoitunut ontologia ei myöskään myönnä ihmiselle olemuksel-

filosofian, tieteen ja taiteen piirissä. Valtiolliset ja liiketoiminnalliset toimijat

lista erityisasemaa muiden objektien joukossa32. Ihmisen tietämys ei ohjaa

muuttavat maailmankatsomustaan, ja toimivat sen edellyttämällä tavalla vain

todellisuutta, todellisuus on outo, eikä sitä voi tavoittaa arkijärjellä. Tärkeää

mikäli siitä on jo osoitettua hyötyä heidän toimintaprinsiipistään katsottuna.

on, että objektien olemusta (essence) ei määritellä ainakaan ensisijaisesti nii-

Siksi filosofian, tieteen ja taiteen sekä toisistaan erillinen että päällekkäi-

den ominaisuuksien, suhteiden tai toimintojen kautta, vaan sen kautta mitä

nen tutkimus on niin merkityksellinen tekijä ajassamme. Myös empatia on

ne itsessään ovat33. Se lähestyy maailmankaikkeutta yksittäisistä objekteista

alkanut nousta samassa yhteydessä esiin, ihmisen luontaista ominaisuutta

käsin, jotka kaikki ovat keskenään saman arvoisia. Vaikka ihmisen ulkopuo-

empatiaan ja yhteistyöhön on povattu jopa lajimme selviytymisen määrää-

27

Eläinkunnan kohdalla muunmuassa niin sanottu kuudes sukupuuttoaalto, joka aiemmista poiketen on ensimmäistä kertaa ihmisen toiminnan aiheuttama. Erityistä
on myös nopeus. On arvioitu, että "lajien sukupuuttonopeus maapallolla on tällä
hetkellä 100–1000 kertaa suurempi kuin lajien luontainen sukupuuttonopeus – ja
vauhti vain kiihtyy. Tällä vauhdilla maapallon lajistosta on kuollut sukupuuttoon
kymmeniä prosentteja jo tämän vuosisadan loppuun mennessä." Hanski 2009: 41
38
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Ks. esim. kädellistutkija Frans de Waalin Age of Empathy tai Jeremy Rifkinin
The Emphatic Civilization.
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Braidotti 2013
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Ferrando 2013
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Lummaa 2012
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Harman 2010
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Kwaden te ok s e t s aavat t ut ut mater iaalit näy t t äy t ymään uude s s a
valos s a . Pohdin niit ä lis ää siv ulla 5 3 .

ALIC JA KWADE
Ko oper ative s phänom en (G r undk r af t), 2 0 1 0
wo o d , glas s , br as s , s tone , plas tic , pencil, 2 8 par t s
for mat var iable
Ke s t nerge s ells chaf t, Hannover, 2 0 1 0

lisista objekteista voi saada tietoa esimerkiksi luonnontieteiden avulla, on

Morton kuvaa maalauksen ontologiaa seuraavasti: “Paintings have always

taiteella erityinen asema: "sen tulee auttaa meitä kuvittelemaan tai ymmär-

been made of more things than humans. They have been made of paint, which

tämään ihmisen ulkopuolisia objekteja sekä niiden välisiä suhteita ihmiseen

is powdered crystals in some medium such as egg white or oil. Now when you

ja toisiinsa. Taiteilija toimisi tällöin välittäjänä ihmisen ja ihmisen, ihmisen

put the painting on the wall, it also relates to the wall. A fly lands on it. Dust

ja ei-ihmisen sekä ei-ihmisen ja ei-ihmisen välillä analysoimalla, spekuloi-

settles on it. Slowly the pigment changes despite your artistic intentions. We

malla, edustamalla ja kuvaamalla objektien yhdessäoloa. Koska objekteista ei

could think of all these nonhuman interventions as themselves a kind of art

voida koskaan päästä täyteen selvyyteen vaan ne jäävät väistämättä vieraik-

or design. Then we realize that nonhumans are also doing art all the time, it’s

si, taiteilija ei voi osoittaa millaisia ne ovat vaan avata muille tutustumisen

just that we call it causality. But when calcium crystals coat a Paleolithic cave

mahdollisuuksia." Tämän näkökulman mukaan taide on merkityksellistä

painting, they are also designing, also painting.”37

34

yksinkertaisesti koska se voi lähestyä objektia sellaisenaan taiteen näkökulmasta. Työskentely materiaalien ja objektien kanssa rakentaa itsessään uusia

Mortonin kuvailu taideteoksen "omasta elämästä" liittyy Jane Bennettin-

ajattelutapoja, arvoja ja filosofioita, mistä kertoo käytännön tasolla esimer-

kin kehittelemään vitaaliin materiaalisuuteen. "My hunch is that the image

kiksi se että teosidea muuttuu materiaalien kanssa työskenneltäessä.

of dead or thoroughly instrumentalized matter feeds human hubris and our

35

earth-destroying fantasies of conquest and consumption. It does so by prevenKuvataiteessa, esimerkiksi valokuvassa, OOO ohjaa meidät kohtaamaan

ting us from detecting –– a fuller range of non-human powers –– which can

valokuvan tai minkä tahansa taideteoksen, objektina maailmassa – ei

aid or destroy, enrich or disable, ennoble or degrade us, [but] in any case call

ainoastaan etsimään inhimillistä kokemuksellista tunnistamista‚ valokuvaa

for our attentiveness, or even ‘respect’ – – ”38

inhimillisenä ilmaisuna ihmisen maailmassa. Objekti-orientoitunut ontologia antaa tällä tavalla jo lähtökohdistaan myös taiteelle kiinnostavan aseman

On vielä erikseen nostettava esiin, että dualistisen ontologian kitkeminen

tasa-arvoisena objektina maailmassa. Teemme taidetta, jotta näemme miten

on kaikkien käsittelemieni filosofioiden perusoletuksissa. Kartesiolainen

taide on maailmassa. Taiteesta tulee näin ollen harjoitus objekteihin suh-

dualistinen ontologia operoi käsitepareilla, kuten luonto ja kulttuuri, mieli

tautumiseen maailmassa. Ian Bogost käyttää videoluennossaan esimerkkinä

ja aine, subjekti ja objekti. Kulttuuri on määritelty ihmisen aikaansaamaksi

valokuvaaja Garry Winograndin lausahdusta: “ I photograph to see what the

tai muuntelemaksi ja luonto puolestaan ihmisestä ja hänen toiminnastaan

world looks like in photographs.” Kuvat eivät ole sosiaalisia kommentaaria,

irralliseksi39. Edelleenkin arkikielessä puhutaan luonnosta varsin mutkatto-

vaikka ne ovatkin otettu 1900-luvun puolivälin Amerikassa ihmisistä erilais-

masti omana erillisenä paikkana tai kokemuksena, ehkäpä viitaten lähinnä

sa tapahtumissa, pääasiassa kadulla. Winogrand ei kuvannut mitä näki, vaan

rakentamattomaan maa-alueeseen. Descartes’in jälkeen on kuitenkin tapah-

kuvasi, jotta näkisi mitä kuva on.

tunut paljon. Antroposeenin aikakaudella on erittäin vaikeaa vetää raja-aitaa

36

luonnon ja kulttuurin välille, ja onhan ihminenkin "luontoa", esimerkiksi
34

Järvensivu 2016 (Järvensivu muotoilee Mortonin ajatuksia teoksesta
Morton 2011 : 163–190)
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Majava 2012
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Bogost 2012b
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Morton 2013a: 24
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Teksti sisältää otteita televisiodokumentista Light and dark, BBC Open University, 2013.

Kun valaisevia tähtiä on niin paljon, miten ylipäätään koskaan voi olla pimeää? Tätä kutsutaan Olbersin paradoksiksi. Yöllä on pimeää, koska maailmankaikkeudella oli alku. Maailmankaikkeus on 13,8 miljardia vuotta vanha, eikä kaukaisimpien tähtien valo ole vielä ennättänyt planeetallemme
asti. Valoa on siis matkalla, mutta ennen sen saapumista yöt ovat pimeät.

Isaac Newton ihmetteli, miksi prisma teki valon värilliseksi ja keksi havainnon pohjalta spektrin. Ymmärrettiin, että tähtien valo kertoo niiden koostumuksesta ja jopa elinkaaresta. Käänteentekevä oli isä Secchin – joka muuten rakennutti observatorionsa Pyhän Ignatiuksen kirkon katolle – teos
Le Stelle (Tähdet) vuodelta 1877, jossa hän keskittyi yli 4000 tähden spektrien dokumentointiin. Valo toimii optisena sormenjälkenä, joten katalogi
sisälsi valtavasti dataa eri ikäisten taivaankappaleiden koostumuksesta. Spektri avasi meille tähtien tarinat. Nykyisin tiedetään että spektri koostuu
valtavan laajasta skaalasta eri aallonpituuksista valoa, joista silmälle näkyvä osa on hyvin pieni. Maailmankaikkeuden lähettämän valon tutkiminen
muilla kuin silmän havaitsemilla aallonpituuksilla oli 1900-luvun suuri askel. On myös ymmärretty, että valo on sähkömagneettinen aalto, joka kulkee ääreellisellä nopeudella (300 000 km/s), ja joka pystyy liikkumaan tyhjässä avaruudessa. Peili edessäsi näyttää sen miltä näytit kuusi nanosekunttia sitten. Kuun havaitsemme sekunnin jäljessä, ja auringon kahdeksan minuuttia sitten. Kosminen mikroaaltotaustasäteily on valoista vanhinta ja
näemme sitä katsomalla lähes universumin syntyyn asti. Tiedämme lähes kaiken universumista valon välityksellä – ja kuitenkin arvioilta 99% maailmankaikkeudesta on pimeyden peitossa; tieto joka oli varsin mykistävä ihmiselle, joka uskoi olevansa hyvin lähellä koko universumin paljastamista.

Galileion Siderous Nuncius -tutkielman julkaisun aikoihin taivaan saloihin ei saisi puuttua kuin Jumala ja maapalloa pidettiin maailmankaikkeuden
keskipisteenä. Kaukoputkella saattoi havaita kymmenen kertaa enemmän tähtiä kuin paljaalla silmällä ja Galilei pystyi tekemään radikaalin antroposentrisyyttä horjuttavan havainnon ettei kaikki pyörikään maan ympärillä.

Valo kertoo kaiken mitä tiedämme ja kaiken mitä emme tiedä maailmankaikkeudesta. Eukleides keksi että valo etenee suoraviivaisesti, mikä tarkoitti,
että jos voisimme muuttaa sen kulkua voisimme nähdä maailman erilailla. Noin 2000 vuotta myöhemmin 1609 Galileio Galilei matkasi Padovasta
Venetsiaan ja alkoi työstää omaa versiotaan hollantilaisesta kaukoputkesta. Siinä ensimmäinen lasilinssi taittaa valonsäteet toisiaan kohti, ja toinen
linssi kääntää ne kohdistumaan samansuuntaisesti suoraan silmään. Galileio sai kaukoputkeensa kahdeksankertaisen suurennoksen. Kaukoputki
mahdollisti lähestyvän laivan tunnistamisen kaksi tuntia ennenkuin sen hahmotti paljaalla silmällä.

TEEMU LEHMUSRU US U
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välttämättömiä bakteereja täynnä. Aiheen kehittelijöinä keskeisiä ovat

telyynsä. Asiaa voi lähestyä ekologisesta näkökulmasta, omani painottuu

muunmuassa Donna Haraway ja Bruno Latour. Käsite luontokulttuurit (eng.

ontologisiin ja sisällöllisiin seikkoihin.

naturecultures) viittaa erilaisten luonnollisiksi ja kulttuurisiksi miellettyjen
olioiden, asioiden ja alueiden yhteisiksi limittymiksi40. Maailmassa asiat ovat

1700-luvulla geologiassa maa alettiin ymmärtää suurena lämpökoneena,

yhtä aikaa aineellisia ja merkitseviä, toisin sanoen materiaalis-semioottisia

jonka ydin on sulaa massaa. Maan pinnan nousu merestä ja maamassojen

(material-semiotic) .

liikkeet voidaan ajatella maan hengitykseksi. Maan ytimen lämpö sulattaa

41

merenpohjan alaisia ainesosia ja tekee niistä kiveä. Kiinteiden aineiden
Nämä kaikki näkökulmat johdattelevat taiteilijaa ajattelemaan työssään:

muodostuminen on pitkien prosessien tulos. Metallit katalysoivat kemiallisia

Kuollutta, minusta ihmisenä erillistä materiaalia ei ole. Ja kysymään itsel-

reaktiota, joilla lopulta on paitsi maantieteelliset, myös sosiaaliset, poliittiset,

tään: Miten otan tämän huomioon työskentelyssäni?

taloudelliset ja teknologiset – ja taiteelliset seuraamukset. Maapallon syvyydessä on maapallon aika ja elämä sen pinnalla.42

Kaikki taide tulee maasta jalkojemme alta

Parikka on hyvin tietoinen posthumanistisista diskursseista ja OOO:sta,
mutta hän tuo esille toisen kiinnostavan post-antroposentrisen vaihtoeh-

Jussi Parikan teos A Geology of Media avasi silmäni nykyisen todellisuus-

don. Mitä jos et lukisikaan ontologista teosta ei-inhimillisestä vaan lähtisit

käsityksemme materiaaliselle perustalle ja taiteelle sen osana. Mielikuvissa

kävelylle? Psykogeofysiikka laajentaa situationistien psykogeologian dérive:n

aikamme on virtuaalista, aineetonta, rajatonta, kevyttä ja nopeaa viestintää.

koskemaan geofysiikkaa. Ajelehtimiseen kuuluu ympäristön tarkkailu, mutta

Laitteita ja sovelluksia on saatavilla enemmän kuin ehdimme kuluttaa. Tämä

myös fiktiivisen tason lisääminen siihen, näkymättömän tai maanalaisen

näkyy suoraan myös taiteessa uusien teknologioiden kiihtyvänä mukaantu-

kuvittelu. Kirjallisia esikuvia ovat olleet esimerkiksi Thomas Pynchon ja

lona ja tietenkin aikamme virtuaaliestetiikan kommentoijana ja ilmentäjänä.

J.G. Ballard43. The London Psychogeophysics Summit Collective määrittää

Taiteessakin on ehkä haasteena tehdä pitkäjänteistä työtä hitaista prosesseis-

termin: "Psychogeophysics; just as the entire weight of the earth conspire to

ta viitaten Hanna Nikkasen puheeseen journalismin kentältä. Toisaalta on

pull down suspended objects (gravity; a relatively weak but keystone force) the

tarve hypätä junaan heti kun sellainen lähtee liikkeelle, olla ensimmäisten

human condition is being shaped by the entire earth: psychology as plate tecto-

joukossa ja toistaalta ottaa aikaa ilmiöiden syvällisempään ja laaja-alaisem-

nics of the mind."44 Ihmisen olomuoto on maan muovaama. Ihmisen mielen

paan tarkasteluun. Oli miten oli, Parikan laajasti esittämä (media)taiteen

muovautuminen on mannerlaattojen liikettä. Yhdistämällä ihminen Maahan

materiaalisuus on oivaa lääkettä hoppuiluun. Se auttaa pitämään jalat maassa
ja hahmottamaan tapahtumia syvän ajan prosesseista käsin. Myös aiemmin

42

Parikka 2015: 59–60

mainitsemani Robert Smithson piti taiteen materiaalista perustaa lähtökoh-

43

Omassa työskentelyssäni olen turvautunut W.G. Sebaldin tuotantoon.		
Saturnuksen renkaat kirjassa nimetön kertoja kuvailee paikkoja ja ihmisiä, joita hän
kohtaa kävelyllään Suffolkissa Englannissa. Kohtaamisista avautuvat polveilevat reitit
kulttuuriin ja historiaan. Sebald 1995

44

The London Psychogeophysics Summit Collective 2010. Plate tectonics eli
laattatektoniikka tarkoittaa maan litosfäärilaattojen eli mannerlaattojen liikkeen
mekanismeja ja vaikutuksia koskevaa teoriaa.

tanaan, on oltava tietoinen mitä materiaaleja valitsee taiteelliseen työsken40

Lummaa 2012

41

Haraway 1997
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tällä manifestinluonteisella tavalla on selvä yhteys Robert Smithsonin

gia innoittaa geologisesti orientoituneita taiteilijoita edelleen muun muassa

abstraktiin geologiaan. Estetiikassa tämä johtaa planetaarisille tasoille ja

psykogeofysiikan muodossa. Oma suhteeni teoksiin on Smithsonin tekstien

ei-inhimillisen visuaalisen ja äänellisen olemuksen esittämiselle ja kuvittelul-

ja dokumentaatiokuvien varassa.

45

le. Psykogeofyysisesti orientoituneet taideteokset pyrkivät siis jollain tavalla
– tietenkin metodologisesti täysin vapaasti – välittämään tai tuottamaan tätä

Pierre Huyghe (s. 1962): Untilled, 2011–2012, ks. s. 15. Näin teoksen Kas-

kokemusta Maasta osana ihmisen kehoa ja mieltä. Tästä seuraa myös ettei

selin Documenta 13:ssa, ja se inspiroi ja mietityttää yhä neljänkin vuoden

teknologiset laitteet ole varsinaisesti täysin kuolleita. Ne pitävät sisällään

jälkeen. Teos oli puiston kompostialueelle installoitu kokonaisuus, joka sisäl-

elävää geofyysista strataa, arkaaista jälkeä menneistä elämistä, jotka toimivat

tää muunmuassa vapaana kulkevan valkoisen vinttikoiran, jonka yksi jalka

moottorina uudelle mediumille. Työskentelemme lähes kaikkialla miljoo-

on maalattu pinkiksi, klassisen makaava patsaan, joka pää on mehiläispesän

nia vuosia vanhojen fossiilien kanssa.

ympäröivä, myrkyllisiä hedelmiä ja istutettuja kasveja. Teos tuli itselleni

46

täydellisenä yllätyksenä, kuin iskuna tajuntaan – pidänkin sitä erinomaisena
esimerkkinä taiteen sanattomasta ja selittämättömästäkin mahdollisuudesta
Smithson, Huyghe , Epaminonda, Kwade

tutustua tuntemattomaan, vaikka tuntematon pysyisikin edelleen tuntemattomana. Omassa katsannossani teoksessa yhdistyvät myös kaikki tutkielma-

Olemme nähneet tutkielman sivuilla tähän mennessä neljä dokumentaatio-

ni kannalta keskeiset osa-alueet: taiteilija antroposeenissä, taiteen ontologi-

kuvaa viittauksina taideteoksiin, jotka ovat asteittain johdatelleet meitä te-

set mahdollisuudet ja taide empaattisena prosessina, yhteyden luomisena.

matiikan kannalta mielenkiintoisen taiteellisen työskentelyn pariin. Näiden

Keskustelen Pierre Huyghe'sta kolmannen luvun jälkeen Saara Ekströmin

teosten laajempi analyysi ei ole tutkimustehtäväni mukaista; koen kuvien

kanssa hieman lisää.47

olevan intersubjektiivisesti aukeavia suhteessa niitä ympäröivään tekstiin.
Haluan kuitenkin sanoa niistä pari sanaa. Kiinnostavia teosesimerkkejä olisi

Alicja Kwade (s.1979): Kooperatives phänomen (Grundkraft), 2010, ks. s. 41.

paljon, mutta tähän intuitiivisesti valikoituivat seuraavat:

Puolalaissyntyinen ja Berliinissä työskentelevä Kwade tekee laajoja veistoksellisia installaatioita, joissa vaativalla (perinteisten veistos-)materiaalien

Robert Smithson (1938–1973): Mirrors and Shelly Sand, 1970, ks. s. 19.

muokkaamisella ja löydetyillä, tai ainakin löydetynoloisilla, objekteilla on

Maataiteen legendassa, Robert Smithsonissa innostavaa on ei-galleriakeskei-

usein keskeinen rooli. Kwaden teoksissa fysikaalinen maailmamme ja sen

syys, hän kutsui paikkasidonnaisia teoksia site-nimellä ja galleria tai muita

helposti tunnistettavat materiaalisuudet saavat hämmästyttävän arkitehtoni-

vastaavia näyttelyitä non-site-nimityksellä. Hänen töissään huokuu maail-

sen muodon, jolla on suora kehollinen vaikutus. Niistä välittyy ontologinen,

man oleminen, ei niinkään taidenäyttelyn pitäminen. Hän teki loistavia töitä

mutta leikkisä ote. Maailma ja sen rakennusaineet sellaisina ja sellaisissa

galleriatilaankin, mutta kaikessa tuntuu kunnioitus materiaalien olemusta

muodoissa ja konteksteissa kun me olemme oppineet tuntemaan kyseen-

kohtaan, pyrkimys elää niiden kanssa rinnakkain. Smithsonin abtrakti geolo-

alaistetaan. Näin Kwaden yksityisnäyttelyn Hamburger Bahnhofilla vuonna
47
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Smithson 1968
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Parikka 2015: 75
52

Pierre Huyghe keskustelee teoksesta mm. ArtInfo Canada:n artikkelissa:
http://www.blouinartinfo.com/news/story/822127/pierre-huyghe-explains-his-		
buzzy-documenta-13-installation-and-why-his-work-is-not-performance-art,
8.10.2016.
53

2008 ja useat kohtaamani teokset jatkavat yhä eloaan mielessäni.

syntyneistä aineyhdisteistä. Tällöin työskentelyssä mukana oleviin muihin
entiteetteihin ja ihmisiin muodostuu yhteys, empaattinen prosessi. Esitän, että

Haris Epaminonda (s. 1980): Untitled #05 t/c, 2010, ks. s. 37. Tutustuin Haris

empatia voi muodostua myös spekulatiivisesti (mahdollisuudella leikitellen), ei

Epaminondan teoksiin ensikerran vuonna 2012 Kumu:ssa Adam Budakin

ainoastaan fenomenologisen samuuden tunnistamisen kautta tai affektiivisesti.

kuratoimassa mahtavassa Beyond-näyttelyssä, ja Documenta 13:ssa, jossa Epaminondalla oli yhteisnäyttely Daniel Gustav Cramerin kanssa. Epaminondan
teokset synnyttävät erikoisen ajallisuuden ja ajattomuuden tilan. Vaikka teokset ovat hyvin visuaalisia, veistoksellisia installaatioita, joissa käytetään usein
esimerkiksi löydettyjä valokuvia ja vaaseja, synnyttää ne hyvin ei-visuaalisen
kokemuksen. Tuntemuksen leijumisesta, ajallisesta keveydestä. Tuttuudesta ja
tietystä turvallisuudesta, mutta samalla ankkuroimattomuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Teokset synnyttävät myötätunnon aikaa kohtaan. En usko,
että olen kokenut vastaavaa minkään muun teoksen kanssa.
Hannula, Suoranta ja Vadén kehottavat taiteellisen tutkimuksen oppaassaan
olemaan objektifioimatta tutkimuskohdetta: ”Objektia kohdellaan kuten
esinettä. Se instrumentalisoidaan edistämään käyttäjän päämääriä. Sitä
siirretään paikasta toiseen, eritellään, paloitellaan, määritellään, mitataan
ja kategorisoidaan – – osapuolten pitää kuunnella ja antaa toinen toisilleen
mahdollisuus. Siis pystyä antamaan mielipiteiden ja väitteiden olla ja hengittää ilman, että ne typistetään, latistetaan tai liimataan kiinni stereotypioihin
ja ennakkoluuloihina – etukäteen tai prosessin kuluessa.”48 Heidän tavassaan
ajatella on jotain mikä omassa katsannossani resonoi hyvin "oliomaisen"
taidekäsityksen kanssa, myös suhteessa edellä viitattujen taiteilijoiden teoksiin. Taiteelliseen työskentelyyn liittyvät materiaalisuudet ja oliot, yhtä hyvin
kuin myös työryhmän jäsenet ovat toisia toimijuuksia, joiden pitää pystyä
antaa hengittää, toteuttaa itseään. Ehkä työryhmiä kavahtava taiteilijakin voi
saada tätä kautta toisenlaisen lähestymistavan kollaboraatioihin – ei tarvita sosiaalisia taitoja vaan ontologinen näkemys! Pisimmälle viedyllä tasolla
ajatellen olemme kaikki muovautuneet erilaisten sattumien kautta tähtipölystä
48

Hannula, Suoranta, Vadén 2003: 53–54
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V IIMEINEN ER Ä M A A
Keskustelu Jussi Kiven kanssa
JK – Hain juuri kirjastosta Matkalla maan keskipisteeseen
-kirjan, pitäis löytää siitä yks sitaatti. Kun siinä kuvaillaan maan
sisällä olevaa outoa sähköperäistä valoa. Näissä negatiiveiksi
käännetyissä valokuvissa kaivoksista on jotain sellasta. Lähti iso
pyörä pyörimään, suorastaan innostuin.
TL – Jussi Parikkakin lainaa sitä myös useaan otteeseen Geology of Media -kirjassaan. Se tuntuu olevan uudella tavalla
ajankohtainen. Oliko Jules Vernessä tarttuvaa sulle se seikkailullisuus vai gaia-ekologian tyyppinen ajattelu?
JK – En näe Vernessä varsinaisesti ekologiaa. Mulle se on se
seikkailu. Seikkailu maan alla. Mutta kaivoshommaan toki liittyy ratkaisevasti fossiilienergia. 1700-luvun lopun Englannissa
silloin kun vielä käytettiin hiiltä polttoaineita kaikessa mahdollisessa niin hiili alkoi loppumaan läheltä maan pintaa. Syvät
kaivokset alko tulvimaan pohjavedestä. Ei ollut teknologiaa eikä
energiaa millä nostaa se pois sieltä. Energiaromahdus uhkasi,
ei voinu polttopuuhunkaan palata, koska metsät oli jo kaadettu.
Sitten keksittiin höyr ykone, jonka ensimmäinen julkinen testi
tehtiin yhdistettynä kaivospumppuun, jolla nostettiin vettä pois
kaivoksista. Homma toimi ja juhla saattoi jatkua.
TL – Kaivos on eri asia kuin luola, vaikka kuvissa eroa ei aina
ole helppo huomata. Tuntuu olevan aika olennaista työskentelyssäsi, että seikkailumaasto on ihmisen muokkaamaa, tai jossain
siellä välimaastossa.

56

57

JK – Joo kyllä, koskemattomuushan on jo klisee. Ei sellaista

TL – Näissä on kuitenkin erikoista se, että toisin kuin vaikka

koskematonta ympäristöä olekaan. Ja vaikka olisikin, on siihen

jättömaissa tai maanpäällisissä louhoksissa, joista käy aika yksi-

aika vaikea löytää kiinnostavaa näkökulmaa.

selitteisesti esille ihmisen kädenjälki, niin näissä maanalaisissa
kuvissa siitä ei voikaan olla ihan varma. Tulee tunne että kuka
tämän on tehnyt, se on kuitenkin ihmisyydelle ja melkeinpä
mille vaan elävälle organismille niin vierasta aluetta. Valokuvataiteessa ja ehkä muussakin kuvataiteessa on viime vuosina
pompsahdellut aika kiinnostavasti kuvastoon vuoriteemat, usein
myös yhdistettynä mustavalkokuvan uuteen nousuun. Olen aina
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ajatellut, että sen täytyy johtua niiden asemasta ainakin näennäisesti puhtaana tai villinä, muuttumattomana erämaana.
JK – Keski-Euroopassahan ei juuri muuta erämaista olekaan
kuin vuorten huiput. Ainoat paikat, mihin ei pääse autolla. Vanhassa suomenkielessäkin puhutaan kaivostyöstä aina vuori-käsitteellä, vuorityö on kaivostyö. Esimerkiksi vuorineuvos, vuorimies tai vuoripaine, kun kaivos meinaa sortua.
TL – Tässä ei kuitenkaan katsella vuoristosiluettia, vaan mennään niiden sisään. Mietin mitä on kokemus maan sisällä olemisesta. Olla maan kuoren alla. Maapallon sisäpuolella.
JK – Maan sisäisen maailma on tiivistynyttä ainetta. RunollisesTL – Maanmuokkaus ja maankuoreen pureutuminen saa näissä

ti voisi sanoa, että vaeltaja tunkeutuu valoon, joka on tiivistynyt

romanttis-esteettis-myyttisen tunnelman ympärilleen…

pimeydeksi.

JK – Ne ovat luonnonmuotoja, mutta ne ovat syntyneet ihmis-

TL – Samalla se on tavallaan materiaalisuuden huipentuma.

ten tekemistä suunnitelmallisista räjäytyksistä. Ne ovat vähän

Siellä on puhtaan raskaan materiaalisuudeen ympäröimänä ja

kun arkkitehtuuria maan alla. Tosin räjäyttelijät ja poraajat saat-

sinne on alunperin menty ainoastaan hakemaan tiettyjä geolo-

tavat hieman huvittua kun kutsun heitä arkkitehdeiksi. Mutta

gisten prosessien tuottamia mineraaleja ja metalleja.

onhan heillä ammattikunnioitus, tietty estetiikka, että otetaan
hyviä, selkeitä ja jos mahdollista suoria viipaleita.
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JK – Kiviaines on se viimeinen erämaa. Siihen tunkeutuminen
59

on kuitenkin vasta aluillaan, ne on vasta pikkuarpia maankuoren

asioiden alkulähteiltä, syy-seurassuhteiden hämärtymistä.

pinnalla. Tunnelit ovat ikäänkuin tietä, jotka raivataan erämaahan. Mutta ne tiet rajoittuu tasan siihen missä ne kulkee. Muu

JK – Kyllä ja kivihän alkaa osallistumaan orgaaniseen elämään

on läpitunkematonta. Kaikki National Geographicin kuvaamat

kun se murskataan. Esimerkiksiä fosfaattia käytetään keinolan-

luonnonluolastot sun muut ovat jo turistikohteita.

noitteessa, ja sen ennustetaan loppuvan, jolloin keinolannoittaminen loppuu. Mikä ei tosin ole niin huono asia, koska sen

TL – Noissa kaivosten tyhjissä onkaloista herää kyllä kysymys,

käyttö myös köyhdyttää maaperän – tosin se aiheuttaa myös

että mitä sieltä puuttuu, mitä sieltä on haettu ja mihin se on

nälänhädän...

mennyt. Onko se kalkkia maalia varten tai jalometalleja kännykkään.

TL – Erinomainen esimerkki dualistisen, elolliseen ja elottomaan jaottelevan ajattelun heikkoudesta. Kaivostoiminta on

JK – Kalkki esimerkiksi on suhteellisen kesyä kamaa, siinä ei

salakavalasti perustavanlaatuinen osa nykykokemustamme maa-

synny paljon myrkkyjä. Mutta esimerkiksi tämä Talvivaara-jut-

ilmasta, ja taiteesta mitä täällä tehdään. Meidän elämän käsityk-

tu on kyllä niin haitarista. Se on kiveä mitä ei pitäisi louhia, se

sen rakenteesta merkittävin tekijä on maanalinen.

on nikkeliä mitä siitä haetaan, mutta siinä on muutakin. Kun se
on murskattu ja se joutuu tekemisiin sadeveden ja ilman kanssa

JK – Tosiaan, tiivis peruskallio on ehkä viimeinen asia planee-

niin siitä alkaa välittömästi liueta erilaisia myrkkyjä. Nyt maa on

talla, jossa on vielä jotain saavuttamattoman ylevää.

täynnä hamaan maailmanloppuun asti ongelmajätettä, jota sateet
huuhtovat ympäristöön. Se on parhaassa muodossa kun se on
kiinteenä maaperässä. Jotkut asiat pitäisi jättää maahan.
TL – Se on ylipäätään mieletöntä, että kun mietitään kiveä, niin
ehkä yleinen ensimmäinen ajatus on, että se on kiinteä homogeeninen eloton palikka, jota voidaan käyttää verkonpainona
tai korkeintaan katukivenä tai talon alla. Eikä tule mieleen, että
se on mystisesti täynnä mitä erikoisempia satojen tuhansien ja
miljoonien vuosien aikana syntyneitä ainesosia ja mineraaleja,
joita voidaan hyödyntää valtavassa määrässä erilaisia teknologisia ratkaisuja. Kivessä sisällä. Se symboloi varsin kiinnostavasti aikamme suurta illuusiota aineettomuudesta ja siitä, että
asiat koostuisivat siitä mitä markkinointimielikuvat ja teollinen
muotoilu antaa ymmärtää. Oikeastaan koko vieraantumistamme
60
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KO H TA A MIS I A P INN A LL A
Musteenvärisessä sumussa on suuria lintuja, jotka huutavat lentäessään. Niiden ääni on niin täsmällinen ja kaunis, kaareva ja
etenevä. On tullut pimeää eikä pelloilla näy enää mitään, mutta
niiden äänet kertovat että ne ovat siellä. Emme voi olla täysin
eksyksissä koskaan, kun maailma on täynnä eläimiä joita
seurata.
49

Fenomenologia tuntuu, ainakin filosofisen debatin kontekstissa, varsin
ihmiskeskeiseltä lähestymistavalta edellisen kappaleen materiaalin olemuspohdintojen jälkeen. Käymäni fenomenologisen hahmottelun tarkoitus
on kuitenkin sama: lähestyä muuta, ei-inhimillistä olevaa tasavertaisessa
suhteessa, ennakkoluulottomasti, taiteentekijän näkökulmasta. Fenomenologia lähtee tuottamaan tietoa juuri ihmisen kokemuksesta käsin, ja tarjoaa
samalla mahdollisuuden tarkastella tätä mekanismia kriittisesti.
Tarkasteluni lähtökohtana on kaksi teosta: Ron Broglion Surface Encounters:
Thinking with Animals and Art ja Erika Ruonakosken väitöskirja Eläimen
tuttuus ja vieraus – Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen
49
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Haasjoki 2016: 67
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sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen. Esittelen niistä kannal-

emmekä pääsemään sen kokemusmaailmaan, pystymme tuntemaan sen vain

tani keskeisiä ajatuksia ja pohdin Island Illusions -teoksiani suhteessa niihin.

pintojen kautta.53
Broglio näkee nykytaiteen mahdollisuutena työskennellä pintojen ja pinnan
kielen kanssa ja näin viedä perinteistä ajattelua ihmisen ja eläinten maail-

Pinnan sy v yys

man kohtaamisesta uusiin suuntiin. Hän myös nostaa esiin taiteen kanavana
Broglio kiteyttää problematiikan yksinkertaisuudeessaan “ - - toisen pers-

ei-inhimilliseen maailmaan, tapana lähestyä asioita, joiden ymmärtämiseen

pektiivin tavoittaminen piinaa filosofiaa ja taidetta. Miten voisi päästä oman

käsityskykymme ei riitä. Taiteellisella työskentelyllä voidaan koetella sitä,

maailmansa ulkopuolelle ja ajatella ja tuntea toisesta näkökulmasta?” Jos

miten käsitämme toisen, meistä radikaalisti erilaisen olennon: “Nykytaitei-

suhde omaan itseen ja lajikumppaneihin on usein mutkikas, ei asia ainakaan

lijoilla on käytössään erityinen keinovalikoima, jollaista ei filosofeilta löydy.

helpotu suhteessa fysiologisesti erilaisiin olioihin. Eläimet nähdään kulttuu-

Siinä missä filosofia rajoittaa itseään kielen ja rationaalisuuden (pitäen

rissamme pääsääntöisesti radikaalisti toisina, mutta myös ajoittain erinomai-

sisällään järjen rajat), luovat taiteilijat iskeviä ei-kielellisiä teoksia erilaisella

sina sparraajina ihmisyytemme tarkasteluun.

merkityksen muodostumisen tavalla.”54 Ajatuksen mukaan taiteen ja eläinten
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maailmat voivat tunnustella ja tunkeutua toisiinsa.
Broglio kuvaa ihmisen perinteistä näkemystä eläimistä ihmisiä vähempinä
ja taitamattomimpina käsitteellään asioiden pinnalla eläminen (eng. living

Itselleni herää kysymys taiteilijan pätevyydestä eläinten lähestymiseen, eikö

on the surface of things). Pitkän kulttuurisen ja filosofisen tradition mukaan

olisi kätevämpää olla aivotutkija, biologi tai käyttäytymistieteilijä? Broglio

eläimet eivät ole itse-reflektoivia, muistojaan läpikäyviä, kriittisesti ja abst-

tuo esiin Steve Bakerin käsitteen ei-asiantuntevan ajattelun luovuus (creati-

raktisti ajattelevia. Niiden elämän tapahtumat tulevat yksi toisensa perään

vity of non-expert thinking)55, joka tarkoittaa eräänlaista ennakkoluulotonta

ilman narratiivisuutta. Georges Bataillen sanoin eläimen elämä on kuin vettä

lähestymistapaa. Ei-asiantuntija ei tiedä mitä sääntöjä hän rikkoo ja voi siten

vedessä, tarkoittaen etteivät eläimet erottele itseään, tekojaan ja ympäris-

keksiä jotain uutta, hänellä on eräänlaista ulkopuolisen kyvykkyyttä, jota

töään. Eläimiltä yksinkertaisesti puuttuu ihmisen syvällisyys.

Baker kuvailee lainaamalla Jacques Derridaa: "Keksintö edellyttää aina tiettyä

52

sääntöjen rikkomista, sanattoman sopimuksen purkamista; se tuo epäjärMyös Thomas Nigelin jo klassinen kysymys: Millaista on olla lepakko?

jestyksen rauhaisaan vallitsevaan asioiden järjestykseen, se ei ota huomioon

viittaa samaan asiaan. Koska emme pysty lähestymään lepakkoa kielellisesti

niille uskottuja ominaisuuksia."56 Varmastikaan kaikki toimijuus ei voi pe-
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Broglio 2011: xv, suomennos tekijän
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Ks. esim. Helsingin sanomat 24.3.2016, Karhukuvaaja Kimmo Ohtonen pakeni lapsena perheen ongelmia yöksi metsään: ”Eläinten kanssa voimme käsitellä tunteita,
joiden esille tuominen voi muuten olla vaikeaa. – – Lemmikkeihin puretaan 		
hellyyttä, susiin vihaa ja vieraan pelkoa. – – Mutta juuri siksi luonto on hyvyytemme
mittari. Kun siitä ei ole meille suoranaista hyötyä, joudumme itse päättämään, kuinka hyvin sitä kohtelemme. Se päätös määrittelee, millaisia ihmisiä olemme.”
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Broglio 2011: xvi
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rustua tälle pohjalle, mutta se rohkaisee ja voimauttaa taiteilijaa sukeltamaan
vieraille vesille.
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Nagel 1974: 31–40
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Broglio 2011: xx, suomennos tekijän
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Baker 2000: 40–41

56

Derrida 1992: 312, suomennos tekijän
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TEEMU LEHMUSRU USU
Island Illusions # 1–2
projis oit u pico-ins t allaatio
koko vaihtele e
Finlandsins tit ute t, Tuk holma , 2 0 15
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TEEMU LEHMUSRU USU
Island Illusions #5
projis oit u ins t allaatio
koko vaihtele e
Finlandsins tit ute t, Tuk holma , 2 0 15

Tulkintani mukaan Broglio rinnastaa teoksessaan perinteisen käsityksen

patian käsitteen kautta, mikä antaa meille erään uuden tavan lähestyä myös

eläimestä "pintana" kuvataiteen metodeihin työskennellä pintojen, mate-

taidetta. Ruonakoski kirjoittaa: ”Fenomenologisen analyysin valossa empatia

riaalien kanssa, ja samalla paljastaa molempien pitävän sisällään valtavia

on kehollinen ilmiö, jossa oma keho asettuu toisen kehon pariksi, tunnistaa tä-

syvyyksiä. Erityisen keskeistä on juuri kohtaaminen. Hän lainaa kielitieteen

män vastaavaksi maailmaan suuntautumisen nollapisteeksi kuin se on itsekin

puolelta Mary Louise Prattin käsitettä kohtaamisalue (contact zone), joka on

ja tavoittaa toisen kokemuksen ei-alkuperäisesti sen eleissä."60

kuilu maailmojen välillä, sosiaalinen tila missä "erilaiset kulttuurit kohtaavat,
törmäävät ja käyvät käsiksi toisiinsa, usein äärimmäisen epäsymmetrisellä

Ruonakoski tutkii myös eläväksi tunnistamisen merkitystä empatian ilmi-

dominoinnin ja alistamisen suhteella." Pratt käyttää termiä alunperin ku-

össä, ja on näin tehdessään mielenkiintoisessa rajapinnassa tutkimukseni

vaamaan eri alkuperäiskielien kohdatessa syntyvää improvisoitua kieltä, kun

suhteen. Hän aloittaa selvittämällä empatian idean käsitteellisiä juuria sak-

kommunikaatio on välttämätöntä vuorovaikutuksen jatkuessa pidempään.

salaisessa taidefilosofiassa Theodor Lippsin ja Max Schelerin kautta. Lipps

Brogliolle tämä on vapaan taiteellisen työskentelyn kiehtovinta aluetta, jonne

määritteli empatian muun muassa sisäiseksi osallistumiseksi toisen koke-

on suunnattava piittaamatta eläinten ja ihmisten kohtaamisen konventioista.

mukseen ja sisäiseksi jäljittelemiseksi. Scheler puolestaan sanoutui irti koko
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empatian käsitteestä ja pyrki kuvaamaan erilaisia tapoja osallistua toisen
kokemukseen seuraavien käsitteiden avulla: myötäeläminen, välitön yhdessä
kokeminen, sympatia, tunteiden tarttuminen ja ykseyden tunne. Edmund

Toiset elävät kehot

Husserl, Edith Stein ja Maurice Merleau-Ponty kehittävät näistä eteenpäin
Erika Ruonakoski tutkii väitöskirjassaan Eläimen tuttuus ja vieraus sitä,

omat analyysivälineensä. Husserlin katsannossa tilassa havaittuun materiaa-

miten vieraslajiset eläimet ilmenevät meille ihmisille havaintokokemukses-

liseen olioon siirretään omasta kehokokemuksesta tutut merkitykset ”elävä

samme, mitä tuttuuden ja vierauden elementtejä eläimiä koskevaan keholli-

ja aistiva”, jolloin toisen keholliset ilmaisut tekevät meille jotain ymmärret-

seen kokemukseemme kuuluu sekä mikä merkitys eläimillä on maailmako-

täväksi toisen kokemuksesta. Merleau-Pontyn ajattelussa oma keho ottaa

kemuksemme kannalta .

kantaakseen toisen kehon ilmentämät intentiot.

Ruonakosken lähtökohtana on fenomenologinen filosofia ja ennen kaikkea

Ruonakoski lähtee tarkastelemaan elottomaan kohteeseen kohdistuvaa

Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia, jonka kautta hän liittyy keskuste-

empatiaa kuolleen ihmisruumiin kautta. ”Kehoni suuntautuu häntä kohti

luun suhteestamme toisiin eläviin kehoihin. Tämä on tutkimukseni kannalta

empaattisesti, mutta empatia ei saavuta täyttymystään, vaan siitä tulee toistu-

relevanttia, koska Ruonakoski hahmottelee tätä suhdetta ennen kaikkea em-

va pyrkimys löytää spontaania ja tahdonalaista liikettä ja intentionaalisuutta
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siellä, missä sitä ei enää ole.”61 Tunnistettava hahmo näyttäisi synnyttävän
57

Pratt 1992: 4

empatiapyrkimyksen. Intuitiivisestikin voi kokea, että kasvojen merkitys on

58

Vieraslajiset eläimet (non-human animals) -käsitteellä viitataan ihmisten joukon
ulkopuolelle sijoittuviin eläimiin. Tässä yhteydessä voidaan myös todeta, ettei 		
tutkimukseni kannalta ole oleellista esitellä tai kommentoida keskustelua siitä, miten
ihmiset eroavat eläimistä.

varmasti suuri. Ruonakoski lainaa Merleau-Pontyä, joka puhuu kasvoista

59

Ruonakoski 2011: 17. Teos toimii myös erinomaisena johdantona fenomenologiaan,
empatiateorioihin ja suhteeseemme muihin olevaisiin.
70
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Ruonakoski 2011: 18
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Ruonakoski 2011: 113
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Island Illusions teok sien kuvauk set
Mediakeskus Lumeessa.
Kuva: Mikko Haiko

tavalla joka viiltää valokuvaajan mieltä: ”Kasvot ovat inhimillisten ilmaisujen

Kuten arvata saattaa, siirryttäessä kauemmas ihmisestä ja vieraslajisista

keskipiste, toisen ihmisen asenteiden ja toiveiden läpinäkyvä vaippa, luke-

eläimistä spekulaation määrä kasvaa. Kasveja ei mielletä samassa mielessä

mattomien intentioiden ilmenemispaikka, hädin tuskin aineellinen tukipiste.

kehoiksi kuin eläimiä, ja niiden kohdalla liike tarkoittaa esimerkiksi kasva-

Tämän vuoksi tuntuu mahdottomalta kohdella edes kuolleen ruumiin kasvoja

mista, kääntymistä aurinkoa kohden tai terälehtien avautumista ja sulkeu-

esineen tavoin. Ne ovat pyhiä entiteettejä, eivät jotakin ’näköaistille annettu-

tumista. Mielenkiintoinen empatiapinta syntyy Steinin katsannossa kasvin

ja’.”

elinvoiman ilmentymisestä tai sen puuttumisesta, voimattomuudesta66.
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Oman kehon elinvoimaisuuden tai uupuneisuuden tunteen kautta koemme
Seuraavaksi Ruonakoski ottaa tarkasteluun ihmisen tai vieraslajisen eläimen

elinvoimaisuudella olevan positiivisen arvon ja nuutuneisuudella negatiivi-

liikkeen imitoimisen robotiikan keinoin, eli eläväksi tekeytyvän kohteen:

sen ja samaistumme kasviin.

”–– ei ole mitään periaatteellista syytä, miksi empatia ei voisi kohdistua myös
näennäisintentionaaliseen olioon. –– Robotit ovat tässä suhteessa verrannolli-

Steinen ja Schelerin ajoista, siirryttäessä 1900–luvun alkupuolesta 2000–lu-

sia animaatiohahmoihin: animaatiohahmotkaan eivät ole orgaanisessa mieles-

vun alkuun on mukaan keskusteluun tullut myös neurobiologia. Kasvien

sä eläviä, vaan ne koostuvat lukuisista perättäisistä kuvista. Silti animaation

neurobiologia tuo esiin kasvien kykyä havainnoida, muistaa ja kommunikoi-

koko teho perustuu ihmisen kykyyn kokea empatiaa animaatiohahmoja koh-

da, ja ilmentää älykkyyttä ja tietoisuutta. Kuten Ruonakoski muotoilee “filo-

taan. Empatian syntymisen kannalta riittää siis, että empatian kohde näyttää

sofisessa mielessä olennainen kysymys on, ilmentääkö niiden elämä samassa

ilmentävän kehollista intentionaalisuutta.”

mielessä tietoisuutta, motivaatiota, vastavuoroisuutta ja ympäröivään maail-
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maan suuntautuneisuutta kuin esimerkiksi nisäkkäiden elämä, vai ilmeneekö
Liikkeen merkitys on siis empatian syntymisen kannalta eräs tärkeä tekijä

siinä samanlainen ‘muisti’, ‘havainnointikyky’ ja ‘älykkyys’ kuin elimistömme

fenomenologisessa katsannossa. Stein rajaa empatiaa herättäväksi liikeeksi

toiminnassa, jota emme yksityiskohdissaan tiedosta arkipäivässämme?”67.

ainoastaan spontaanin, elävän liikkeen, ja rajaa pois esimerkiksi koneen
tyypillisesti ennakoitavan, mekaanisen liikkeen ja pallon pyörimisliikkeen,

Kasvien jälkeen Ruonakoski ottaa tarkasteluun vielä elottomat objektit

samoin kuin täydellisen liikkumattomuuden, koska elävät kehot ovat aina

eli artefaktit ja luonnonilmiöt. Kiinnostava seikka on että ainakin jonkin

vähintään hengityksestä tai lihasten hienomotoriikasta johtuvassa liikkees-

tasoisen empatian syntymiseen riittää artefaktin joutuminen aggressiivisen

sä . Ruonakoski kuitenkin perustellusti kyseenalaistaa tämän olettamuksen

teon kohteeksi, esimerkiksi murskattavaksi. Tätä kautta Ruonakoski päätyy

muunmuassa huomiolla siitä, että ”monet pienet lapset näyttävät eläytyvän

samoille linjoille Merleau-Pontyn myöhäisfilosofian kanssa siitä, että empa-

autojen, kaivinkoneiden, junien ja lentokoneiden liikkeisiin ja toistavan näitä

tia voi kohdistua kaikkeen havaittuun, elolliseen ja elottomaan. Kun “pöytä

liikkeitä leikeissään” .

pirstotaan, - - kallio räjäytetään - - on tyypillistä, että inhimillinen havaitsija,
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joka ei jatkuvasti joudu havaitsemaan tällaisia asioita, kokee tilanteen kehollisesti epämiellyttävänä. Toisin sanoen hän eläytyy aggressiivisen toiminnan
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Merleau–Ponty 1942/1990: 181
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Ruonakoski 2011: 116
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Stein 1917: 74–77
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Stein 1917: 77
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Ruonakoski 2011: 117
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Ruonakoski 2011: 118
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kohteeseen, vaikka ei tiedollisesti oletakaan kohteen kärsivän kuten itse kärsisi

tää minkä tahansa tai kaikki näistä objekteista ja ilmiöistä, mutta se sisältää

sen paikalla." Ruonakosken katsannossa kehomme voi resonoida positiivi-

myös aina jotain sen lisäksi; narratiivin joka koostuu vähintään taiteilijan

sesti tai negatiivisesti kaikkeen havaittuun – myös luonnonilmiöihin kuten

teosta maailmassa tiettyjen objektien kanssa ja katsojan tavasta lähestyä,

auringonlaskuun tai ukkosenilmaan – kyse ei siis ole vain kohteen olemuk-

katsoa tai osallistua tähän tekoon.
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sesta, elävyydestä, liikkeestä ja niin edelleen.
Otan tapaustutkimuksen kohteeksi oman teossarjani Island Illusions,
Ruonakoski päätyy toteamaan: ”Tunnistamme elävän eläväksi siis empaattis-

2015–71. Teossarja koostuu videoinstallaatiosta, joiden kuvamateriaali on

ten prosessien kautta. Toisaalta empaattisten aistimusten kaltaiset aistimukset

toteutettu uudelleen kuvaamalla luontodokumenttien visuaalista estetiikkaa

ovat mahdollisia myös suhteessa elottomiin olentoihin ja ilmiöihin. – – olem-

savuverhon lävitse. Lopulliset teokset ovat erikokoisia projisoituja teoksia,

me virittäytyneitä havaitsemaan elävää ja hetkellisesti erehdymme helposti

jossa kuva muodostuu akryylilevylle tai esimerkiksi kivialtaaseen. Teok-

pitämään myös elotonta elollisena."

sille on ominaista orgaanisten ja ei-orgaanisten muotojen ja materiaalien
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kohtaaminen. Ollaan hybridimäisessä maailmassa, joka tapahtuu ihmisen
kulttuurin piirissä, mutta jossa pääosassa ovat tuntemattomat ja vaikeasti
Fenomenologinen lähest ymistapa taidekontek stissa

tavoitettavat oliot.

Empatian käsitteellä on juuret saksalaisessa estetiikassa. Therdor Lippsin

Teoksissa halusin haastaa mimesiksen, joka dominoi luontodokumentteja.

mukaan empatia voi yhtä kaikki kohdistua kaikkeen havaitsemaamme, olipa

Halusin kokeilla kadottaa eläimet luonnonhistoriallisesta representaation

kyseessä ihminen, puu tai kivi. Vahvana lähtököhtana fenomenologisen

kartastosta tai medioituneella katseella kesytettyjen eläinten kuvastosta.

kysymyksen suhteestamme toisiin eläviin kehoihin taustaoletuksissa on kui-

Samalla halusin poistaa kertojaäänen, joka pyrkii tekemään eläinrepresen-

tenkin Husserlin esittämä ajatus elävästä ruumiista eli kehosta (Leib), joka ei

taatioiden katselusta mielekästä, rauhoittavaa ja ymmärrettävää ihmisille,

ole pelkkä maailmassa oleva objekti, vaan myös tunteva, tahtova ja kokeileva

mutta joka toisaalta häivyttää ison osan eläimien hienoudesta, niiden kyvyn

subjekti . Haluan kuitenkin tutkimuksessani laajentaa saman empaattisen

kyseenalaistaa kielemme72. Eläimet ovat teoksissa muodostumassa, matkalla

tutkimuksen koskemaan myös tämän dikotomian ulkopuolista maailmaa.

ja vain ajoittain selkeän aistihavaintomme saavutettavissa. Fenomenologian

Millainen kohde taide on fenomenologisessa tarkastelussa, koska se poikke-

näkökulmasta katsottuna, näemme suurimman osan ajasta sumua, savua tai

aa kaikista Ruonakosken esittelemistä tapauksista, vaikkakin sillä voi hyvin-

vesihöyryä ja ajoittain liike paljastaa jonkun muun entiteetin tai elementin

kin olla yhteys niistä yhteen tai useampaan samanaikaisesti? Taideobjekti on

sen seassa. Hetkellisesti voimme myös tunnistaa eläinten liikkeitä ja yhdistää

jotain muuta kuin kuollut ihmisruumis, robotti, kasvi, artefakti, elottomaan

ne jopa tiettyyn eläinlajiin.
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objektiin kohdistettu agressiivinen teko tai luonnonilmiö. Teos voi toki sisäl68

Ruonakoski 2011: 120
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Ks. s. 66–69, 72–73, 123–131.
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Ruonakoski 2011: 122
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Ruonakoski 2011: 22

Esimerkkinä vastaavasta teosta voi pitää Claude Nuridsanyn ja Marie Pérennoun
Microcosmos -luontodokumenttiä (Ranska 1996), jossa ei ole kertojaääntä ollenkaan.
Ero katsomiskokemuksessa on valtavan suuri.
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Käsityskykymme ei riitä eläimen ymmärtämiseen ja tämä ratkaisematon

tumista, vaan elävyys on jo materian toimijuudessa itsessään.

hiertymä tai railo on uudenlaisten näkökulmien synnyinsija. Enemmän kuin
pyrkimystä tai edes uskoa eläinten ymmärtämiseen, se tuo esiin ihmisen

Ehdotan, että toisen (ihmisen, olion, materiaalin, tai yleistettynä: objektin)

haurautta ja rajallisuutta, ja eläimen kohtaamiseen liittyvää kommunikaa-

asemaan, olemukseen tai näkökulmaan asettuminen on taiteen teon ydinil-

tiokatkosta. Samalla kuitenkin tapahtuu jotain, mikä voisi olla esimerkki

miö. Voimme kutsua sitä empatiaksi tai joksikin ihan muuksi, mikä parhai-

Broglion kohtaamisalueesta laajemmassa epistomologisessa mielessä. Taitei-

ten kuvaa omaa kokemusmaailmaa ilmiön suhteen. Tapahtuma on kuiten-

lija luo narratiivin tarpeestaan muovata näkemäänsä visuaalista kulttuuria

kin lähellä empatian käsitettä yhteyden muodostamisen tekona. Haemme

ja sen edustamaa miellyttävää, mutta vieraantunutta luontosuhdetta. Hän ei

taiteilijoina yhteyden muodostamisen tilaa eri tavoin, kuten joutilaisuuden,

kohtaa fenomenologisia kohteitaan, eläinten kehoja suoraan, vaan sen sijaan

hiljentymisen, derivén, dialogin, yllättävien olosuhteiden muutoksien,

estetiikan, joka välittää kokemuksen näistä eläimistä. Mukaan narratiiviin

raa’an altistavan kenttätyön, fyysisen materiaalin työstämisen tai vaikkapa

tulee teknologinen rakennelma, jolla tämä kokemus rakennetaan uudestaan,

luontoon vetäytyvän monialaisen kollektiivisen työskentelyn kautta73, vain

tässä tapauksessa reflektoimaan taiteilijan sen hetkistä maailmankatsomusta

joitakin esimerkkejä mainitaksemme. Vastaavalla tavalla haemme katsojina

ja emansipaation tarvetta. Sitä voisi kutsua myös maailman ihmettelyksi tai

taiteelta yhteyden muodostuminen tilaa, ei ainoastaan saadaksemme jonkin-

kuvitteluksi.

laisen affektitason reaktion vaan rikkoaksemme eläytymisemme rajoja.

Syntyy jotain mitä me kutsumme taideteokseksi. Tämä on uusi entiteet-

Taidekontekstille keskeinen mielikuvituksen käyttö oikeastaan poistaa

ti, olio, jolla on oma olemassaolonsa. Fenomenologisen empatiateorian

kaikki vastaavat filosofiset dikotomiat ja rationaaliset kategorisoinnit. Kuten

näkökulmasta voisin lähestyä sitä elottomana kehona, jossa jotkut piirteet

esipuheessa manifestoin, taiteen syvimpänä iskulauseena voisikin olla: Voit

synnyttävät minussa empatiapyrkimyksen. Ja kenties hetkellisen empatian

tehdä mitä vain. Kuvittelun kautta avautuvat kaikki ovet. Niin taiteellisessa

elotonta objektia kohtaan. Tämä hetkellinen empaattinen kokemus voi kui-

prosessissa kuin taideopinnoissakin pitäisi olla kyse sellaisien loksahteluiden

tenkin jäädä elämään meissä, mikäli se tuottaa meissä uutta maailmankuvaa,

vaalimisesta, jotka avaavat tilaa juuri tämän minkä tahansa tapahtumiselle74.

tapaa nähdä maailma tai jokin asia toisessa valossa. Tämän koen puolestaan
tekevän teoksessa meissä elävän. Kohtaamisalueeksi voidaan yhtä hyvin
määritellä televisioruutu, jossa tekijä on nähnyt eläinten representaatiot,
akryylilevyn johon muunneltu kokemus heijastuu tai koko taiteen tapahtuman sinällään. Keskeistä on, että taideteos synnyttää oman oliomaisuutensa,
oman elävyytensä, vaikka olisikin ei-orgaanisista materiaaleista koostuva.
Taidekontekstissa voimme myös leikkiä tai kuvitella teoksen olevan elävä
keho.
Edelleen ontologian ja erityisesti OOO:n vitaalin materiaalisuuden pohjalta
ajateltuna ei meidän tarvitse edes käydä läpi kokemusten kaarta ja muodos78
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Esimerkiksi Black Mountain College (1933–1957) tai siitä innoitusta saa-		
nut vuonna 2009 Suomessa perustettu Mustarinda.

74

Taideopintokontekstiin liittyen on mainittava Leo Tolstoin (1828–1910) kriittinen
suhtautuminen taideinstituutioihin klassikkoteoksessaan Mitä on taide?. Tolstoin
katsannossa taideoppilaitokset epäonnistuivat tekijöiden oman äänen tukemisessa
kouluttaen heistä mahdollisimman hyvin toimeentulevia ammattitaiteilijoita. Juuri
ammattimaisuus teki taiteilijoista hänen näkemyksessään – ja ajassaan – toimeentulon takia muoti-ilmiöiden perässä juoksevia tuottajia, jotka laittoivat omat näkemyksensä sivuun seuratessaan jo menestyneiden taiteilijoiden tyyliä.
Tolstoi 2000: 93–98 (julkaistu alunperin 1898)
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tavasta näkökulmasta. Salla Tuomivaara tuo esiin esseessään Myötätunto on

MI TÄ O LIS I IHMIS EN
MIELI ILM A N A J AT U S TA
LINN U IS TA?

syvintä olemustamme toiseuden ja samuuden tuottamisen mekanismin tapa-

Keskustelu Saara Ek strömin k anssa

To i s e u t t a m in e n
Puhun paljon toisista, joten tätä termiä on hyvä valottaa vielä eräästä kiinno-

na kuolettaa ja kasvattaa empatiaa. Hän antaa meille siis samalla konkreettisen työkalun empatian harjoittamiselle. ”Voimme keskittyä rakentamaan
toisista vieraita, olennaisesti erilaisia toisia kuin itse olemme. Tai voimme
keskittyä tunnistamaan samuuden, yhdistävät piirteet. Samuuden tunnistaminen toisessa on tie empatiaan.” Tuomivaara puhuu erityisesti suhteestamme
75

(vieraslajisiin) eläimiin ja erilaisiin ihmisiin. Voimme rakentaa tiukkoja
toiseuttamisen kategorioita ja oikeuttaa sillä toisiin olentoihin luontaisesti
koetun empatian kuolettamisen ja tätä kautta alistamisen, orjuutuksen tai
minkä tahansa kohtelun. Empatia saa ikään kuin kontekstiriippuvuuden tai
hierarkian. Toiseuttaminen on siten merkittävä mekanismi empatiassa yhteiskunnallisella tasolla. Katsannossani kyseessä voi yhtä hyvin olla suhteemme vaikkapa veteen tai mineraaleihin. Kun tiedostamme – tapahtuipa tämä
tiedostaminen intuitiivisesti, filosofisesti tai tieteellisesti – kuinka merkittävä
osa vesi on meitä ihmisinä ja toimijana planeetallamme, voimme kokea empatian, yhteyden veteen kaikissa kohtaamisissamme. Ihmisen ja kulttuurin
erillisyys materiaalisuudesta ja muista olennoista on suuri illuusio, jonka rikkominen perustavanlaatuisella tasolla on paitsi taiteen tekemisen ja kokemisen mielekkyyden myös lajimme selviytymisen kannalta keskeistä. Siihen on
siksi suhtauduttava uteliaisuudella kaikissa mahdollisissa yhteyksissä.

TL – Minulla on ollut viime aikoina mielessä aika paljon tilan
merkitys taiteen esittämisessä. Helposti tilaa ajatellaan näkyvyyden ja profiilin kautta, mutta aika ajoin muistuu mieleen, että
tila ei ole ulkokohtainen asia vaan osa teosta. Sama teos voi olla
elossa jossain rupusessa kellarissa ja taas ihan hengetön valkoisessa kuutiossa, ja tietysti myös toisinpäin. Tai toimia hyvin toisessa valkoisessa kuutiossa ja sammua vain hieman toisenlaisessa
valkoisessa kuutiossa.
SE – Totta, tuntuu aika vanhanaikaiselta taidekäsitykseltä, että
konteksti tekisi taiteen. Siis siinä mielessä, että tietty etabloitunut tila legitimoisi teoksen. Tuntuu vähän oudolta, että tar vitsisi
edes miettiä sitä, että voiko taidettaan esittää galleria- tai museotilan ulkopuolella.
TL – Walter Benjaminin auraattisuuden käsite tulee mieleen,
siis että teos on ainutlaatuisesti koettavissa tietyssä tilassa tai
olosuhteissa. Harmillisen useasti tämä puoli on tavoittamattomissa. Ihan mielenkiintoista ajatella, mitä omalla kohdalla
seuraisi auraattisuuden ottamisesta kurinalaisesti toteutettavaksi
periaatteeksi taiteessaan. Tämä on erityisen ajankohtainen, koska kuvat näyttelyistä ja teoksista saa sosiaalisen median kautta
valtavasti suuremman yleisön kun itse teokset. Ero voi olla jopa
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Tuomivaara 2016. Toisenlaisena, itäisestä aateperinteestä tulevana tapana empatian
kehittämiseksi toimii metta-meditaatio. Ohjeet harjoituksen tekemiseen löytyvät
liitteenä päätelmien jälkeen.
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niin suuri, että välillä tuntuu näyttelyn toteutettavan vain sosiaalista mediaa varten.
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SE – Siitä voisi seurata, että teos esimerkiksi rakennettaisiin

kritiikittömästi ja tuomitsematta. Vaikka se on kaiken näkijä

joko pysyvästi yhteen paikkaan ja hävitettäisiin sieltä poistetta-

niin se ei kategorisoi vaan ehkä ennemminkin näkee lävitse. Lin-

essa tai muutettaisiin radikaalisti uudessa paikassa esitettäessä.

nuilla on dinosauruksen dna:ta, ne ovat esihistoriallisia elukoita.
Ne ovat todellisia viestinviejiä maailmojen välillä.

TL – Erityisen tinkitämätöntä ja kunnioitettavaa tälläinen
praktiikka olisi valokuvaiteen saralla, jossa monistettavuus on

Linnut toimivat näyttelyssä ikäänkuin portteina muihin olioihin,

mediumin keskeinen lähtökohta ja olemus. Mutta toki voi ajatel-

vedenalaiseen ja mineraaleihin. Metsiin, jotka vuosien saatos-

la auraattisuutta myös hieman laveammin, esimerkiksi tiettynä

sa ovat puristuneet öljyksi. Fossiilinen aikamme, joka tuntuu

näyttelykokonaisuutena, joka on sellaisenaan esillä vain kerran

nyt niin todelliselta, muuttuu ajan myötä itsekin fossiiliksi.

tietyssä paikassa, kuten viime kevään näyttelysi Alkemia Wäinö

Geologisessa ajassa kiinnostavaa minulle on se, että sillä ei ole

Aaltosen museossa.

varsinaisesti muistia, ei ole ketään joka muistaisi, ketään joka
olisi nähnyt. Kivet ja mineraalitkin muuttuvat, kasvavat, mutta

SE – Kyllä, se oli hyvinkin paikkalähtöinen näyttely, jossa tilo-

todella hitaasti. Onko niilläkin jonkinlainen elämä? Ympärilläm-

jen resonanssiin kiinnitettiin paljon huomiota. Ja ainutkertainen

me tapahtuu niin paljon ilmiöitä, joihin ei kiinnitetä huomiota.

tapa kokea ne teokset. Kulku oli sekä laskelmoidusti että intuitii-

Miten käsitetään ajankulku, jolla ei ole muistia?

visesti rakennettu. Tärkeätä oli pitää koko museo mahdollisimman avoimena, jotta teosten välille syntyy virtaus. Niiden rajat

Isona innoittajana täytyy mainita ranskalainen kuvataiteilija

hälvenee. Ei ollut esimerkiksi suljettuja videohuoneita. Ne ovat

Pierre Huyghe. Hän myös käsittelee teoksissaan historiaa, muis-

ajatteluni kannalta hankalia. Ajattelin, että tilat ikäänkuin vuo-

tia, luonnon ja kulttuurin nyrjähdyksiä. Hänen työt laittaa aina

tavat toisiinsa, että oikeata kulkusuuntaa ei ole, vaan ihminen

hurjan prosessin liikkeelle.

rohkaistaan liikkumaan miten itse haluaa.
TL – Huyghe’n teoksissa mielenkiintoista on se, että luonnon
TL – Totta, juuri tämän suuntainen kokemukseni myös oli. Ja

ja kulttuurin elementit ovat niin selkeinä läsnä, mutta ne muo-

oikeastaan se oli se suuri anti tai jälki, joka näyttelystä jäi, että

dostavat silti jonkun kolmannen, hybridimäisen tason. Ne eivät

sinne sai lisätä itsensä ja kuljeskella vapaasti. Ihmetellä asioita,

tunnu vain vastakkainasettelulta tai rinnastuksilta.

joista maailmassa olemisen kokemus muodostuu.
SE – Juuri tuo sulautuminen on niissä kiinnostavaa. Omassa
SE – Hienoa, että tämä välittyi! Lähtökohtana näyttelylle oli

näyttelyssäni linnut päätyivät osaksi arkkitehtuuria, jota samal-

linnun olemus ja meidän symbioottinen suhde lintuihin. Linnut

la seuraten ja muokaten pyrin rakentamaan kokonaisvaltaista

toimivat näyttelyssä myös kulkureittinä tai johdattajina olioiden

kokemusta. Mietin miten luodaan tehokasta ympäristöä, johon

maailmaan laajemmin. Keskeisenä hahmona oli suuri, kahdeksan

katsoja voi sukeltaa, enemmän kuin miettiä yhden teoksen esit-

metriä korkea projisoitu pöllö, joka tarkkailee katsojaa, mutta

tämistä, vaikkei ne toisiaan poissuljekaan. Keskeinen termi on
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ehkä näyttäytyminen, miten kuvantakainen maailma näyttäytyy

enää viattomasti haahuilla eri ympäristöissä.

ja ympäröi katsojaa tilassa. Näyttelykokonaisuuden rakennusprosessi on itse asiassa hyvin samantyyppinen kuin yhden teoksen

TL – Iso ja monella tavalla lähestyttävä kysymys tuo taiteilijan

syntyprosessi. Se on ihan yhtä luova ja yhtä voimakas kysymys-

tiedostavuus. Sen voi käsittää niin monella tapaa. Henkisesti, ra-

tenasettelu. Museohenkilökunnalle se voi olla haastavaakin, kun

tionaalisesti, poliittisesti… Tuli jostain mieleen Salla Tykän teos,

kokonaisuus rakentuu ja hahmottuu ihan loppuun asti. Kaikissa

joka käsittelee vuosisatoja jalostettua Lipizzan hevosta 76 . Tie-

museoissa ei sellaista joustavuutta aina ole, ja silloin voi olla

dostavuus tuli esille melko pitkälti näyttelyn teostekstistä, jossa

ettei lopputuloskaan ole itselle ihan tyydyttävä. Kuraattorin nä-

taiteilija itsekin tunnustautuu ihmisen silmälle tuotetun eläimen

kökulmaan olisikin hyvä tuoda tätä tukea taiteilijalle viedä pro-

kauneuden ihailijaksi. Onhan videon kerronnassakin tiettyä sii-

sessi loppuun myös vielä näyttelyn rakentamisen aikana. Tämän

hen kuulumatonta mässäilemättömyyttä ja vaitonaisuutta, mutta

viimeisimmän näyttelyn kohdalla halusinkin varmistaa, että saan

pääasiassa teos narratiivina avautuu tekstin kautta. Se on tie-

pitää langat omissa näpeissä loppuun saakka.

dostettu teko lähestyä houkuttelevaa visuaalista pintaa ja palaa
ihmisen historiasta. Itseäni mietityttää se, että kun taiteiljalla

TL – Totta, tärkeä huomio. Koetko, että näiden viimeisten isom-

on mahdollisuus lähestyä mielikuvituksen ja ainakin näennäisen

pien näyttelyjen välillä on tapahtunut jotain muutosta maail-

tur vallisen kokeilun kautta ilmiöitä ja kokemuksia, niin mikä on

mankuvassasi tai muutoin työskentelyssäsi?

tiedostavuuden tar ve tai ajoitus.

SE – Teemojen tunnistaminen ja tietynlainen konkretisoitumi-

SE – Eihän taiteilijan tar vitse olla mikään arkistohiiri, mutta

nen on varmastikin se mitä näyttelyjen jälkeen tapahtuu. Aika,

sellainen olo on vahvasti, että täytyy tietää. Vaikka kyllähän

muisti ja suhde menneisyyteen tulee yhä suoremmin esille nyt

esimerkiksi ajankohtaisuus sidotaan välillä keinotekoisesti teok-

uusissakin teoksissani joiden parissa työskentelen. Aiemmin

seen. Ja tiedon voi sitten unohtaa, kun alkaa tekemään teosta,

olen ollut kiinnostunut 1700-luvun asetelmataiteesta ja luonnon

työskentely muuttuu intuitiiviseksi.

esittämisestä siinä, ja kokenut sen visuaalisesti hir veän houkuttelevaksi. Mutta sitten pikku hiljaa kun on lukenut aiheesta

TL – Ainakin tietyt kontekstit vaativat, että teos täytyy tehdä

enemmän ja alkanut ymmärtää, että ne ovat kolonialismista

selkokielisesti relevantiksi. Mielenkiintoinen poikkeava esi-

kertovia tableaux’ta, on viattomuus kadonnut siitä visuaalisesta

merkki tässä suhtessa oli myös Rauha Mäkilän näyttelyteksti 77 ,

nautiskelusta. Se on vähän sellainen paratiisista karkoitus, on

jossa hän kertoi tietoisesti sukeltavansa musiikkivideoestetiik-

nauttinut sellaisesta runsaudesta, mutta kun katsoo taaksepäin

kaan – ei varsinaisesti mediakriittisesti, vaan pakoon maailman

vinosti niin alkaa hahmottumaan erilainen perspektiivi. Tietty

ahdistavia uutisia. Samalla näyttelyn narratiiviksi muodostui

tiedostamisen tar ve on tullut akuutimmaksi. Esimerkiksi miten
tietty estettinen kieli on syntynyt ja miten se linkittyy ihmisen
historiaan. Taiteilijan täytyy myös tietää mistä puhuu, ei voi
88
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Salla Tykkä: Airs Above Ground, Galleria Sculptor, 2010

77

Rauha Mäkilä: Harmony, Helsinki Contemporar y, 2015
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sellaiseen estetiikkaan pakeneva taiteilja, joka saa unohtamaan

TL – Jos haluaa jollain tavalla ilmaista mitä taiteen tekeminen

maailman pahuudet.

on tai merkitsee, niin minulle se tuntuu eräänlaiselta vuorovaikutussuhteelta toiseen olentoon. Taideobjekti on jotain minkä

Estetiikka on siitäkin mielenkiintoinen asia, että sitä ei voi

itse kokee heijastavan takaisin elävyyden tunteen. Materiaali-

huijata itselleen. Sille ei voi muuta kuin toteuttaa sitä. Se voi

suuden kannalta ajatellen koko tuotantotapahtuma on vuorovai-

tottakai muuttua tekemisen ja elämisen kautta, kuten identi-

kutuksellista ja sulautunutta, koska kaikki osapuolet ja niihin

teetti muuttuu. Mutta siinä on jotain hyvin pyhää ja yksityistä.

liittyvät sosiaaliset, geologiset ja taloudelliset prosessit tuovat

Sisäinen estetiikan tunto linkittyy suoraan maailmankuvaan ja

omat ominaisuutensa ja elämänsä tilanteeseen. Mitään luojaa ei

perustavanlaatuisiin sisäisiin olosuhteisiin, rakenteisiin ja elä-

prosessissa ole mukana, taiteilija ei ole tapahtumassa tekijä tai

mänhistoriaan.

ainakaan ainoa tekijä. Siinä on vaan ajautunut tai mennyt sellaiseen tilanteeseen, jossa on tekemissä erilaisten aineiden, aiS A A R A E K S T R Ö M : O B S E R V AT O R Y
W Ä I N O A A LT O S E N M U S E O , T U R K U , 2 0 1 6

neyhdisteiden ja laitteiden kanssa. Taidekonteksti mahdollistaa
tietyn empaattisen tilan, jossa muihin objekteihin, olentoihin ja
tiloihin suhtautuu tasavertaisina.
SE – Kauniisti ilmaistu. Koen, että se on sellaista jonkun pakenevan houkuttelemista. Keskittymistä kaiken rikkonaisuuden ja
ohivilisevän keskellä. Taiteellisessa prosessissa avataan jollekin
reittiä näyttäytyä. Ja se on näiden erilaisten asioiden ja tekijöiden summasta syntyvä. Estetiikkaa aliar vioidaan arjessa, sen
voimaa ja mahdollisuuksia. Pitäisi voida mennä altaan syvään
päähän ja kokeilla estetiikan keinoin asioita, joissa jalat ei yltä
pohjaan. Ei vain ajatella, että se on tietty kieli, jolla toistellaan
asioita.
SE – Sitä vastaan ei voi kyllä käydä. Näen sen tapana jäsentää
ympäristöä ja itseään. Koen sen tavallaan meditaatioprosessina,
ajattelen että se on syvältä kumpuava tar ve olla osana ympäristöä ja tehdä ympäristöstä osa itseä. Tapa maaduttaa itseään
suhteessa kaoottiseen maailmaan. Tämä pätee niin kotiin kuin
näyttelyihinkin. Ja jotkut tilat ovat hyvin vaikeata saada oman
estetiikan piiriin.
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ª
KAIKKI OLEVAISET JA
OLEMATTOMAT
Eläinten loputon elämä täyttää yhä maan. Tavat, joita ne ovat
noudattaneet niin kauan kuin muistavat. Ja niiden kekseliäisyys ja oppivaisuus. Eläimet vaeltavat, ne muodostavat lauman,
niillä on koristeellisia eleitä jotka ne yksin tuntevat, ne osaavat
rakentaa tai suunnistaa. Ne ovat niin päteviä, melkein erehtymättömiä, ja joustavia, ne huolehtivat, kilpailevat ja leikkivät.
Jotkut niistä elävät enemmän parvena kuin yksilöinä. Parvena ne
ovat uskomattoman taitava eläin. Eläimissä on käsittämätöntä
erilaisuutta, jotkut ovat suunnattoman suuria. Ne elävät hyvää
elämää ja vaarallista, haurasta elämää, joka on niiden ainoa
elämä kuten meidän elämämme on meille ainoa. Ne ovat kiistattomia, siinä missä ovat, eikä niissä ole mitään tyhjää, mykkää tai
yksinkertaista. Niiden yhteenlaskettu ihmeellisyys hohtaa kauas,
ne ovat se, mikä on aivan tavallista, joka päivä, herää ja nukahtaa. Vaikka meitä ei olisi koskaan ollutkaan, ne olisivat jo täyttäneet planeetan värin, liikkeen, päämäärän ja tunteen paljoudella.
Vaikka meitä ei olisi, ne nauttisivat vedestä, ilmasta ja maasta.
Niissä on avain, olen varma siitä.
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Haasjoki 2016: 67
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Tässä kappaleessa lähestyn tutkielman tematiikkaa suoremmin omassa

ajan prosessien merkitys koko arkisen todellisuuskäsityksemme pohjana, on

taiteellisessa työskentelyssä kokemastani käsin ja pohdin sitä suhteessa

materiaalisuuksiin liittyvillä pohdinnoilla eittämättä paikkansa. Näkökulmat

teoreettiseen viitekehykseen. Esitän myös lyhyen analyysin Saara Ekströmin,

eivät kuitenkaan ole materialistisia siinä mielessä että ne edustaisivat perin-

Tuomas A. Laitisen ja Jussi Kiven kanssa käymistäni keskusteluista.

teistä materialistista ontologiaa, todellisuuden aineellisuutta. Näkemykset
painottuvat enemmän materiaalin toimijuuden, vitaalisuuden ympärille ja

Minkälainen olevainen taide on tai voisi olla? OOO:n yksi objekteihin liitty-

peräänkuuluttavat ylipäätään vaihtoehtoisia tutkimusotteita ihmiskeskeiselle

vä oletus on, että jokaisella objektilla on oma käsityksensä toisesta objektis-

asetelmalle.

ta . Tämä on siten käsitykseni taiteesta sellaisena objektina kun tiedän sen
79

olevan olemassa tällä hetkellä. Haluan painottaa, etten pyri määrittelemään

Materiaalisuuksia käsittelevissä objektiorientoituneissa ja posthumanistisis-

mitä taide on, vaan kuvittelemaan mitä se voisi olla.

sa spekulaatioista seuraavassa ajattelutavassa kiehtovaa on se, että siitä voi

80

seurata ainakin ajatuksen tasolla automaattinen, pakottava empaattinen suhtautuminen kaikkeen olevaan. Kyse ei ole tahdonvoimasta, pidättäytymisestä
Taiteen materiaalisuus ja materiaalisuuden

tai valinnasta. Kyse on maailmankatsomuksesta joka ei perustu toiseuttami-

empatia

seen81. Kaikki ympärillämme on peräisin samoista alkulähteistä, joten jonkunlainen yhteys meillä täytyy voida olla kaikkeen olevaiseen. Nimittäisin

Voisimmeko ajatella, että todellisen myötäsyntyisen empatiakyvyn saavut-

tätä post-antroposentriseksi empatiaksi tai materiaalisuuden empatiaksi.

tamiseksi meidän on oltava suhteessa koko maailmaan – sisältäen myös
sen ei-inhimilliset ja epäorgaaniset osat? Jos ei riitä, että yritämme toimia

Näkemykseni mukaan (ihmisen tekemä) taide tapahtuu aina osana jotain

empaattisesti itseämme ja toisia ihmisiä kohtaan, vaan kyvyn on laajennut-

maailmankatsomusta, johon sisältyy jonkinlainen todellisuuskäsitys82.

tava koskemaan myös niin muuta elollista luontoa kuin myös epäorgaanista

Tuosta käsityksestä käsin näyttäytyy se mikä tekijälle on relevanttia taiteel-

ympäristöä. Toisin päin sanottuna, onko mahdollista että toimisimme aidos-

lista työskentelyä, taide toimii porttina tietynlaiseen maailmankuvaan, eikä

ti empaattisesti ihmisiä kohtaan, mikäli emme kykene vastaavaan suhteessa

tämän tarvitse aina tarkoittaa vakavaa asiaa. Teos voi olla ihan mitä tahansa

orgaaniseen ja epäorgaaniseen ympäristöön, jopa suhteessa koneisiin?

eikä sen tarvitse millään muotoa suoranaisesti käsitellä todellisuuskäsitteitä,
mutta jonkinlainen maailmankatsomuksellinen tausta on aina löydettävissä.

Post-antroposentrinen aika, johon taidekin on muun maailman mukana
joutunut (ja toki monessa mielessä ollut siellä jo ennen muuta maailmaa),

Mitä kertoo oma tarpeeni Planet#1–2 teoksissa83 kuljeskella arktisilla alueilla

vaatii maailmankuvamme muuttamista. Siirryttyämme maailmankatsomuk-

ja yhdistää sieltä löydettyjä objekteja akryylilevyyn, johon projisoidaan

sellisesti raamatullisesta ajasta syvään aikaan ja ymmärtäessämme syvän
81

Ks. s. 84

79

Ks. s. 42

82

80

Samaan aikaan voidaan todeta, että "taiteella voi olla jokin aivan oma käsityksensä
sinusta" (Weselius 2016). Voisiko taiteilija ajatella prosessinsa aikana: Mitä tuo teos
tässä muodossaan ajattelee minusta sen osana?

Esim. Ilkka Niiniluoto, jakaa todellisuuskäsitykset tieteelliseen, arkikokemukseen
perustuvaan, metafyysiseen (filosofisiin väittämiin perustuvaan), epätieteelliseen,
maagiseen ja uskonnolliseen. Niiniluoto 1984: 79–83

83

Ks. s. 44–47
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videopankeista etsittyä toisten tekemää kuvaa maapallon pinnasta? Teokset

yrittää määritellä tässä taiteellisen prosessin luonnetta tai kulkua kuin kor-

ovat syntyneet näennäisen intuitiivisesti ilman tarvetta välittää niillä eksaktia

keintaan omien kokemusteni valossa. Katsannossani taiteellinen prosessi on

viestiä tai kuvittaa mitään teoriaa.

yhdistelmä intellektuaalista yhdistelyä, intuitiivista kokeilua, emotionaalista
ailahtelua ja fysikaalista työtä ja olemista materiaalin kanssa. Nämä puolet

Kuvataiteeseen on aina liittynyt materiaalien käyttö mediana. Taiteen

voidaan sanallisesti erotella eli analysoida omiksi osa-alueikseen, mutta

monimuotoistuessa on tämä suhde myös saanut uusia muotoja, mutta on

käytännön tasolla moista erittelyä voi olla mahdoton seurata.

vaikea keksiä esimerkkejä, jossa materiaalisella ulottuvuudella ei olisi juuri
mitään roolia. Performanssitaiteessakin on materiaalisuutena aina käytössä

Katsantoni kannalta keskeistä on, ettemme voi pitää materiaa kartesiolaisit-

vähintään taiteilijan oma keho. Antroposeenin aikaan tämä materiaalinen

tain erillisenä itsestämme, vaan tunnustaa materian oma toimijuus. Materi-

ulottuvuus korostuu ja saa uusia ontologisia tasoja. Koenkin taiteen ontolo-

aalisuus on prosessin kaikissa vaihessa erottamattomalla tavalla osa kokonai-

gian operoivan nimenomaan materiaalisuuksien ja objektien kautta. Tämän

suutta – sekä olentona itsessään, että yhteyden, yhteisen kokemuksen osana.

takia taide on niin kiinnostavaa juuri nyt, materiaalisuus on niin moneen

Materiaalisuudella tarkoitetaan tässä siis ensinnäkin taiteilijaa itseään psyko-

suuntaan latautunutta, ja me taiteilijoina olemme asemassa, jossa saamme

fyysisenä kokonaisuutena, jonka kokemusmaailma koostuu lukemattomista

vapaasti tutkia sitä liikkuen sulavasti tieteen, filosofian, arkikokemuksen tai

eri muuttujista, kuten aivojen plastisesta rakenteesta, raajojen toiminnasta,

vaikka geologisen dérive'in keinoja hyödyntäen.

ruumiin ulkomuodosta, yleisestä terveydentilasta, läheissuhteista, värinäöstä, taloudellisista resursseita ja niin edelleen. Taiteilija tai ihminen ei siis
itsessäänkään ole mitenkään itsestäänselvä toimija. Toisekseen tarkoitamme
materiaalisuudella teoksen osina toimivia materiaaleja. Kuinka harvinaisia

Empatia prosessina

ja vanhoja mineraaleja löytyy esimerkiksi älypuhelimesta ja tietokoneesta,
Kun tarkastelemme taiteellista työskentelyä, emme voi sivuuttaa proses-

millaisia muoveja teoksessa käytetään, entä mahdollisesti paperi-, pigment-

sinomaista ajattelua. Taiteellisella prosessilla viittaan niihin taiteellisen

ti- tai kivilaatuja? Millainen on taiteilijan suhde materiaalisuuteen, ehkä

työskentelyn vaiheisiin, jotka liittyvät teoksen toteuttamiseen alkuyllyk-

puhtaasti esteettinen, välinpitämätön, ekologinen tai kriittinen? Millainen

keestä, aikeesta tai etiäisestä aina julkaistuksi teokseksi saakka. Prosessin

on materiaalin rooli teoksen tematiikassa, onko se diskurssin ulkopuolella

vaiheita voivat olla esimerkiksi luonnostelu, joutilaisuus, materiaalien keruu,

vai sen keskiössä? Millainen on materiaalin rooli teoksen luonteessa, onko

pysähtyneisyys, materiaalien työstö, keskustelut, koevedokset, teoksen

materiaalisuus pääosassa, vai pyritäänkö materiaalisuus häivyttämään mah-

rakentaminen työtilassa, näytteille asettaminen, muokkaaminen, viimeis-

dollisimman tehokkaasti, pois sekä diskurssista että kokemuksesta? Lopulta

tely ja installointi. Onkin mielenkiintoista tutkailla miten empatia-käsite

materiaalisuus tavoitetaan katsojassa, joka tavalla tai toisella ottaa teoksen

soveltuu tähän prosessiajatteluun. Jos käsitämme empatian tässä kontekstissa

vastaan tilassa, johon se on asetettu näytteille. Tuo tila voi toki olla myös

yhteyden muodostamisen kautta, tulee empaattisesta prosessista yhteyden

geneerinen mediapääte, kuten pöytätietokone, älypuhelin, televisio tai au-

muodostamisen prosessi.

diosoitin, mikäli teos asetetaan näytille vaikkapa ainoastaan verkkosivustolle
tai mobiiliapplikaatiolle. Joka tapauksessa tavalla tai toisella teos saavuttaa

Taiteellisia prosesseja on yhtä monia kuin on tekijöitä, eikä tarkoituksena ole
96

yleisön. Lisäksi, että tila jossa teos koetaan on materiaalivalintoihin ja -olo97

suhteisiin rakentuva (toisin sanoen galleriahuone, näyttöpääte jne.), on toki

kysymysten äärelle. Oman tutkielmani piirissä ei ole varsinaisesti elävyyden

katsojakin oma psykofyysinen kokonaisuutensa, jonka vastaanottotapaan

mekanismien tai filosofisen kontekstin tarkastelu84, vaan ylipäätään se, että

vaikuttavat lukemattomat erilaiset tekijät, eikä vähiten kokijan vireystila,

taiteilija suhtautuu teokseen kuin elolliseen olentoon. Tämän johdosta myös

oma kehollisuus, tilan hahmottaminen ja näkö- ja kuuloaistit.

edellä kuvaamani muovinpalanen on hyvin erilaisissa käsissä kuin vaikkapa
elintarvikepakkaamossa. Taiteilija liittää tuohon muovinpalaseen lupauksen

Ehdotan, että kaikkien näiden vaiheiden ja ulottuvuuksien yhteisvaiku-

tai ainakin toiveen elämästä, uudesta elollisesta entiteetistä.

tuksessa voimme taidetta tekemällä pyrkiä muodostamaan yhteyden paitsi
katsojaan, myös käyttämiimme materiaaleihin, ei-inhimilliseen ja sisäiseen
estetiikkamme sinänsä. Taiteellisesta prosessista tulee siten empaattinen

Keskustelut

prosessi, jossa pyritään eläytymään tasavertaisten toimijuuksien olemuksiin.
Keskustelut Saara Ekströmin, Jussi Kiven ja Tuomas A. Laitisen kanssa
syntyivät enemmän tai vähemmän sattumanvaraisten kohtaamistemme
kautta. Tematiikkaan sopivia vuoropuheluita olisi voinut käydä toki monen

Eläv yydestä

muunkin taiteilijan tai tutkijan kanssa. Valinta oli siis osittain käytännön
Taide pystyy konkreettisella tavalla tähdentämään meille että myötäelämi-

sanelema (erilaisten yhteisten projektien kautta tulin keskustelleeksi asioi-

nen voi kohdistua kaikkeen olevaiseen ja kaikkiin prosesseihin. Voimme

ta juuri näiden henkilöiden kanssa) ja osittain intuitiivinen (juuri näiden

kokea tuon läsnäolon, kokemuksen jakamisen ja yhteyden muodostumisen

henkilöiden kanssa saattaisin saada tematiikkaan kiinnostavia näkökulmia).

tapahtuman työskennellessämme materiaalin kanssa, tai taiteen katsojana

Haastattelut ovat merkittävä osa tutkielmaa. Tärkeimpänä roolina niillä on

tilassa, jossa ei ole ketään muuta ihmistä läsnä. Kun "käytän" akryylile-

juurruttaa teoreettisia näkökulmia taiteelliseen toimintaan, joka kaikilla kol-

vyä taiteilijana teoksessani, joudun kohtaamaan sen oliona. Se saa täysin

mella tekijällä on varsin erilaatuista. Ne toimivat siis oman taiteellisen työni

erilaisen olemassaolon silmissäni kuin mitä se saisi toimistotilan tuulikaapin

ohella esimerkkeinä siitä miten tematiikkaan liittyvä teoria, tiedostetusti

suojalevynä. Joudun oikeuttamaan itselleni tuon materiaalin käyttämisen,

tai tiedostamatta, voi näyttäytyä taiteilijan käytännön praktiikassa. Syynä

pohtimaan sen luonnetta, luomaan empaattisen yhteyden materiaaliin.

haastatteluille on myös se, että toisten taiteilijoiden teoksista on huomatta-

Joudun kuvittelemaan mikä tuon muovinpalasen maailma on. Joko in-

vasti helpompaa – ja kenties mielekkäämpää – kirjoittaa intersubjektiivisesti

tuitiivis-esteettisesti tai konkreettisemmin mistä se on tuotettu, millaisen

kuin omistaan. Muiden teokset näkee jo lähtökohtaisesti toisen subjektin

työpanoksen tuloksena, millaisella aikajänteellä ja millaisin sivuvaikutuk-

näkökulmasta, omien teosten kohdalla pitää pohtia mikä on sisäistä ja mikä

sin. Ja mikäli päätän käyttää materiaali, joudun hyväksymään nämä seikat

ulkoista näkemistä ja tämä osoittautuu välillä mahdottomaksi tehtäväksi.

jollain tasolla osaksi teosta, olivat ne mielestäni relevantteja tai kiinnostavia
tai ei. Jotain muutakin tapahtuu. Taiteellisen prosessin luonteeseen kuuluu

Tuomas A. Laitisen viime aikaisissa ja myös tulossa olevassa uudessa projek-

elävyyden tavoittelu. Klassinen taideopetuksessa kuultu kommentti on että

tissa on selkeä teoreettinen lähtökohta post-antroposentrisessä filosofiassa

teos hengittää, kun se jättää katsojalle sopivasti tilaa ja aiheuttaa elävyyden
vaikutelman "kuolleessa" materiaalissa. Tässä tullaan fenomenologisten
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Ks. esim. Rainio 2011
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ja ekologisessa ajattelussa. Keskeisiksi tekstuaalisiksi innostajikseen Laitinen

Saara Ekströmin työskentelyn lähtökohtia leimaa toisaalta instuitiivisen

mainitsee muunmuassa Jane Bennetin objektiorientoituneeseen ontologiaan

heittäytymisen, jopa esteettisen vietellyksi tulemisen tai hurmioitumisen

liittyvän Vibrant Matter -kirjan sekä J.G. Ballardin (1930–2009) scifi-kirjalli-

tila, ja toisaalta monimutkaiset kulttuurihistorialliset ja ontologiset raken-

suuden, joka on muuten innoittanut laajasti jos 1960-luvulta alkaen muun-

teet, joiden täydellinen ymmärtäminen tai hallinta pakenee aina ihmistä.

muassa epäinhimillisyyden kysymysten kanssa työskennelleitä taiteilijoita.

Taiteilija on esillekutsuja, tuntemattomaan kurottautuja, joka ei kuitenkaan

Laitisen teosten vahvasta, jopa jollain tapaa suorasta filosofisesta suhteesta

voi kontrolloida näkyväksi tulevaa. Tuntematon pysyy tuntemattoma-

huolimatta ei Laitisen teoksista löydä etsimälläkään teoreettista kuivakkuut-

na – mutta kuitenkin hyvällä onnella näyttäytyy. Viimeisimmässä laajassa

ta. Ne eivät tunnu rationaalisilta rakenteilta vaan materiaalien ja laitteiden

yksityisnäyttelyssään Wäinö Aaltosen museon Alkemia-kokonaisuudessa tuo

toimijuus saa oman tilansa ja aikansa.

tuntematon on juuri epäinhimillistä jota ihminen pyrkii kategorisoimaan ja
järjestämään. Posthumanistinen viitekehys näkyy muunmuassa Ekströmin

Jussi Kivi on luonteva yhdistää psykogeofysiikan derivé-maailmaan, joskin

tavassa käyttää museotilaa vapaan kuljeskelun tilana, jossa ihminen joutuu

retket eivät ole varsinaista ajelehtimista vaan kohteet on tarkoin valittuja.

itse uudelleen määrittelemään itseään suhteessa kohtaamiin olioihin.87

Kuitenkin fiktiivisen, kirjallisen tason yhdistäminen havaittuun tuo työskentelytavan varsin lähelle sitä. Kiven työskentelyssä on jotain poikkeuksellisen

Löydän reitin kaikkien kolmen työskentelystä post-antroposentriseen em-

raikasta epätaideakateemisuutta. Hän työskentelee Robert Smithsonin tavoin

patiaan, yhteyden muodostumiseen maankuoreen, eläimiin ja teknologian

ulkona maailmassa paikoissa, ei valkoisen kuution ei-paikassa, vaikka teok-

materiaalisuuteen. Teokset ovat olevaisia itsessään ja suhde niihin muo-

sia esitetäänkin galleriatiloissa. Mentaliteetti on kenties enemmän kävelylle

dostuu sinä päivänä, kun niiden kanssa hetken viettää. Samalla ne toimivat

(tai seikkailuun) lähtemisessä kuin ontologiseen teoriaan upottautumisessa,
kuten Parikkaa lainasimme85. Silti Kiven työskentely on antroposeenin yti-

on suoraa, tosin upeasti kuvattua, kuvamateriaalia tuotantolaitoksista, jättää se 		
katsojalle tilan muodostaa oman reaktionsa ja ajatuksensa näkemästään. Olin neljä
vuotta kasvissyöjä siitä illasta alkaen, kun ensimmäisen kerran näin teoksen.

messä, maankuoren maisemien muokkautumisessa ihmisen käden ja syvän
ajan prosessien yhteisvaikutuksesta. Laitisen tapaan myös Kiven työskentelyn taustalla on vahvoja ekologisia näkökulmia, jotka eivät kuitenkaan
teoksista hypi silmille. Vallitsevana eetoksena tuntuukin olevan ekologisten
sanomien pitäminen poissa teoksen päälukutasosta, jottei se näyttäytyisi
yksioikoisen osoittelevana. Laitinen sanoo myös suoran ekologisen näkökulman välittämisen olevan toimimaton strategia, koska eivät ihmiset tee
niinkuin niille sanotaan, mutta kehollisella tasolla kokemus saattaa muuttaa
jotain86.
85

Ks. s. 49

86

Ks. s. 28–29. Mielenkiintoisena esimerkkinä kysymykseen liittyen on jo klassikoksi
muodostunut dokumentti Unser täglich brot (ohj. Nikolaus Geyrhalter, 2005,
Itävalta, suom. Jokapäiväinen leipämme), joka kuvaa ilman musiikkia tai kertojaääntä 92 minuuttia teollisen ruuantuotannon linjastoja. Vaikka visuaalinen esitys
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Museo kategorisoijana tuli mielenkiintoisella tavalla esille myös Laura
Gustafssonin ja Terike Haapojan Epäinhimillisyyden museo -näyttelyssä, jossa 		
tarkastelellaan ihmisten ja eläinten välille piirrettyä häilyvää rajaa ja rajanvedon
seuraamuksia. Giovanni Esposito Yussifin kirjoittaa näyttelyjulkaisussa museon
ja ihmisyyden suhteesta tavalla, jota voimme peilata Ekströmin Alkemia-näyttelyyn
sen vastakohtana: "Perustamisestaan lähtien moderni museo on kehittänyt hiljaista
rikoskumppanuutta eurosentrisen kulttuurisen, teoreettisen ja poliittisen ylivallan
kanssa. (Läntinen) akatemioiden kautta ihmisten mieliin iskostettu taiteen kaanon
on esitetty edistyvänä ja keskeytymättömänä jatkumona: antiikki, klassinen, moderni, nyky-. Tämä yksi ainoa tarina esitetään historiana, joka alkoi Euroopassa ja tulee
sinne myös loppumaan. Se on valkoisen, fyysisesti kykenevän heteromiehen –
ihmisyyden mallikappaleen – nerouden oheistuote. Kaikki muu ja kaikki muut ovat
päässeet putoamaan rakojen lävitse... päätyneet erotelluiksi, luokitelluiksi ja
mitatuiksi etnografisissa museoissa – tai eläintarhoissa, joissa neuvoteltiin siitä
mikä tai kuka määritellään ihmiseksi, ei-ihmiseksi tai ihmistä vähemmäksi. Niinpä
sen lisäksi, että museot olivat ihmisyyden mahtavuutta ja erityisyyttä pönkittävän
artificialian arkistoja ja esityspaikkoja, ne toimivat ulossulkevina esityksinä, joissa
monimutkaisuus ja monimuotoisuus supistettiin monoliitiksi."
Yussif 2016
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kuitenkin Mortonin esittäminä välittäjinä88. Tuomas A. Laitisen näyttelyn
jälkeen en katso kuparilankaa samoin, Jussi Kiven teosten jälkeen katuviemärin kannen yli käveleminen tuntuu oudon fiktiiviseltä ja Saara Ekströmin
näyttelyn jälkeen puskasta kuulemaansa linnunlaulua ei pidä itsestäänselvyytenä. Teokset ovat synnyttäneet uusia empaattisia prosesseja suhteessa
muihin objekteihin. Kyse ei ole empatiasta toisen tunteisiin eläytymisenä,
vaan empatiasta toisen olemassaolon tunnustamisena.

PÄ ÄT ELM ÄT
Ajan ansiota on, ettei tienviitta seiso siinä
missä sen nimeämä asia jo on
vaan osoittaa matkan päähän.
89

Muotoilin tutkielman alussa työhypoteesin, jonka mukaan taiteellisessa
työskentelyssä ollaan empaattisessa prosessissa, toisin sanottuna yhteyden
muodostamiseen liittyvässä tapahtumassa. Ja tähän liittyvän tutkimuskysymyksen: Millaisessa empaattisessa prosessissa taiteilija on suhteessa muihin
objekteihin ja materiaalisuuksiin, ja millaisesta maailmankuvasta se kertoo?
Alkusysäys tässä opinnäytteessä esitettyyn niin taiteelliseen kuin kirjalliseenkin tuotantoon on ollut taiteellisessa työskentelyssä intuitiivisesti koettu
ihmettely materiaalien elävyyden odotuksen ympärillä. Toisaalta iso käänne
maailmankuvassamme post-antroposentrisinä diskursseina loi älyllisen
tarpeen tutkia materiaalisuuksia teoreettisista lähtökohdista. Empatia
liittyy olennaisesti näihin molempiin, osittain päällekkäisiin aihealueisiin
sekä tapaan, jolla olen itse aina taiteentekemisen ja katsomisen kokenut,
ja siitä tulikin keskeiskäsite, johon tutkielman muut osa-alueet nojautuvat.
88

Ks. s. 42

89
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Haasjoki 2016: 40
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Opinnäytteeseen liittyvä matka on ollut mykistävän hieno ja antoisampi

sekä toisaalta metafyysinen perustuen tarpeeseen spekuloida ihmisen määri-

kuin osasin toivoakaan. Intuitiivisesti muotoiltu työhypoteesi on saanut

telmää ja suhdetta ei-inhimilliseen90.

vahvistusta usealta suunnalta. Objektiorientoituneen ontologian ja vitaalin materialismin puolelta katsottuna tapahtumaa voidaan pitää toiseen

Yllättävä löytö oli, että taiteelle annetaan tärkeitä rooleja erilaisissa nykyfilo-

objektiin tai toimijuuteen tutustumisena, sen olemassaolon tunnustamisena

sofisissa yhteyksissä (esimerkiksi OOO:ssa välittäjyys tai fenomenologiassa

ja siihen eläytymisenä. Tämä sopii hyvin muotoilemani empatiakäsityksen

creativity of non-expert thinking), olipa kyse suhteestamme muihin vieraslaji-

piiriin. Myös median geologian tai psykogeofysiikan näkökulma on yhdistet-

siin eläimiin tai objektien ontologiaan. Filosofiasta käsin katsottuna taiteella

tävissä empatiaan‚ psykogeofysiikassa maan "eloton" toiminta rinnastetaan

on oma keinovalikoimansa. Myös antroposeeniin liittyvä epävarmuus ja

ihmisen toimintaan ja dérive-metodista tulee eräänlainen kuvitteellisia tasoja

pelko luovat taiteen tekemiselle uudenlaista viitekehystä. Osa näistä rooleista

hyödyntävä maapallon geologiaan eläytymisen prosessi. Fenomenologisesta

saattaa nähdä taiteen välineellisenä toimintana, mutta lukemani perusteella

kulmasta puolestaan kyse on hetkellisestä tunnistettavuudesta, elottomaan ei

käsitykseni on hieman muuttunut asian suhteen. Tieteessä, filosofiassa ja

välttämättä voida kohdistaa empatiaa sen täydessä tai rikkaimmassa mieles-

taiteessa on paljon samaa otetta tai henkeä mitä tulee näkymättömän esiin

sä, mutta eloton voi aiheuttaa empaattisia reaktiota. Taiteilija työskentelee

kutsumiseen, päällimmäisenä yhtäläisyytenä kenties se että kaikissa tarvi-

elävyyden esittämisen kanssa – olkoon se sitten siveltimenvedon elävyys tai

taan konventioista piittaamatonta kuvittelukykyä ja usein sattumaa halut-

installaatiokomposition elävyys – ja on siten myös fenomenologisesti kat-

tuun lopputulokseen päästääkseen.

sottuna empaattisessa prosessissa työskentelyssään, etsimässä tunnistettavia
piirteitä, yhteyksiä tuntemattomaan tai uuteen.

Eräänä kiinnostavana teemana ja mahdollisena jatkotutkimuksen aiheena
voisivatkin olla teoreettisen tai filosofisen tutkimuksen tai tiedon ja tai-

Taiteilija voi siis olla monenlaisissa empaattisissa prosesseissa suhteessa

teenteon väliset vuorovaikutussuhteet, minkä tutkimisessa keskusteluina

muihin objekteihin, tarkoittaen taiteellisen työskentelyn piirissä toimiviin

tai haastatteluina toteutetut tapaustutkimukset voisivat toimia hyvin. Selvä

objekteihin. Prosessi voi perustua esimerkiksi ontologiseen (spekulatiivi-

lähtökohta tietenkin on, ettei ole yhtä tapaa määrittää tai rajata taiteellista

seen) näkemykseen maailman rakenteesta, fenomenologiseen (havaintoon

työskentelyä tai tutkimusta. Jollekin teoreettinen tausta- tai rinnakkaistutki-

perustuvaan) tuttuuden ja elävyyden tunnistamiseen, tieteelliseen (esimer-

mus voi olla elimellinen osa taiteellista prosessia ja silloin niiden erottelu on

kiksi geologiseen) näkemykseen elämän ja olevaisen yhdestä alkulähteestä ja

turhaa ajankäyttöä. Yhtä mahdollista on, että heittäytyvää, sanottakoon sitä

syvän ajan prosesseista, ja taiteelliseen prosessiin kuuluvaan narratiiviseen

vaikka intuitiiviseksi, omasta arkikokemuksesta alkavaa taiteellista tekemis-

kuvitteluun. Jokainen näistä prosesseista, yhtä hyvin kuin niiden välisten
suhteiden pohtiminen olisi oman jatkotutkimuksensa arvoinen. Omakohtaisesti voisin muotoilla prosessin olevan maailman olemiseen eläytyvää
työskentelyä. Miten erilaiset materiaalisuudet, objektit, eläimet ja ihmiset
ovat maailmassa tai miten voimme kuvitella niiden olevan. Maailmankuvan
tasolla tämä tarkoittaa ei-ihmiskeskeistä maailmankuvaa, jonka todellisuuskäsitys sekä tieteellinen perustuen tietoon maailman rakenteesta ja tilasta,
104

90

Mainittakoon parilla sanalla tämän maailmankuvan arvopohjasta, joka ei suoraan
liity aiheeseemme, mutta tuo esille ontologian yhteiskunnallisen tason. Ilmiselviä
ovat rotujen ja sukupuolten, yhtä hyvin kuin kaikkien muiden laajennettuun
ihmiskäsitykseen kuuluvien (esimerkiksi kyborgit) välinen tasa-arvo, sekä eläinten
ja epäorgaanisten olentojen oikeuksien tunnustaminen. Kaiken kaikkiaan
vaihtoehtoisen näkökulman löytäminen brutaalin ihmiskeskeisen ja vielä edelleen
pienen etuoikeutettujen, valtaapitävien ryhmän etujen mukaiselle maailman
järjestykselle. Tässä kontekstissa voidaan puhua myös feminiinistä tai feministisestä (myös epäkonolialistisesta ja antikapitalistisesta), huolenpitoa, moniarvoisuutta
ja rauhaa painottavasta lähestymistavasta.
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tä, materiaalien kanssa leikkimistä ja kokeilemista seuraa teoreettisempi,

Taide voi inspiroitua tieteestä ja filosofiasta, mutta se ei voi olla millekään

analyyttisempi vaihe, joka kenties ainakin näyttäytyy erillisenä varsinaises-

muulle alalle alisteinen – juosta pelokkaana vaikkapa uusimpien filosofis-

ta taiteen tekemisestä. Tämä vaihe voi olla esimerkiksi jo valmistuneesta

ten suuntausten perässä.93 Tämän ei tule johtaa sulkeutuneisuuteen, vaan

teoksesta kirjoittaminen. Tämän tutkielman eräänä huomiona haluan nostaa

ainoastaan siihen, että taiteilija saa olla taiteilija, siinä missä filosofi saa olla

esille, että siinä missä konkreettinen materiaalien kanssa työskentely voi olla

filosofi. Ja vaikka ajatukset, löydökset ja alan käytännöt voivat olla toisilleen

hyvinkin intuitiivista, saattaa teoreettinen työskentely tuoda esiin intuition-

kiinnostavia ja antoisia, ei mikään näistä alueista voi dominoida toista sen

vastaisia elementtejä. Kaikkea oleellista ei voida havaita silmällä tai perustaa

omien löydöstensä erinomaisuudella.

omakohtaiseen kokemukseen ja tämä on taiteilijankin hyvä pitää mielessä.
Kyseessä ei siis ole arvoarvostelma hyvin intuition ja pahan ei-intuitiivisen
välillä, vaan päinvastoin. Herää kysymys, tarvitseeko taide itse asiassa näitä
intuitionvastaisia prosessin vaiheita tai ulottuvuuksia elintärkeästi.91
Filosofi Graham Harman puolustaa luennossaan kiinnostavasti myös
metafysiikan, ontologian tai filosofisen ajattelun vapautta suhteessa aikalaistieteeseen, esimerkiksi kvanttiteoriaan. Filosofian pitää toimia yleisemmällä
tasolla ja tarjota vaihtoehtoisia ajattelumalleja, jotka saavat hyvin mielellään
olla ristiriidassa sen hetken tieteellisen maailmankuvan ja teorian kanssa.
Harman muistuttaa, että tätä haluavat jopa tieteilijät – että filosofia tarjoaa
jotain muuta, jotain radikaalia, villiä, ei vielä tieteellisesti käsitettävää tai
todistettavaa. Filosofinen ajattelu ei saa olla tieteellisten löydösten orja, vaikka se voikin saada siitä toki sekä inspiraatiota että tietoa. Tieteelliset teoriat
kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, ja aiempia vahvoja teorioita kaatuu ja uusia
tulee niiden rinnalle.92 Sama puolustuspuhe voidaan soveltaa taiteilijoille.
91

92

Mieleeni palautuu keskustelu valokuvataiteilija Nelli Palomäen kanssa, kun hän
valitsi näyttelyä varten vedostettavaa ruutua kuvaustilanteen jälkeen. Palomäelle
tuntui olevan tärkeää, ettei valitse ruutua suoraan tunneperäisesti, siis sen mukaan
mihin ensiksi kiinnittyy. Se voisi johtaa liian ristiriidattomaan valintaan, sisäisen
estetiikan ideaalikuvaan, jossa ei ole mitään vieraita ainesosia. Intuitio voisi siis
ohjata kuvan valinnassa valitsemaan itseä emotionaalisesti jollain tavalla tyydyttävimmän kuvan – tulipa tuo tyydyttävyys sitten mistä kuvan elementistä tahansa,
muttei välttämättä tulkintaa kestävintä, rikkainta tai moniulotteisinta. Tarvitaan siis
intuitionvastainen tuokio, jossa analyyttisesti etsitään ruutua, jossa on jotain tekijälle, tässä tapauksessa Palomäelle, epämukavaa, oikeanlaista lunastumisen
epätäydellisyyttä.
Harman 2010: kohdassa 1:05
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93

Muistiinpanoistani löytyi huomio: Filosofiset ideat ovat kuin pimeässä kulkiessa
eteentulevia tienviittoja, jotka eivät osoita mihinkään suuntaan. Silti se, että niitä
tulee pimeydessä vastaan on erittäin merkityksellistä.
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Teksti on muokattu versio Nirodha ry:n julkaisemista meditaatio-ohjeista.

Olkoon niin, että kaikki olennot kaikkialla ovat onnellisia.
Olkoon niin, että kaikki olennot kaikkialla ovat turvassa ja suojattuina.

Harjoituksen viimeisessä vaiheessa voit toivoa kaikille olennoille onnellisuutta. Voit kuvitella hyväntahdon ja ystävällisyyden laajenevan itsestäsi
ulospäin kaikkiin suuntiin.

Seuraavaksi voit tuoda mieleesi vielä jonkun, jonka kanssa sinulla on vaikeuksia, ja kuten aiemminkin, toivoa hänelle onnellisuutta, turvaa ja suojaa.

Ja tuo nyt mieleesi neutraali henkilö, joku joka ei ole kovin läheinen, mutta jonka kanssa ei ole erityisen hankalaakaan, esimerkiksi naapuri, tai henkilö jonka näkee usein aamuisin bussipysäkillä. Harjoitamme jälleen samaan tapaan. ”Olkoon niin, että olet onnellinen, olkoon niin että olet turvassa
ja suojattu.”

Seuraavaksi voit tuoda mieleesi jonkun ihminen, jota kohtaan tunnet kiitollisuutta jostain asiasta, esimerkiksi ystävän jonka kanssa sinulla on kohtalaisen yksinkertainen suhde ja jota kohtaan voit helposti tuntea hyvää tahtoa. Ja työskentelemme samaan tapaan fraasien kanssa: ”Olkoon niin, että
olet onnellinen, olkoon niin että olet turvassa ja suojattu.” Ja jälleen pidämme huomion osittain omissa kehotuntemuksissamme, mutta nyt pidämme
toisen henkilön olemuksen mielessämme, se voi olla etäinen mielikuva tai muisto hänestä onnellisena.

Aina kun huomaa mielen harhailevan, sen voi palauttaa takaisin näiden sanojen pariin.

Jos jokin toinen sanamuoto tuntuu paremmalta, voit syventyä harjoittamaan sen avulla. Voit keskittyä tähän virkkeeseen, anna mielen syventyä
sanoihin ja niiden merkitykseen. Voit myös tunnustella miltä virke tuntuu kehossa, anna sanojen ja kehotuntemusten yhdistyä kokemuksessasi niin,
että lause ikäänkuin soi kehossasi, rintakehässä, vatsassa, kurkun alueella.

Voit lausua hiljaa mielessäsi sanat: ”Olkoon niin että olen onnellinen, olkoon niin, että olen turvassa ja suojattu.”

Jo se, miten istumme voi olla eräänlainen ystävyydenele kehoa ja mieltä kohtaan. Anna kehosi levätä tyynyllä ja yksinkertaisesti huomaa miltä olosi
tuntuu juuri nyt. Voit hengittää ulos hieman syvempään muutaman kerran ja antaa kehon rentoutua jokaisella uloshengityksellä.

Voit ottaa hyvän ryhdikkään, mutta rennon asennon esimerkiksi tyynyllä istuen.
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T EO S LU E T T ELO
Planet #1
projisoit u pico-installaatio
tammi, akr y yli, löydet y t objek tit
w xga , äänetön
2 0 16

Island Illusions # 4 (Seabed )
projisoit u videoinstallaatio
teräs , graniit ti, lakk a
hd 1 0 8 0 , äänetön
12 0 cm x 213 cm
2 0 15

Planet #2
projisoit u pico-installaatio
tammi, akr y yli, löydet y t objek tit
w xga , äänetön
2 0 16

Rhei
projisoit u pico-installaatio
tammi, akr y yli, teräs
w xga , äänetön
2 0 15

Island Illusions # 1 ( Winter Prey)
projisoit u pico-installaatio
tammi,12 x18cm akr y yli
w xga , äänetön
koko vaihtelee
2 0 15

M .y. a
videoinstallaatio
tammi, t ur valasi, jalusta
hd 19 2 0x19 2 0 , äänetön
2 0 15

Island Illusions #2 (Polar Waters)
projisoit u pico-installaatio
tammi,12 x18cm akr y yli
w xga , äänetön
koko vaihtelee
2 0 15

April 2 0 12
projisoit u pico-installaatio
tammi, akr y yli
w xga , äänetön
2 0 16

Island Illusions #3 (Across the Alps)
projisoit u pico-installaatio
tammi,12 x18cm akr y yli
w xga , äänetön
koko vaihtelee
2 0 15

Primate
projisoit u pico-installaatio
tammi, akr y yli
w xga , stereo
2 0 16
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White Light, Black Light
5-k anavainen videoinstallaatio
sd , 4:3 , monik anava-audio
rakennet ut elementit, zaf ut,
pigment tivedos
kesto: 5 x 15min
2 0 13

A Declaration of Love I
1-k anavainen videoinstallaatio
hd , 16:9, mono
rakennet ut elementit
kesto: 8: 2 0 min
2 0 12 –2 0 13

A Declaration of Love II
1-k anavainen videoinstallaatio
hd , 16:9, 4-k anavainen surround audio
rakennet ut elementit
kesto: 8: 0 0 min
2 0 12 –2 0 13

A Declaration of Love III
1-k anavainen videoinstallaatio
hd , 16:9, mono
rakennet ut elementit
kesto: 9:3 0 min
2 0 12 –2 0 13
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N ÄY T T ELY D O KU MEN TA AT I O

I S L A ND ILLU S IO N S
Finlandsinstitutet, Tukholma
13 . 2 .–14 .3 . 2 015
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installointikuvia
tukholma

Yleisnäkymä näy t tely tilan sis äänk äynnilt ä valois aan aik aan .
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Yleisnäkymä ik k unapääd ys t ä illan hämär t y e s s ä .
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Kuvas ek vens si te ok s e s t a Island Illusions # 4 .
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Näkymä näy t tely tilas t a .
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N ÄY T T ELY D O KU MEN TA AT I O

MILLIO N YE A R S AG O
Jönköpings läns museum, Jönköping, Ruotsi
20.5.–26.6.2016
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Yleisnäkymä näy t tely tilan sis äänk äynnilt ä .
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R hei

A pr il 2 0 12
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T YÖRYHM ÄT
A Declaration of Love I II III

White Light, Black Light

P uutarhuri
ANDRE A MELLONI

Kuraat tori
A N N A V I R TA N E N

Näy t telijä
L AUR A BRUNDRET T

Apulaisohjaaja , casting
HELK A HEINONEN

Tanssi & koreograf ia
JENNIFER AMELIE VOG EL

Graaf inen muotoilu
T O M M I VA S KO

Ääninäy t telijä
PIA ANDERSSON

P uuseppä
R AINER BROCK

Päihdet yöntekijä
ILONA P UBLIT Z

Av ustajat
V I L L E TA N T T U , R A L F Å S T RÖ M , K E N N E T H B A M B E R G ,
PA S I R A U H A L A , M A R KU S L E H M U S R U U S U , E R N O R A I TA N E N , A N T T I H U I T T I N E N , L A U N O T U U R I / A A LT O U N I V E R S I T Y M E D I A L A B / A A LT O U N I V E R S I T Y, N I R O D H A R Y,
HEL SINKI ZEN CENTER

Joogaaja
PA S C A L D E L A C A Z E- D U T H I E R S
Typograf ia
J A A K KO S U O M A L A I N E N
Äänisuunnit telu
T E E M U & M A R KU S L E H M U S R U U S U
P ukusuunnit telu
OONA COLLIANDER & JENNY BRIT TBERG

Osallist ujat
A I N O , A R J A , DZ A M I L , E VA , J U H A N I , J U K K A , K ATA R I I N A ,
K A U KO , S A M P O , O U T I
Tuot taja
TELLING TREE

Kamera-av ustaja
M A U R O FA R I Ñ A S
Konst ultaatiot
H I T O S T E Y E R L , W I L L I A M S A B I S T O N , T I M O K E L A R A N TA
Kuvat t u lok aatiossa
S U TEKI BONS AI G ARDEN, BERLIN, G ERMANY
B E E L I T Z- H E I L S TÄT T E N S A N AT O R I U M , G E R M A N Y
O S H O M E D I TAT I O N S T U D I O , B E R L I N , G E R M A N Y
Tuot taja
TELLING TREE
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Island Illusions

Million Years Ago

Kuraat torit
R A I L I TA P I O , H I L L A T U O M I N E N

Kuraat tori
MIKE BODE

Kuvaus
MARTIN JÄGER

Kuvaus
MARTIN JÄGER

Musiikki
FELICIT Y MANG AN, TOPIA S TIHE Ä S ALO

Musiikki
FELICIT Y MANG AN

Pajat yö
M A R K KU S O R S A , A N T T I S I H V O L A

Pajat yö
M A R K KU S O R S A , A N T T I S I H V O L A

Av ustaja
M I K KO H A I KO

Yhteist yössä
I K A H U M E D I A A R T, J Ö N KO P I N G S L Ä N S M U S E U M /
LISELOT TE MUNTHER , SEBA S TIAN PE TERS SON

Konsultaatio
K A L L E K ATA I L A
Yhteist yössä
I K A H U M E D I A A R T, M E D I A C E N T R E L U M E

Tuot taja
TELLING TREE

Tuot taja
TELLING TREE
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K II TO K S E T
Saara Ek ström
Jussi Kivi
Tuomas A . Laitinen
Helk a Heinonen
Seppo Lindroos
Helinä Lindroos
Markus Lehmusr uusu
Jaakko Suomalainen
Kalle Kataila
Jussi Parikk a
Mike Bode
Hanna Weselius
Mikko Haiko
Kenneth Bamberg
Aukusti Heinonen
Karoliina Paatos
Jyrki Parantainen
Niko Luoma
Timo Kelaranta
Ville Tant tu
Ari Saar to
Karoliina Lummaa
Pasi Rauhala / Ik ahu Media Ar t
Taikkilaiset!
Näyt telyiden mahdollistamisesta kiitän
Alfred Kordelinin säätiötä, AVEK :ia, FR AME:a,
Koneen säätiötä, Svensk a kultur fondenia ja
Taiteen edistämiskeskusta saamistani avustuksista.
Erit yinen kiitos teoshankinnoista julkisiin
kokoelmiin Kansallisgalleria / Valtion taideteostoimikunnalle ja Ruotsin Jönköpingin läänin julkisille
taidehankinnoille .
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