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Luonnon tulkintaa: Ajatuksia Art Ii Biennaalista 2020 

 
Art Ii Biennaali 2020 nousi esiin ennen kaikkea siksi, että se järjestettiin. Tarkoitan sitä, että globaalin 

koronapandemian aikaan ja kotoapoistumiskieltojen ollessa voimassa suuressa osassa maailmaa, 

biennaali toimi harvinaisena jatkuvuuden symbolina kulttuurialalla. Tämän lisäksi biennaalin teema 

”Maan tieto”, joka viittaa sekä planeettamme että sen pienimmän rakenneosan – eli maa-aineksen 

itsensä – reflektointiin, tarjosi mahdollisuuden arvostaa riippuvaisuuttamme ja alkuperäämme 

luonnosta itsestään. Aihe ei olisi voinut olla ajankohtaisempi, kun ottaa huomioon, miten 

koronatilanne oli jo tätä reflektointia meiltä vaatinut.  

 

Emme usein täysin arvosta jonkin esineen tai järjestelmän toimintaa, ennen kuin se rikkoutuu. 

Ajatellaan esimerkiksi pitkittynyttä sähkökatkosta, joka aiheuttaa laajalle levinneitä ongelmia 

valaistukseen, ruuansäilytykseen, julkiseen liikenteeseen, välttämättömiin varusteisiin ja 

terveydenhuoltoon. Ajan myötä yksilö, perhe tai yritys, joka joutuu elämään ilman sähköä, päätyy 

pohtimaan tätä yleensä itsestäänselvyytenä pitämäämme energianlähdettä. Lopulta hän ymmärtää 

sen synnyn olevan luonnossa itsessään, vesi- ja tuulivoimassa, aurinkoenergiassa, kaasussa, hiilessä 

tai ydinvoimassa. Ilman monimutkaisia järjestelmiä, jotka lähettävät meille energiaa näistä lähteistä, 

olemme jälleen suoraan riippuvaisia planeetastamme ja sen perustuotteista: kasveista, 

mineraaleista, vedestä, maasta. Ekaterina Sharovan (RUS) ja Maria Huhmarniemen (FIN) kuratoimat 

biennaalin kymmenen työtä viideltä taiteilijalta ja neljältä työparilta sekä yksi aikaisemmin 

toimeksiannettu teos, kyseenalaistivat suhteemme maahan jokainen omalla erityisellä tavallaan 

aikana, jolloin globaalin yhteiskuntamme perustoimintakin on kyseenalaistettu. 

 

Koronavirustilanteen vuoksi kuraattoreiden valinnat oli rajattu Suomessa työskenteleviin taiteilijoihin, 

mutta kuten Maria Huhmarniemi kuraattorikeskustelussa selitti, tämä ratkaisu nähtiin lopulta 

hyödyllisenä, sillä se auttoi pienentämään ylettömän matkustamisen vaikutusta. Valitut taiteilijat, 

joilla jokaisella oli henkilökohtainen suhde paikalliseen maahan, vastasivat teoksilla, jotka osoittavat 

yhteyden luonnon, ihmisyyden ja ihmisten välillä. Monet teoksista jäivät myös paikoilleen 

aikaisempien biennaaleissa ja muissa projekteissa syntyneiden teosten rinnalle. 

 

KulttuuriKauppilan galleriatilaan rakentunut Johanna Ruotsalaisen ja Simi Susanna Ruotsalaisen 

videoistallaatio I Am a Living Being lähestyi näitä teemoja ei-inhimillisen toimijuuden kautta. Teos 
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muodostui maanpohjaksi muutetusta osasta galleriaa, johon muotoiltuihin kasvonpiirteisiin 

heijastettiin puhuva pää. Ihmismäiset kasvot lausuivat Äiti Maan oikeuksien yleismaailmalliseen 

julistukseen pohjautuvat sanat, jotka laadittiin Bolivian ilmastokonferenssissa vuonna 2010. 

Inhimillistämällä maan installaatio huomioi tarpeen tarpeen tunnustaa luonnon ja sen itsenäisten 

olentojen ja kappaleiden oikeudet.  

 

Teos myös korosti ristiriitaista yritystämme ymmärtää luontoa. Luonnon antropomorfisointi sisältää 

nimittäin aina viime kädessä riskin ei-inhimillisiin ilmiöiden ja toimijoiden mukauttamisesta 

ihmistahtoon. Poliitikkojen ja lainsäätäjien tehtävä on viime kädessä filosofinen. Miten säilytämme 

inhimillisen toimijuutemme astuessamme itsemme ulkopuolelle, jotta voimme tunnistaa niiden 

olentojen toimijuuden, joiden kanssa jaamme maan?  

 

Taiteen tekeminen on yksi tapa yrittää kulkea tätä vaikeaa keskitietä, eikä vähiten siksi, että 

taiteellinen tuotanto sisältää muotoilua ja kompromisseja luonnollisten ja kierrätettyjen materiaalien 

kanssa. Paula Suomisen suuri ulkotilaan sijoittuva veistos Kummalliset Kukat sisältää kolme eri 

mittasuhteista teosta (yksi on ihmistä suurempi, kaksi enemmän tai vähemmän ihmisenkokoisia). 

Teoksen osat Kaihonkukka, Kuukunen ja Kultatyräkki on tehty yhteistyössä iiläisten kanssa, ja niissä 

on mukana mosaiikkeja, jotka on kerätty paikallisten kotoa vuonna 2018, jolloin taiteilija myös 

työskenteli yhdessä työhönvalmennuskeskuksen asiakkaiden kanssa. Kokonaisuutena teos on – 

kuten monet taideteokset – ihmisen luonnon työstämisen lopputulos luonnon jälkien näkyessä 

vahvasti teoksen kasvinomaisissa muodoissa.  

 

Veistostaiteen prosessi ilmaisee kenties paremmin kuin mikään muu taidemuoto, miten taide on 

metafora ihmisen jatkuvalle soutamiselle ja huopaamiselle luonnon kanssa, jossa pyrimme 

syrjäyttämään luonnon, vain joutuaksemme alinomaa taas nöyrtymään sille. Tiina Vehkäperän teos 

Massamuisti korostaa tätä jatkuvaa vuorovaikutusta taiteilijan ja luonnon välillä ja vuorovaikutuksen 

lopullista vääjäämätöntä loppua kuolemassa. Teos koostuu matalasta haudasta, joka on kaivettu 

arkun muotoon Iin ympäristötaidepuiston maaperään, joka on edellisten biennaalien teosten koti. 

Teos vihittiin performanssilla, jossa taiteilija kutsui vieraita laskeutumaan ”hautaan ”. Rituaali tarjoaa 

yksittäiselle vierailijalle mahdollisuuden reflektointiin heidän päästessään lähemmäksi maata, jota 

osaksi he lopulta tulevat.  
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Muiden biennaalin teosten ohella kolme edellä mainittua teosta havainnollistavat yhteyttämme 

luontoon pyrkien samalla toteuttamaan alati vaikeaa tehtävää, äänen antamista luonnolle. Tämän 

tehtävän asettama haaste juontuu yhtä lailla siitä, että olemme joka tapauksessa osa luontoa, kuin 

siitä, että seisomme luonnosta irrallaan omasta olemassaolostamme tietoisina olentoina. 

Jälkimmäinen on sekä luonnosta että toisistamme vieraantumisen lähde. Se on sekä teknologisen 

edistyksen moottori että taantumisen syy, sillä laskun edistyksestä maksavat ympäristö ja ihminen. 

Kansainvälistä tunnustusta sitoutumisestaan ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen 

saaneessa kunnassa järjestettävä Art Ii Biennaali 2020 tuo esiin pitkäjänteisen vuorovaikutuksen 

tärkeyden luonnon kanssa sekä taiteen merkityksen tuon vuorovaikutuksen kuvaamisessa. On 

kunniaksi biennaalin menestykselle, että nämä seikat on esitetty selkeästi tavalla, joka heijastaa 

aikamme avainkysymyksiä. 

 

 

 
Oululaistunut kuraattori, taidekriitikko ja tutkija Mike Watson on 

kirjoittanut lukuisiin eurooppalaisiin taidejulkaisuihin ja kuratoinut 

tapahtumia mm. Venetsian Biennaaliin. Niin kuraattorina, taidetuottajana 

kuin tutkijanakin Miken kohteena ovat taiteen ja politiikan moninaiset 

kytkökset. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen saavutettavuudesta 

sekä siitä, miten taide ja taidetuotanto saadaan avoimeksi kaikille ja 

miten taiteella voitaisiin edistää osallisuutta. Mike on tarkastellut 

teksteissään uuden median mahdollisuuksia laajemminkin.  

Hänen uutta mediaa käsittelevä teoksensa Can the Left Learn to Meme?: 

Adorno, Video Gaming, and Stranger Things ilmestyi viime vuonna. 

 


