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Taidetta yhteisölle, yhteisön kanssa 
 

Yhteisötaide, sosiaalinen taide ja dialoginen taide ovat konsepteja, jotka kuvaavat taidetta 

kohtaamisena, keskusteluna ja yhteistyönä. Yleisesti ne viittaavat kaikkiin prosesseihin, joihin kuuluu 

ryhmän kannustaminen osallistumaan johonkin luovaan toimintaan yhdessä. Määritelmällä on 

instituutionaalinen lähestymistapa. Keskusteleminen ja yhdessä työskentely luovassa prosessissa 

nähdään taiteen muotona, kun prosessia fasilitoidaan sellaisen nykytaiteen kontekstissa, jota tekevät 

ammattitaiteilijat ja jota esitellään näyttelyissä ja taidekatalogeissa, kuten Art Ii Biennaalissa. 

 

Taiteentutkimuksessa käydään jatkuvaa väittelyä siitä, miten yhteisön jäsenet voidaan osallistaa 

tasa-arvoisesti mukaan yhteisötaiteen luomiseen, miten heitä kuullaan suunnitteluprosessissa ja 

miten heitä voidaan voimaannuttaa sekä kuinka voidaan luoda pitkäkestoisia yhteyksiä, empatiaa ja 

luottamusta taiteen kautta (esim. Hiltunen, 2010; Kantonen, 2005; Kester, 2004; Lacy, 1995). 

Tutkimus yhteisötaiteen etiikasta ohjasi kuratointiprosessia. Osallistujille yhteisötaide tarkoittaa 

sosiaalisia tilanteita, jakamista ja jaettuja kokemuksia. Se voi toimia voimaantumisen, itsetunnon 

kehityksen ja identiteetin rakennuksen kanavana, ja se voi laajentaa osallistujan toimintakykyä 

aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.  

 

Yhteisötaiteella on juurensa 1960-luvun taidemaailmassa, jolloin modernistinen tyyli ja siihen liittyvä 

universaaliutta ja ainutlaatuisuutta korostava ajattelu alkoi väistyä. 1960- ja 1970-luvuilla taiteesta 

tuli tietoisempaa ja poliittisempaa. Yhteisötaiteessa voi olla edelleen poliittista sisältöä: 

kyseenalaistamista, kritisointia, korostamista, provosointia ja elävöittämistä minkä tahansa 

taiteellisen ilmaisun muodon kautta. 

 

Yhteisötaide vaatii, että taiteilijalla on taito kartoittaa ja analysoida paikan fyysistä, narratiivista ja 

sosiokulttuurista ulottuvuutta sekä taito olla vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa. Nämä 

näkökulmat olivat keskeisiä taiteilijoiden ehdotusten arvioinnissa. Yhteisötaiteessa taiteilija on 

vastuussa suunnittelusta ja teoksen sisällön tuotannosta, mutta toteuttaakseen nämä prosessit 

taiteilijat tekevät yhteistyötä yhteisön jäsenten kanssa. Työ voi sisältää inspirointia, ohjausta ja 

toimintojen organisointia.  

 

Kun yhteisötaidetta tuotetaan kansainvälisessä taidesymposiumissa, taiteilijoilla on useita 

mahdollisia toimintasuunnitelmia. Tavallisesti taidetta ei nähdä jonakin, joka tulisi tuoda yhteisöihin 
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ulkopuolisten toimesta, vaan pikemminkin tapana, jolla taiteilijat voivat olla vuorovaikutuksessa 

yhteisön kanssa, kuulla heitä, oppia heiltä ja vastaavasti jakaa jotain vastineeksi. Joka tapauksessa 

taiteilijat voivat järjestää taidetyöpajoja, joissa he voivat opettaa tiettyjä metodeja taiteen luomiseen, 

joita voidaan toteuttaa ilmaisussa. Taiteen tekemistä kuvataan usein äänen antamisena yhteisölle, 

mikä viittaa myös voimaantumiseen. Taiteellisia prosesseja voivat johtaa taiteilijat, jotka pyrkivät 

fasilitoimaan luovaa osallisuutta ja yhdessä tekemistä. Vahvemmin yhteisölähtöisessä prosessissa 

taiteilija ja yhteisön jäsenet voivat luoda taidetta yhdessä, työryhmänä, jakaen ajatuksia koko 

prosessin aikana.  

 

1960-luvusta lähtien rasismi ja naisten oikeudet ovat kuuluneet yhteisötaiteen käsittelemien 

teemojen joukkoon. Viimeaikaiset taipumukset yhteisötaiteessa seuraavat tätä perinnettä ja 

linkittävät ne intersektionaaliseen feminismiin. Tämä tarkoittaa sellaisen ajattelun edistämistä, että 

epätasa-arvo voidaan tunnistaa ja ratkaista. Intersektionaalinen feminismi käsittää sukupuolen ja 

ihonvärin sosiaalisten kategorioiden, kuten luokan ja seksuaalisuuden lisäksi. Art Ii Biennaalissa tämä 

oikeuden lisäämisen lähestymistapa laajennettiin ihmisistä koskemaan myös muuta kuin inhimillistä 

luontoa. Tämä näkyi Simi Susanna Ruotsalaisen ja Johanna Ruotsalaisen videoinstallaatiossa. I Am a 

Living Being oli videoinstallaatio, joka koostui animoiduista, ihmismäisistä kasvonpiirteistä, jotka 

kuvasivat kuviteltua maan muotokuvaa. Maan pitämä puhe oli modifioitu Äiti Maan Oikeuksien 

yleismaallisesta julistuksesta.  

 

Tapahtuman kuraattoreina halusimme Ekaterina Sharovan kanssa fasilitoida paikallisyhteisöjen ja 

taiteilijoiden kohtaamisia, mutta meidän piti pohtia uudelleen, kuinka voisimme mahdollistaa 

hedelmällisen keskustelun kaikkien osallistujien välillä koronapandemian aikana. Olisivatko taiteilijat 

vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa verkossa vai esimerkiksi kirjeiden ja postilaatikoiden kautta, 

kuten yksi taiteilijoista ehdotti? Verkkokeskustelu ja videoneuvottelut tuskin kuitenkaan täysin 

korvaisivat taiteilijan fyysistä läsnäoloa yhteisöllisessä taideprojektissa, mutta pystyimme kuitenkin 

tavoittelemaan mahdollisia muotoja yhteistyölle ja kommunikaatiolle Art Ii Biennaalissa. Miia 

Kettunen teki yhteistyötä paikallisten koululaisten kanssa etäyhteyksien kautta, ja Pii Anttila ja Alan 

Bulfin loivat Fidelity of Home -installaation, joka peräänkuulutti yhteisöllistä osallistumista.  

 

Jälkihumanistinen ajattelu on siirtänyt yhteisötaiteen fokuksen kohti laajempaa yhteistyötä luonnon 

kanssa ja kohti ajatusta luonnon palvelemisesta taiteessa. Tämä ajattelutavan muutos on linjassa 

muiden nykytaiteilijoiden kanssa, jotka ovat nostaneet luonnon kanssataiteilijaksi ja kumppaniksi 
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laitteiden ja muiden esineiden rinnalle. Tämänkaltaista lähestymistapaa kehittivät myös monet Art Ii 

Biennaalin taiteilijat. Esimerkiksi Karoliina Niemelä ja Pirjo Lempeä hyödynsivät savea materiaalina 

ja polttivat veistoksen paikallaan yhteistyössä luonnon kanssa. Samoin voidaan todeta myös Miia 

Kettusen teoksesta, jossa yhteistyötä tehtiin kasvien kanssa. 

 

Jälkihumanismi keskittyy ei-inhimilliseen toimijuuteen ja luonnon oikeuksiin (missä käsite ei-

inhimillinen viittaa siihen, että myös ihminen on osa luontoa). Samanaikaisesti se laajentaa empatian 

kehää ihmisnaapureista naapurustoihin, joihin kuuluu eläimiä, kasveja ja kiviä. Taide myös reflektoi 

taiteilijan suhdetta luontoon; taiteilijat voivat nähdä ja kuvata luontoa romanttisesti, henkisesti, 

analyyttisesti ja aktiivisena toimijana ja oikeuksien haltijana, jolla on ääni.   

 

Kiitos turve, maa, ruoho, savi, taiteilijat, yhteisön jäsenet, kuraattoripari sekä upean tapahtuman tuottajat!  
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Maria Huhmarniemi on rovaniemeläinen kuvataiteilija ja 

kuvataideopettaja, joka on työskennellyt yliopistonlehtorina Lapin 

yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen 

koulutusohjelmassa vuodesta 2002 lähtien. Kuvataiteilijana 

Huhmarniemi keskittyy installaatioihin ja opettajana yhteisö- ja 

ympäristötaiteeseen. Huhmarniemi on väitellyt taiteen tohtoriksi 

vuonna 2016. Väitöskirja käsitteli taiteilijan osallistumista 

ympäristökonflikteja käsitteleviin keskusteluihin. 

Huhmarniemi on osallistunut moniin taiteeseen, aluekehitykseen ja 

hyvinvointiin liittyviin yhteistyöprojekteihin Lapissa ja Barentsin 

alueella. Vuodesta 2012 lähtien Huhmarniemi on toiminut Lapin 

taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajana ja kuratoinut useita 

kansainvälisiä näyttelyitä.   


