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Miten yhdistää ympäristötietoisuus ja 
hyvinvointinäkökulma taidetuotannossa? 

 
Vuoden 2020 Art Ii Biennaalin teemana oli ”Maan tieto”. Maan tiedolla tarkoitetaan kaikkea sitä 
hiljaista tietoa, jota ympäristössämme on. Biennaalin johtoajatuksena on, että maapallon ääni 
ansaistee tulla kuulluksi. Maapallon kestävyys on koetuksella, kun ihmisen toimet uhkaavat eliölajien 
kirjoa, ilmastoa ja meriämme. Elämme antroposeenin aikaa, eikä se mairittele meitä ihmisinä, osana 
luomakuntaa. Vaikutuksemme maapallon hyvinvointiin on lähinnä kielteinen. 
 
Art Ii Biennaalin tuotantoa ohjaavat Iin ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan visiot ympäristön 
kehittämisestä taiteen keinoin, taidetoiminnan osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä sekä 
taidetuotannon ammattimaisuudesta ja kansainvälisyydestä. Ii tunnetaan ilmastotyöstään kautta 
maailman, ja kunta on profiloitunut kestävän kehityksen edelläkävijänä valtakunnallisesti. 
Art Ii Biennaali heijastelee näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Biennaalin taideteokset heijastelevat 
ympäristönäkökulmaa moninaisin tavoin sekä lisäävät hyvinvointia luomalla osallisuutta ja 
yhteisöllisiä kokemuksia. 
 
Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa, kun taidetta tehdään ympäristönäkökulmasta ja sen tavoitteena on 
hyvinvointi?  
 
Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan luonnossa liikkumisella on suoria vaikutuksia ihmisen 
hyvinvointiin ja vaikkapa säännöllinen kävely metsässä voi vähentää masennusta ja alakuloa. Myös 
taiteella on hyvinvointivaikutuksia ja parhaimmillaan taide tai taidelähtöinen toiminta voimaannuttaa 
osallistujaansa ja auttaa häntä olemaan läsnä maailmassa. YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö 
WHO:n mukaan taiteen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ovat kiistattomia: taide voi parantaa sekä 
fyysistä että psyykkistä terveydentilaa. 
 
Osana Art Ii Biennaalia juhlimme Lähde! –hyvinvointipuiston avajaisia Iin Suvantolassa. Lähde! –
puistossa taide ja luonto kohtaavat aivan konkreettisesti, kun pysyvä julkinen taide (Paula Suomisen 
mosaiikkiveistos Kummalliset Kukat), biennaalin lyhytaikaisemmat teokset sekä puistossa 
liikkumiseen ja ulkoiluun kannustavat aktiviteetit muodostavat saumattoman hyvinvointia edistävän 
kokonaisuuden. Lähde! –puistossa kasvit ja puut, mahtava Iijoki sekä elävät olennot, ihminen mukaan 
lukien, luovat yhdessä kokemuksellisen tilan olla läsnä ja aistia. Näin puisto luo hyvinvointia taiteen ja 
luonnon yhtymäkohdassa. 
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Yksi Art II Biennaalin teoksista oli Pii Anttilan ja Alan Bulfinin teos Fidelity of Home (Kodin 
uskollisuus). Teoksessaan Anttila ja Bulfin olivat koonneet hyllykköön yleisön nähtäväksi ja 
tutustuttavaksi orgaanisia aineita, joita voidaan käyttää kotitaloudessa mm. ruuanlaittoon ja 
puhdistamiseen. Teoksella oli myös vuorovaikutteinen ulottuvuus, kun ihmiset saivat tuoda omia 
aineitaan ja liittää mukaan käyttöohjeet. Lopulta koossa oli vastoja, yrttejä, pesusieniä ja itse tehtyä 
saippuaa sekä reseptejä ja ohjeita niiden käyttöön. 
 
Avajaisissa taiteilijat tarjoilivat itsetehtyä kombutsaa. Näin teoksen ei-inhimillinen elävä elementti ja 
yhteistyö sen kanssa sai konkreettisen muotonsa. Myöhemmin taiteilijat järjestivät työpajan, jossa 
työstettiin esineitä kuivatusta volgansienestä. Jokainen osallistuja sai oman scoby-sienen, jonka sai 
viedä kotiinsa kasvattaakseen sitä edelleen. 
 
Periaatteessa Anttilan ja Bulfinin teos on biotaidetta, jossa on vahva osallistumisen ulottuvuus. 
Taiteilijat ovat tutkineet ikiaikaisten materiaalien käyttöä ja opiskelleet perinteisiä menetelmiä. 
Työpajatoiminnassa he soveltavat tutkimustuloksiaan ja jakavat osaamistaan taiteen kokijoiden 
kanssa. Lopputuloksena on taidetta ja toimintaa, jossa osallistujien tietoisuus ympäristöstä ja 
ihmisen suoran toiminnan ulkopuolella olevasta elinpiiristä laajenee. 
 
Jos haluamme oppia maan tiedosta ja jos haluamme ymmärtää luontoa, meidän pitää tiivistää 
vuorovaikutusta ei-inhimillisen maailman kanssa ja osallistua elonkehään toimijana muiden joukossa. 
Olemme osa meitä isompaa kokonaisuutta, ja maapallon hyvinvointi tarkoittaa myös ihmisen 
hyvinvointia.  
 
Jos haluamme aloittaa keskustelun, johon voivat osallistua kaikki tahot, joita se koskee - niin 
inhimilliset kuin ei-inhimilliset tahot, niin luonto kuin kulttuurikin – meidän on laajennettava 
keskustelun tapoja ja huomioitava mahdolliset eriarvoistavat rakenteet. Taidetuotannon ja 
kuratoinnin näkökulmasta prosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen tulee osallistaa kaikki: niin 
taidemaailman ulkopuolella toimivat ihmiset kuin maapallomme ei-inhimilliset toimijat. Vain siten 
voimme luoda aidosti osallistavaa ja koko elonkehän hyvinvointiin vaikuttavaa taidetta. 
 

Art Ii Biennaali 2020 ei olisi onnistunut ilman lukemattomien henkilöiden ja tahojen panosta ja apua. 

Ensimmäiseksi haluan kiittää Iin kuntaa sitoutumisesta laadukkaan taidetuotannon tukemiseen ja 

kestävän kehityksen edistämiseen. Ii-instituutin yksiköt ja niiden henkilökunta antoivat kollegiaalisen 

tukensa tapahtuman tuotantoon.  
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Olen kiitollinen kuraattoreillemme Ekaterina Sharovalle ja Maria Huhmarniemelle, jotka tekivät 

mahdottomasta mahdollista ja loivat kunnianhimoisen ja ainutlaatuisen tapahtuman keskelle 

poikkeuksellista globaalia tilannetta.  Mukaan valitut taiteilijat herättivät tapahtuman eloon 

taiteellaan ja läsnäolollaan ja tekivät Iistä viikoksi maailman keskipisteen. 

 

Lähde! -puistoon liittyvässä yhteistyössä tärkein yhteistyökumppanimme on ollut Oulunkaaren 

kuntayhtymä. Haluan kiittää myös Iin kunnan ympäristö- ja työllisyyspalveluja korvaamattomasta 

avusta puiston toteuttamisessa. 
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