Luonto taiteen aineksena ja innoittajana
Oulun taidemuseo 21.10.2018/ Yrjö Haila

[1] Luonto tulee ilmi, ”on läsnä” Anni Rapinojan
taiteessa. On helppoa nähdä, että luonto on hänen
taiteensa aineksena; esimerkiksi hirven tai jäniksen
papanoista rakennetuissa kattokruunuja
muistuttavissa teoksissa. Voimme myös aavistella,
että luonto on läsnä innoittajana – mutta tämä on
astetta monimutkaisempi toteamus.
Nimittäin:
Innoitus ei voi toteutua suoraan ja ilmaantua ikään
kuin välittömästi näkösälle. Innoitus edellyttää
välittäjäkseen luontoa koskevan tietämyksen – käytän
termiä tietämys kattamaan tiedon erilaiset muodot:
sellaiset kuin kokemukseen perustuva tieto, kehollinen
”hiljainen” tieto sekä tiede erikoistuneena,
yhteisöllisesti jaettuna ja koodattuna tiedon muotona.
Mutta toki myös kattokruunujen kokoaminen edellyttää hirven/ jäniksen papanoita
koskevaa käytännöllistä tietämystä!
[2] Ottaessamme asetelmassa huomioon
tiedon merkityksen saamme siis
kolmivaiheisen asetelman eli ”triadin”:
luonto – taide – tietämys (tieto–tiede).
Tämä herättää ainakin kahdenlaisia
jatkotarkasteluja:
Ensiksi: Miten luonto tulee ilmi (on läsnä) taideteoksissa ylimalkaan? Tähän vastauksena
kolme erilaista vaihtoehtoa:
– representaatio [edustaminen; eli taideteos tuo luonnon ilmi ”sellaisenaan”]
– presentaatio [esittäminen; eli taideteos tuo luonnon ilmi ”esittämällä” sen jollakin tietyllä
tavalla]
– konstruktio [rakenne; eli taideteos tuo luonnon ilmi ”rakentamalla” sen jollakin tietyllä
tavalla]
Tiedolla on sitä merkittävämpi asema mitä johdonmukaisemmasta taiteellisesta projektista
on kyse. Taideteosten luominen edellyttää tietynlaista erikoistumista – tai pikemminkin: kun
taiteilija paneutuu pitkäjänteisesti tekemään yhtä, aika ja harjaantumisen vaatima energia
eivät riitä toiseen – ainakaan samanaikaisesti.
Toiseksi: triadisiin suhteisiin kuten luonto–taide–tiede sisältyy ennakoimattomuuden,
”kaoottisuuden” aines. Tämän matemaatikot Tien-Yien Li ja James A. Yorke totesivat
kaaosteorian kehityksen alkuvaiheissa.[1] Heidän tulostaan voidaan metaforisesti soveltaa
minkä tahansa ilmiön liikkeeseen, kun ilmiön liikerata käsittää kolme kohtiota: ilmiön liike ei
voi olla säännöllinen samalla tavoin kuin heilurin kaksi kohtiota käsittävä liike, vaan ilmiö
voi siirtyä uudelle alueelle ennakoimattomien vuorovaikutusten seurauksena ikään kuin
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satunnaisista syistä (vaikka liikettä määräävät tekijät olisivat täysin determinoituja). Toisin
sanoen: luonto voi olla taideteoksessa läsnä moninaisin tavoin sen mukaan, millaisen
aseman tieto (ja millainen tieto?) prosessissa saa. ”Sama” ilmiö, kuten tietynlainen
maisema, voi tulla ilmi moninaisena riippuen siitä, millaiseen tietämykseen tekijä
tekemisensä perustaa sekä millaisia esittämisen ja rakenteen (presentaatio & konstruktio)
tapoja hän noudattaa. – Tämän voimme havaita helposti vertaamalla toisiinsa erilaisilla
tyyleillä konstruoituja maisemia.
[3] Jatkan edellisestä, eli luonnon läsnäolosta taideteoksissa.
Representaation ja presentaation ero on selvä perinteisessä maisemamaalauksessa – ja
huomattakoon, että tietenkin maiseman visuaalisesti ja kokemuksellisesti todennetut
yksityiskohdat ovat taiteen ainesta aivan yhtä konkreettisesti kuin hirven tai jäniksen
papanat Anni Rapinojan töissä; maisema on presentaatio (”esitys”) niistä aineksista, joita
tekijä pitää tärkeinä, ei jäljentävä kuva.
Konstruktion ajatus saattaa
vaikuttaa hankalalta, mutta se
kesyyntyy ja tavanomaistuu
tarkasteltaessa jotakin itsestään
selvästi ihmisperäistä vakiintunutta
rakennetta, kuten holvikaarta.
Holvikaari on on todellinen juuri siksi
että se on ihmistyön tuote. Tärkeä
piirre lisäksi on, että holvikaarta
pitää pystyssä luonnon perustava
voima, gravitaatio (eli maan
vetovoima); minkä edellytys
tietenkin on, että holvikaari on kunnolla koottu. Tukevan holvikaaren rakenteen avain on
kiilakivi (keystone): kiilan muotoinen kivi kaaren keskellä ylhäällä (vasen kuva). Kiilakivi
ottaa vastaan sivuilta ja yläpuolelta tulevan puristuksen ja siten tukevoittaa koko kaaren
pysymään koossa. [Oikeanpuoleinen rakennelma, jossa ei ole kiilakiveä, sen sijaan
romahtaa!]
Tiede konstruoi oman maailmansa olennaisia osia vastaavalla tavalla: esimerkiksi
laboratorioon luodaan olosuhteita, joiden vallitessa tietty prosessi tapahtuu
säännönmukaisesti. Prosessi on totta nimenomaan siksi, että sen mahdollistava asetelma
on konstruoitu ja voidaan toistaa.
[4] Perinteiset maalatut maisemat ovat esityksiä (presentation), tai kuten kubistiset
maisemat, konstruktioita. Maisemamaalauksen merkitys ei ole esityksessä itsessään vaan
siinä, löytääkö teos esityksenä tai konstruktiona kaikupohjaa.
Lisäksi vanhoissa klassisissa maalauksissa maisema palveli jotakin muuta päämäärää –
eli konstruktion kohteena (aiheena) ei ollut ulkoista maailmaa koskeva näkemys vaan
ulkoisen maailman tiettyjen piirteiden kantama symbolinen merkitys.[2]
[5] Otan esiin kaksi jatkokysymystä, jotka maisemamaalauksen perinne nostaa esiin:
Ensiksi, onko taiteilija kohteen sisä- vai ulkopuolella? Toiseksi, miten aika, joka on luonnon
olennainen ulottuvuus, tulee ilmi – vai tuleeko?
[6] Tietyssä mielessä taiteilija on ilman muuta maiseman sisäpuolella; tästä ohessa
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esimerkkinä J. W. Dunnen teos ”Serial Painter.” Teoksen lähtökohtana on jokiuoma, jota
maalaava taiteilija haluaa saada itsensä mukaan kuvaan. Mutta loogisesti hänen täytyy
silloin maalata toinen taulu, jossa hän on mukana
maalaamassa taulua – ja niin edelleen, loppumattomana
sarjana.
Vastaavalla tavalla jokainen tekijä on oman tekemisensä
”sisäpuolella”, fyysiset työprosessit mukaan lukien.
Työvälineet kuten halonhakkaajan kirves ovat
fysikaalisina kappaleina ilmiselvästi kehon ulkopuolella,
mutta taito käyttää kirvestä on tekijän sisällä – ja mitä
kokeneempi tekijä, sen olennaisemmin taidon ytimenä on
kehollinen ”hiljainen” tieto. [Jos koetan tietoisesti ohjata
kirveen kulkua hakatessani halkoja, lyön todennäköisesti
ohi.]
[7] Entä aika? – Ajan esittämistä hallitsee paradoksi: fenomenologisessa (havaittavissa
olevassa) mielessä vain nykyisyys on todella todellinen, mutta menneisyys ja tulevaisuus
ovat läsnä nykyisyydessä. Niiden läsnäolon perustana on tapahtumakulkujen determinismi
(määräytyneisyys), sekä determinismin mahdollistamat muisti menneisyyteen päin ja
suunnitelmallisuus tulevaisuuteen päin; tosin muisti ja suunnitelmallisuus kytkeytyvät
tekijään eivätkä ole erityisen luotettavia!
[8] Aika voi tulla ilmi taideteoksessa, jos se
kuvaa rakenteen jonka taustana on ajassa
toteutuva tapahtumakulku. Aika on tällöin
teoksessa implisiittisesti läsnä. Tämän
periaatteen toteuttavia teoksia taiteilijat ovat
osanneet tehdä monissa muodoissa;
esimerkkejä:
– Leonardon piirrokset, joiden kohteena on
tulvaveden pyörteily.
– Aimo Kanervan akvarellit, joissa
esimerkiksi kuuset rakentuvat
(konstruoituvat) eläviksi ja kasvaviksi
organismeiksi.
– Anni Rapinojan puolukanlehtikengät, joiden väri muuttuu lehtien kuivuessa.
Aikaa esitettäessä tietämyksen suhteellinen merkitys kasvaa. Taiteilijan on tiedettävä,
miten muutos hänen kohteenaan olevassa luonnon ilmiössä tapahtuu. Tuula Närhisen työt
tarjoavat tästä lukuisia hienoja esimerkkejä.[3]
Esimerkiksi teos Tracing animals koostuu tiettyjen eläinlajien jalanjäljistä, jotka taiteilija on
saanut esiin; hän kuvaa kotisivuillaan myyrän jäljistä koostuvaa teostaan seuraavasti: –
”The animals remained invisible, but their movement was documented step by step. I was
mostly hoping to offer a new way of looking at the landscape. With the help of the imprints,
those hidden small creatures emerged from the shadows.”
Närhinen esittää lainauksessa jännittävän kommentin maisemasta: maisemaan sisältyy
pieniä, jatkuvasti uusiutuvia ja pois pyyhkiytyviä jälkiä kuten myyrien askelmerkit. Ne
jäävät useimmiten havaitsematta mutta ovat silti olennainen osa elävää, ajassa muuttuvaa
maisemaa.

3

Ossi Somman teos Optimistinen luonto on aikaa
kuvaava vaikuttava teos, joka sijaitsee Nokian
Siurossa Penttilän koulun pihassa. Somma
konstruoi sen muutettuaan kouluun asumaan
vuonna 1972; hän istutti pihalle edelliseltä
asukkaalta jääneen autonromun moottoritilaan
männyn.
Teos on lahjoitettu Porin taidemuseon
kokoelmiin, joissa se säilytetään ”niin kauan kuin
teos on erotettavissa sitä ympäröivän
kasvillisuuden seasta”.
[9] Ajan kuvaamisen tietointensiivisyyttä
kuvastaa se, että kuva voi olla tieteellisen
esityksen osana painava argumentti – eli toisin sanoen, intuitiivinen ymmärrys tietystä
ilmiöstä voi tuottaa idean, jossa kuvallinen ilmaisu on tärkein ainesosa. Mutta tietysti
tutkimuksen edetessä vasta mekanismin
ymmärrys tuo asian ilmi. Ohessa esimerkkinä
biologi Conrad Waddingtonin konstruoima kuva,
joka havainnollistaa hänen näkemystään
yksilökehityksestä.[4] Kuva on ollut
vuosikymmenten ajan evoluutiobiologian
oppikirjojen vakioaineksena.
Kiinnostavaa tässä on se, että Waddington loi
idealleen niin vahvan visuaalisen kuvan, että
kuvallinen esitys sai argumentin aseman. Kesti
muutamia vuosikymmeniä ennen kuin idea sai
empiiristä tukea – mutta sittemmin tuki on ollut
sangen vakuuttavaa.
[10] Palatkaamme lopuksi tarkastelemaan luonto–taide–tietämys (tieto–tiede) triadia.
Triadin olennainen dynaaminen seuraus on ambivalenssi, eli kahtalaisuus ja epätietoisuus.
Ambivalenssi voi saada ja on saanut kiinnostavia visuaalisia kuvallisia osoituksia.
Havainnollisen esimerkin tarjoaa klassinen ankka/kaniini -ambivalenssi: kuvassa voi nähdä
joko ankan tai kaniinin, mutta ei molempia yhtäaikaa.
Ambivalenssia on mahdollista käyttää apuna
selvitettäessä monimutkaisten ja moniulotteisten ilmiöiden
luonnetta. Visuaalinen ambivalenssi on esimerkki
näköaistin ja kuvan havainnoinnin tuottaman tulkinnan
keskinäisestä sidoksesta. Yhtä lailla ambivalenssit voivat
auttaa selvittämään käsitteellisesti hankalia ilmiöitä kuten
taiteen ja tieteen suhdetta.
[11] Hienon historiallisen analyysin kuvallisten esitysten merkityksestä tieteellisen
päättelyn osana tarjoaa Barbara Maria Staffordin teos Artful Science.[5] Stafford osoittaa
monipuolisten esimerkkien avulla, että kuviin perustavalla esitystavalla oli esimodernilla
kaudella huomattava merkitys tieteellisen päättelyn osana. Modernin (luonnon)tieteen
läpimurto toi tieteelliselle maailmankuvalle aiempaa systemaattisemman perustan, mutta
silti tieteellisten väittämien perusteisiin sisältyy useita ambivalenssin lähteitä: Teoreettinen
4

päättely versus kokemus ja havainnot; laboratorio versus havainnot laboratorion
ukopuolella, ja niin edelleen.
[12] Antropologi Alfred Gell on nostanut esiin taideteosten luonteeseen liittyvän
ambivalenssin, jonka perustana on taideteosten toimijuus.[6] Hän esittää näkemyksensä
seuraavanlaisena teesinä:
“I propose that 'art-like situations' can be discriminated as those in which the material
'index' (the visible, physical 'thing') permits a particular cognitive operation which I identify
as the abduction of agency.”[7]
Toisin sanoen: taideteokset saavat oudon ja vaativan luonteensa ansiosta katsojan ja
kokijan kummastelemaan, mistä teos on merkki? Taideteos ei jätä ketään
välinpitämättömäksi – tietenkin edellyttäen, että se on kunnollinen ja että se voidaan
esittämisen/ konstruoimisen periaatteiden näkökulmasta tunnistaa taideteokseksi. – Mutta
juuri tämän asetelman mukaisesti esimerkiksi Marcel Duchamp kykeni teoksillaan
leikittelemään taideteoksen kriteerien raja-alueella.
Antropologina Gell on ollut erityisesti kiinnostunut myös dekoratiivisten muotojen
kantamasta käytännössä merkityksellisestä (pragmaattisesta) symboliikkasta: ”Decorative
patterns attached to artefacts attach people to things, and to the social projects things
entail.”
Vastaava dynamiikka pätee historiallisesti ottaen vaativiin ja kummallisiin materiaaleihin
kuten lasiin: ei tarvitse tietää mistä se tulee ja miten se tehdään, mutta lasista valmistetut
esineet mielletään arvokkaiksi.
[13] Gellin ideaa soveltaen voimme kysyä:
Millainen toimijuus on Anni Rapinojan teoksella
Äitimaan arkisto? Teos koostuu lasitölkeistä ja
pahvirasioista, joihin on koottu talteen eri
kasvilajien siemeniä. Installaatio on kuin
klassisen luonnonhistoriallisen museon
näytearkisto.
Minulle teos herättää assosiaation
kasviyksilöiden samankaltaisuudesta ja
erilaisuudesta – ja mitä se merkitsee? Hyvä
esimerkki on voikukka, ”apomiktinen” eli ilman
hedelmöitystä itävä kasvi, jonka yksilöt
muodostavat geneettisesti toisistaan eristyneitä
jälkeläislinjoja. Mitä siis laajan voivukkakasvuston
erilliset yksilöt ovat? – yksilöitä?, muunnoksia?, vai ehkä peräti erillisiä ”lajeja”?
Ja lisäksi: mikä on ”rikkakasvien” ja ”tulokaskasvien” olemus: ne ovat kasvilajeja, jotka
mielellään elävät yhdessä meidän ihmisten kanssa – miksi pidetään pahana ja
tuomittavana sitä, että jotkut lajit menestyvät ihmistointen luomissa ympäristöissä?
[13] Kasvien menestymiseen ihmistointen muuttamissa ympäristöissä liittyy myös
symbolinen ulottuvuus. Tärkeän ryhmän muodostavat ns. vieraslajit, joita taiteilijaduo Kalle
Hamm & Dzamil Kamanger on käsitellyt teossarjassaan Immigrant Garden.[8] Teokset
luovat metaforan sille, miten ihmisten seuralaiskasvit (kuten myös seuralaiseläimet) ovat
levinneet ympäri maailmaa asutuksen ja ympäristön muutosten leviämisen mukana, osin
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tarkoituksellisesti mutta yhtä lailla lisääntyvän liikenteen ja kaupankäynnin
sivuseurauksena. Jotkut tulokkaista ovat selvästi harmillisia, mutta kaikki eivät ole. Miten
osaamme suhtautua niihin riittävän hienovaraisia erotteluja tehden?
[14] Kasvien mannertenvälinen kulkeutuminen kantaa mukanaan myös synkempää
historiallista symboliikkaa. Laivat, joilla kuljetettiin orjia Afrikasta Pohjois-Amerikkaan
palasivat usein Euroopan kautta takaisin hakemaan uutta orjalastia. Niiden painolastin
mukana eurooppalaisiin satamiin levisi eksoottisia kasvilajeja, joiden siemeniä voi edelleen
löytää satamien jättömailta. Brasilialaissyntyinen Maria Thereza Alves on kartoittanut näitä
kasvustoja eri satamissa (Bristol, Liverpool, Rotterdam, Marseille, …).[9]
[15] Lopuksi: Taide luo uudella tavalla merkityksellisen tilan –
esimerkiksi Anni Rapinojan näyttelyn ajaksi Oulun taidemuseon
alasaliin; ja tila kantamine merkityksineen laajenee katsojien
mukana heidän maailmoihinsa, yhtä monessa erilaisessa
muodossa kuin on katsojia.
Siinä on taiteen virittämän yhteiskunnallisen muutoksen avain!
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