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Sisällysluettelo:
1. Clue Binder, Titanik galleria, yhteisnäyttely Olli Keräsen kanssa, 6.11. - 29.11.2020
2. You in/and me, Jan Van Eyck Academie, 5 - 7.3.2020
3. Undulate, HAM galleria, 16.8.2018 - 21.9.2018
4. Slow Slow Its Fingers Gently Grasping, Wäinö Aaltosen museo, Kehonkuva -ryhmänäyttely 20.10.2017 - 14.1.2018
5. Avoin Kasvihuone, Nokianpuisto, Helsinki. Yhteisöllinen taideteos, toteutettu yhteistyössä taiteilija Minnamari Toukolan kanssa. Jatkuva teos.
Osana HAM graffiti - ryhmänäyttelyä 2018.

Clue Binder, Titanik galleria, Turku, yhteisnäyttely Olli Keräsen kanssa, 6.11. - 29.11.2020

Sea Bun Salt, Vehnäjauho, perunajauho, merisuola, kurkuma, 2020

From foam 1 ja 2, Metalli, savi, puuvilla, orgaaniset pigmentit, mehiläisvaha, lanka, 2020

From foam 1 ja 2, Metalli, savi, puuvilla, orgaaniset pigmentit, mehiläisvaha, lanka, 2020

1. You and/in me, Jan Van Eyck Academie, ryhmänäyttely 5-7.3.2020

You in/and me (2020), puuvilla, mehiläisvaha, pigmentti, agar agar, siemenet, kukat, keittoainekset.

You in/and me (2020), puuvilla, mehiläisvaha, pigmentti.

You in/and me (2020), puuvilla, mehiläisvaha, pigmentti, siemenkota, metalli.

You in/and me (2020), agar agar, siemenet, pavut.

You in/and me (2020), puuvilla, mehiläisvaha, pigmentti, agar agar, kehäkukka.

2. Undulate, HAM galleria, yksityisnäyttely 16.8.2018 - 21.9.2018

Emme ole kovinkaan kiinteitä, vaan suurimmaksi osaksi ilmaa. Soluni värisee
sopusoinnussa tai epätahtiin ympäristön kanssa. Tunnustelen ajatuksen tasolla
kehoani: kädet tuntuvat energisille, vatsassa on pieni hermostuneisuus liiasta
kofeiinista, joka leviää jalkoihin. Mieli on keskittynyt, luottavainen. Se tarkkailee
itseäni ja ympäristöäni. Valo heijastuu aaltoina puiden välistä ja värjää ihoni
vaaleaksi, kellertävän kirkkaaksi, jossa on vähän sinistä varjoissa. Tummasta
ihosta vierelläni heijastuu varjoissa, violettiä ja vihertävää. Ehkä pystyisimme
jakamaan spektrin osat? Täydennämme toisiamme.
Pienimmät hiukkaset aiheuttavat aaltoliikkeen kaikkeen elävään. Ja elottomaan.
Heilumme suurimmaksi osaksi tyhjinä maailmankaikkeudessa. Liikumme sähköllä ja ajattelemme sähköllä. Energia kiertää meidän läpi tai meistä kimmoten
maailmankaikkeuteen valona, lämpönä, liikkeenä, äänenä, poukkoillen atomien
ja materian välillä. Ne valonsäteet jotka ihomme taittavat lähtevät ehkä takaisin
kohti avaruutta. Toiset imeytyvät ihoon, lämmittää ja värjää. Muuttuu osaksi
pintaamme, värähdyttelee pieniä osasia ja hehkuu näkymätöntä valoa. Aivot
rätisevät, havaitsemme, tunnemme. Tunteilla yhdistymme muihin tai tunnemme
eristyneisyyttä. Kehon ja mielen rajat ovat kyseenalaiset. Raajat menevät näkyvinä
tässä, mutta koska kaiken taustalla on paljon sellaista mitä ei näe, ei itsestäänkään
voi olla niin varma. Ihon pinta on huokoinen. Asioita tulee sisään ja ulos
tiedostamattamme tai tahtomattamme. Olemme kasvualusta ja energinen
keskittymä. Virtaavan energian välietappi.

Sarjasta Undulate (2018), hartsi, savi, tina, kivi, savi, juutti, koirankarva, vaahtomuovi, puuvillanaru, kipsi,
loisteputki valaimet.

Sarjasta Undulate (2018), luonnonkumi, pigmentti, puuvilla, savi, rauta, muovi. Teokset 1,2 ja 5
lunastettiin Nykytaiteenmuseo Kiasman kokoelmiin ja ovat esillä osana Coexistence -ryhmänäyttelyä.

Sarjasta Undulate (2018), hartsi, koiran karva, pahvi, vaahtomuovi, puuvillanaru, kipsi, savi,
juutti

Sarjasta Undulate (2018), hartsi, koiran karva, pahvi, vaahtomuovi, puuvillanaru, kipsi.

3. Slow slow its fingers gently grasping WAM, Kehonkuva
ryhmänäyttely 20.10.2017 - 14.1.2018

Undulate (2018), puu, kivi, juutti, hiekka, savi, hartsi.

Undulate (2018), luonnonkumi, pigmentti, vanu, kivi.

KEHOLLINEN YHTEYS ELOLLISEEN JA ELOTTOMAAN
Olen pohtinut sitä, miten oma kehomme sekä muiden biologisten olioiden kehot toimivat
organismeina yksin ja yhteydessä muihin. Olen kiinnostunut kehojen toiminnasta biologisfilosofisesta näkökulmasta; miten kehon osat toimivat itsenäisesti, liittyvät yhteen ja tuottavat
toimivan koneiston, joka ohjaa ja tuottaa ajattelua. Missä määrin tietoisuus eroaa ja on
yhteydessä muuhun, itsen ulkopuoliseen olemiseen ja ympäristöömme?
Lähestyn kehoa koneistona, joka tuottaa ajatuksia. Tarkastelen asiaa ihmisen näkökulmasta,
mutta ajattelen samojen ominaisuuksien ja biologisten toimintojen syntyneen myös muille
eliöille. Kiinnostus kehon osuuteen ajattelussa perustuu tutkimuksiin, joissa ihmisen suoliston ja
sen sisältämän bakteerikannan todetaan olevan yhteydessä aivoihin ja siten osana
ajatteluprosessia sekä tunnemaailmaa. Idea kehollisuudesta haastaa paitsi aivojen toiminnan
ajattelun lähteenä, myös ihmisen erityisyyden suhteessa muihin lajeihin: jos bakteerikanta voi
vaikuttaa tunnetiloihimme, olemmeko sittenkään yksilöllisiä ja erillään ympäristöstämme?
Elimistössämme elää noin kaksi kiloa bakteereja. Se on kymmenkertainen määrä verrattuna
omiin soluihimme.

Slow slow its fingers gently grasping (2017), juutti, hiekka.

Ajatuksen materiaalisuuteen liittyy kysymys siitä, mitä ajatus on energiana. Miten se syntyy,
siirtyy ja millaisessa energisessä kokonaisuudessa me elämme? Ajatus on sähköenergiaa, joka
kulkee hermoverkostossa pitkin kehoa. Miten viestimme energisesti keskenämme ja elottoman
maailman kanssa? Siirtyykö energia meistä ulkopuolelle ja vastaanotammeko energiaa ajatuksen
tai tiedon muodossa, eli muilla tavoin kuin valon, lämmön, liikkeen ja äänen kautta?
Posthumanistisessa ajattelussa tämä voisi merkitä esimerkiksi sitä, että energian kierron käsite
haastaa yksilöllisyytemme entisestään: ajatukset olisivatkin osa ympäristöä ja sen muuttuvaa
energistä tilaa.
Taiteilijat voivat viitata käsien tietoon, jolla tarkoitetaan keskittymistä tuntoaistiin ja
intuitiivisiin liikkeisiin. Suuri osa käsitteellisestä ajattelustamme on kehittynyt ruumiillisten
kokemusten ja niiden vertauskuvallisen laajentamisen pohjalta. Intuitiivinen ajattelu
hyödyntää molempien aivopuoliskojemme toimintaa, jolloin sekä opittu että koettu tieto
muodostavat uusia yhteyksiä. Intuitiivinen ajattelutapa jättää tilaa keholle reagoida työstettävien
materiaalin kanssa ja vastaanottaa materiaalin sisältämää informaatiota. Tällöin taiteellinen
työskentely on osa ajattelua ja teokset ajattelun osia. Looginen ajattelu taas arvioi sitä, miten
teoksen tekeminen etenee. Kahtiajakoinen ajattelu mielen ja kehon, kehon ja materian sekä
ajatuksen ja teoksen välillä hämärtyy.

Slow slow its fingers gently grasping (2017), juutti, hiekka.

Slow slow its fingers gently grasping (2017), juutti, hiekka.

Slow slow its fingers gently grasping (2017), juutti, hiekka.

5. Kasvihuone, Nokianpuisto, Helsinki. Yhteisöllinen taideteos,
toteutettu yhteistyössä taiteilija Minnamari Toukolan kanssa. Jatkuva teos.
Aloitimme rakentamisen keväällä 2012 silloin hylättynä olleeseen Seppo Renvallin puistoon. Puiston
virallinen nimi on Nokian puisto, mutta huhupuheiden mukaan Seppo Renvallin nimipäiville järjestetyt
juhlat ja juhlia varten teetetty ”Seppo Renvallin puisto” -kyltti on muuttanut nimen niin, että
alue tunnetaan puhekielessä ja hetken Google Mapsissakin hänen puistonaan. Puisto valikoitui
kasvihuoneen paikaksi sen hoitamattomuuden vuoksi. Tila antoi vapaan lähtökohdan ideoinnille ja
ajatusten synnylle, sekä toimi inspiraationa kasvihuoneen rakentamiselle, jonka muoto ja sisältö
syntyivät rakentamisen yhteydessä. Alunperin suunniteltu parin viikon ”homma” venyi viideksi vuodeksi
ja kasvihuoneen lisäksi nousi ystävyys, jonka perustukset kaivettiin kiviseen maahan räjäytysjätteen
keskelle. Perustuksien tekeminen oli toivotonta ja siksi juuri niin hauskaa; kiviä oli niin
paljon, että lapio upposi maahan enintään sentin. Päädyimme keräämään kiviä käsin lapioon ja
nostamaan ne lapiolla sivuun. Tuloksena oli monen kuution kiviröykkiö ja tarkka neliön mallinen
alue villin puuston keskellä.
Kasvihuoneen rakentaminen on ollut tapahtumana mielenkiintoinen ja yhtä tärkeä osa teosta kuin
valmiina oleminenkin. Rakentamiseen on kuulunut materiaalien etsintä ja hakeminen, jonka olemme
pyrkineet tekemään mahdollisimman pienellä budjetilla ja löytömateriaaleja käyttäen. Ensimmäisenä
syntyi kehikko ikkunoille ja sitten nelilappeinen aumakatto kummallisine poikkipuineen.
Kaikki on ollut millin tarkkaa työskentelyä, mutta jotenkin puut ovat eläväisenä materiaalina menneet
omankin mielensä mukaan. Yhteistyö on silti sujunut kakkoskakkosten kanssa yleensä saumattomasti,
vaikka välillä puupala meni poikki yhtä paljon tahdon kuin rautasahan voimalla. Usein
rakennuspäivät venyivät niin, että etsimme ja kannoimme perustuskiviä tai puutavaraa aamuyöllä
pitkin kaupunkia seuraavaa päivää varten. Usein saimme apuakin. Kulkemiset kaupungin yöllisessä
pysähtyneisyydessä hiljaisuuden keskellä ovat olleet tunnelmallisia ja hienoja. Pitkän päivän
jälkeen kehon väsyneet raajat ovat liikkuneet automaattisesti kohti kasvihuonetta ja kotia, ja mieli
on ollut tyytyväinen.
Rakennusta tehdessä olemme olleet alusta asti kiinnostuneita siitä, miten ihmiset toimivat rakentamassamme tilassa ja miten käy, kun teos luovutetaan toisten käyttöön. On ollut mielenkiintoista
huomata miten teoksen luvattomuus on koettu usein positiivisena asiana, ja joka aiheena on herättänyt
joutomaan käyttäjissä hiljaisen hyväksynnän kasvihuoneen olemassaololle ja teollemme. Osa
halusi tietää mitä varten tila on rakenteilla, osa otti tilan omaan käyttöönsä liiemmin kyselemättä.
Kasvihuone on toiminut viljelypaikan lisäksi nukkuma- ja piilopaikkana, sekä tarjonnut hetkiä elämästä
nautiskeluun ja pysähtymiseen.
Vuonna 2016 puistoa alettiin siistiä koirapuistoa varten. Tietämättämme ensimmäisessä suunnitelmassa
kasvihuone oli merkitty poistettavaksi, toisessa taas siirrettäväksi. Kasvihuonetta oli puolustettu
meille tuntemattomaksi jääneiden henkilöiden toimesta ja rakennus oli päätetty ottaa osaksi
uusia suunnitelmia. Kasvihuone siirrettiin luoteisnurkasta alaspäin nilsiänkadun reunaan ja perustukset
uusittiin. Näky aiheutti hilpeyttä, kun 12m2 kokoinen rakennus leijaili kuorma-auton yläpuolella
kohti uutta paikkaansa.
Kasvihuone on kannanotto ihmisen vapaudesta vaikuttaa omaan ympäristöönsä, mutta myös siihen, miten
kaupunkien tulisi rakentua. On tärkeää voida kokevansa vaikuttaa elintilaansa, ja yhtä tärkeää, että on
paikkoja jossa toteuttaa luovuuttaan. Joutomaat ovat hyviä kohteita, sillä kukaan ei
ole etukäteen suunnitellut aluetta eikä tätä kautta ohjannut kulkijoiden ajattelua tai liikkumista.
Suunnittelu, joka ylettyy joka paikkaan pysäyttää mielikuvituksen. Olemme pyrkineet luomaan paikan,
jossa toiminta saa muuttua tekijöiden mukaan ja inspiroi toimimaan. Kasvihuoneen toiminta
viljelypaikkana ja kulttuuripaikkana on avointa, ja kutsumme mukaan mahdollisuuksien mukaan
kaikki halukkaat.

Avoin kasvihuone -installaatio (2018), puu, akryyli- ja polykarbonaattilevy, metalli, valokuva-albumi,
paperijulkaisu.

Kasvihuone, julkisivu, puu, lasi, luonnonkivi, pleksi, 3,5 x 3,5 m, (jatkuva teos, sisältö
vaihtelee)

Kasvihuone, lattia, puu, luonnonkivi, 3,5 x 3,5 m (jatkuva teos, sisältö vaihtelee)

Kasvihuoneen kasveja 2016 (jatkuva teos, sisältö vaihtelee)

Kasvihuone, kesärieha 2018, esiintymässä Tuukka Haapakorpi (jatkuva teos, sisältö
vaihtelee)

