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Taiteen, tilan ja kansalaisten yhdistäminen  
 
Olin innoissani ja otettu, kun minut kutsuttiin kuratoimaan Art Ii Biennaalia. Ii on yksi Euroopan 

edistyneimmistä paikoista, missä ilmastonmuutostietoisuus on korkealla kunnallisella tasolla ja 

missä kulttuurilla, taiteella ja koulutuksella on tärkeä rooli tämän tietoisuuden rakentamisessa. 

Biennaalin tämänvuotinen teema vastasi tiedon vapautumisen ja taiteellisten käytäntöjen uuteen 

materialistiseen tulkintaan. Taidetuotannon, uuden tiedon ja luonnon välinen riippuvuussuhde tuntui 

liittyvän olennaisesti kohtaamiimme tärkeisiin kysymyksiin. Olen työskennelyt jo vuosia myös 

ekofeminististen taideprojektien parissa, ja Art Ii Biennaali tarjosi hienon mahdollisuuden kehittää 

näitä ideoita ja tuoda ajatuksia mukaan projektiin.  

 

Koronavirustilanteen vuoksi jouduimme muokkaamaan valintaprosessia ja keskittymään ainoastaan 

suomalaisiin ja Suomessa työskenteleviin taiteilijoihin. Tämä muutos mahdollisti toisaalta 

työskentelyn tarjoamisen paikallisille taiteilijoille sekä syvemmän paneutumisen teoshaussa 

esitettyihin kysymyksiin. Art Ii Biennaaliin valittiin osallistumaan kolmetoista taiteilijaa, ja jokainen 

heistä kehitti oman tulkintansa teemasta Maan tieto.  

 

Kuraattorina ja opettajana tiedostan useita perustavanlaatuisia kysymyksiä. Jos meillä on jatkuvasti 

edessämme ympäristöhaasteita ja tuhoutuvia ekosysteemejä, tarkoittaako tämä, että olemassa 

oleva tiedontuotantojärjestelmä ei toimi riittävän hyvin? Mitä meidän sukupolvemme on oppinut, ja 

mitä meidän tulisi välittää seuraavilla sukupolville? Miten koulutusjärjestelmä muokkaa meitä 

kansalaisina, ja miten voimme oppia ja opettaa kestävyyttä? Voivatko nykytaiteen käytänteet tarjota 

tilaa ajatuksille ja keskustelulle luonnon roolista oppimisessa? Nämä olivat eräitä niistä kysymyksistä, 

joita pohdimme työskennellessämme biennaalin parissa. 

 

Taidetuotannolla voi julkisessa tilassa olla useita tehtäviä, jotka ovat riippuvaisia kontekstista. Monet 

historiallisten ja poliittisten henkilöiden monumentit hallitsevat edelleen aukioita Neuvostoajan 

jälkeisessä urbaanissa julkisessa tilassa. A. Rieglin mukaan ”monumentti on työ, jonka tarkoitus on 

nimenomaisesti pitää tiettyjen ihmisten teot ja kohtalot elossa ja läsnä tulevien sukupolvien 

tietoisuudessa”. 1 Iin ympäristötaideprojektit luovat kontrastin ”kovien monumenttien” hallitsevalle, 

teolliselle materiaalisuudelle ja kylmille, vieraannuttaville metalli- ja kivipinnoille. Orjakauppiaiden ja 

vallankumousjohtajien sijaan Art Ii Biennaalin taiteilijat ovat luoneet kollektiivisen monumentin 
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itselleen maalle ja sitä asuttaville yhteisöille. Pohjois-Pohjanmaan konteksti tarjoaa meille 

vaihtoehtoisia tulkintoja siitä, mitä taiteen julkisessa tilassa tulisi olla. Se voi tarjota horisontaalisia 

tapaamispaikkoja paikallisille ihmisille, mahdollisuuksia uuden oppimiseen sekä luoda dialogisia 

yhteyksiä taiteilijoiden ja yleisön välille. Tuotantoprosessi voi osallistaa paikallisia, kuten 

työllisyyspalveluiden asiakkaita, jotka kutsuttiin rakentamaan uusia kalusteita ja luomaan taidetta 

yhdessä taiteilijan kanssa. Teoksissa olivat läsnä myös paikalliset materiaalit, kuten savi, puu, terva ja 

jopa ympäristöystävälliset veistosmateriaalit. 

 

Paula Suomisen työ tuo esiin tahdon kehittää yhteisöllisiä prosesseja. Suomisen työ sijoittuu Iin 

työhönvalmennuskeskuksen viereiseen puistoon. Projekti alkoi työhönvalmennuskeskuksen 

asiakkaiden kanssa ennen biennaalia, ja vuonna 2020 taiteilija viimeisteli kierrätyskeramiikkaa 

hyödyntävän keramiikkaveistoksen, johon keskuksessa työskentelevät omilla töillään osallistuivat. 

Biennaalin avajaisissa kokonaisuudessaan nähty puistoalue esittelee useiden eri yhteisöllisten 

taideprojektien tuloksia, mikä ilmentää ihmislähtöistä, pitkäjänteistä lähestymistä taidetuotantoon. 

Paikalliset asukkaat ja vierailijat on kutsuttu reflektoimaan yhteistä vastuutamme. Kuten Suominen 

asian muotoilee:   
 

Kasvit hallitsevat nyt maata ja jakavat oikeutta luonnon arvoihin. Planeetalla vallitsee elinehtojen 

uusjako. Kaikilla lajeilla ja otuksilla on yhtäläiset velvollisuudet ja oikeudet maahan, veteen ja ilmaan. 

Kukaan ei voi omistaa maata, vettä tai ilmaa. Kasvit hallitsevat ja hoitavat maata ja planeettaa.  

 

Pia Hentusen Näkymättömät ötökät -veistosarjassa heijastuu näkymättömyyden idea. Hentunen on 

kansoittanut Iin puistoalueita veistoksilla hyönteisistä tuoden näkyviin niiden tärkeän roolin 

kestävässä ekosysteemissä odottamattomalla ja yllättävällä tavalla.  

 

Taiteilijat keksivät useita tapoja oppia maalta. Miia Kettusen Landshapes on ympäristötaideteos, 

jossa koululaiset osallistuivat muotoiluun ja maan, maapallon ja sen ekosysteemien reflektointiin. 

Tiina Vehkaperä tarjoaa mahdollisuuden löytää uudelleen yhteys maahan muistuttamalla meitä, että 

”saavumme tänne yksin ja niin myös poistumme. ” Teoksessaan Massamuisti Vehkaperä luo 

mahdollisuuden keholliseen kokemukseen maasta ja ympäröivään maisemaan sulautumisesta. Alan 

Bulfin ja Pii Anttila loivat relationaalisen teoksen, joka leikittelee sillä, mikä on yksityistä ja mikä 

julkista. Teos kutsuu vierailijat löytämään uudelleen lähimmät voimavarat omista kodeistaan, 

avoimessa laboratoriossa. Alain Badiousta inspiroituneena taiteilijat loivat teoksen Fidelity of Home 

–avoimen, prosessikeskeisen laboratorion – Iin kirjastoon.  
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Marja Haapakankaan ja Maria Laitilan videoinstallaatio Seusuo sekä Johanna Ruotsalaisen ja Simi 

Ruotsalaisen videoinstallaatio I Am a Living Being esittelevät kaksi erilaista näkökulmaa 

nykykeskusteluun ympäristöuhkista ja luonnonvarojen hyväksikäytöstä. Jälkimmäisessä teoksessa 

maasta tulee päähenkilö, joka muotoilee oikeutensa Bolivian Cochabambassa järjestetyssä 

ilmastonmuutoskonferenssissa esitetyn ja Yhdistyneiden kansakuntien toimeenpaneman Äiti Maan 

oikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti. Anne Yonchan työ Re:Peat III esittelee Oulun 

alueen turvekaivannoilla toteutuneen tiede-taideyhteistyön tuloksia. Kuvat esittelevät esimerkiksi 

turpeen monimutkaisia rakenteita ja taiteilijan kokeiluita turpeen tuhkan ja muiden 

luonnonmateriaalien kanssa. Karoliina Niemelä ja Pirjo Lempeä hyödyntävät myös maan resursseja 

saviveistoksessaan Alku, joka viittaa Kalevaan ja esittelee muinaisen keramiikkatekniikan, joka 

teoksessa muotoutuu interaktiiviseksi tutkimusprosessiksi.  

 

Art Ii Biennaali tarjoaa taiteellisia tulkintoja mahdollisista kestävistä tulevaisuuksista, joissa luonto ja 

maa voivat toimia opettajinamme. Teokset esittelevät vaihtelevia näkökulmia teemaan, laajasti 

erilaisia tekniikoita ja tapoja kommunikoida yleisön kanssa. Bruno Latourin mukaan ”alueelle 

kuuluminen on ilmiö, joka kaipaa eniten uudelleenarviointia ja uudelleenmäärittelyä; uusien 

maapallolla elämisen tapojen oppiminen on suurin haasteemme”. 2 Biennaali on ollut yritys osallistua 

tähän uuteen oppimiseen.  

 

Vaikka virtuaalinen maailma mahdollistaa nopean ajatusten ja kuvien vaihdon, kommunikaation ja 

tärkeiden päätösten teon, työn käytännön toteutus oli tärkeässä osassa. Haluan kiittää 

KulttuuriKauppilan henkilökuntaa, Jetta Huttusta, Inka Hyvöstä ja Annika Ryhästä, jotka onnistuivat 

järjestämään tuotantoprosessit hyvin vaikeista ja epävakaista ajoista huolimatta. Olen kiitollinen 

kuraattoriparilleni Maria Huhmarniemelle mukaansatempaavista ja inspiroivista keskusteluista, kuten 

aina. Kiitos kuuluu myös kaikille uskomattomille taiteilijoille, jotka toivat kokonaisuuteen ideansa, 

ajatuksensa ja teoksensa.  
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Ekaterina Sharova on venäläinen taidehistorioitsija ja kuraattori. Sharova on 

opiskellut Pohjoisessa federaatioyliopistossa Arkangelissa ja valmistui 

maisteriksi taidehistorian ohjelmasta Oslon yliopistosta vuonna 2012.  

Sharova on kuratoinut projekteja mm. Arctic Art Forumille, Arctic Arts 

Festivalille, Barents Spektakelille ja Arctic Arts Summitille. Sharova on 

kirjoittanut ja luennoinut Pohjois-Venäjän taiteesta Garage Triennialissa 

(2017) ja NEMOSKVAssa (2018). Sharova on luennoinut myös Pohjoisessa 

federaatioyliopistossa ja toiminut vierailevana luennoitsijana Lapin 

yliopistossa ja Oslo National Academy of the Artsissa.  

Sharova on myös ollut neuvonantajana kansainvälisessä alkuperäiskansojen 

taidetta esittelevässä Sakahà -näyttelyssä Kanadan kansallisgalleriassa sekä 

toiminut asiantuntijana useissa kansallisissa taidekilpailuissa Venäjällä. 

Hänen kuratointiprojektinsa keskittyvät ruumillistuneeseen tietoon, 

kulttuurillisen pääoman desentralisaatioon ja näkymättömän 

uudelleenmuotoiluun. 


