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Narratives of imperfection is a series of explorations 
on repair, healing and transformation. The works are 
part of Christina’s long term research contextualized 

in Kin Tsugi - the traditional Japanese craft of 
mending broken ceramics. In Kin Tsugi, the crack or 

fault of the broken object is emphasized and embel-
lished, in contrast to other forms of repair that at-

tempt to hide a history of damage. 

Kin Tsugi follows the philosophy of Wabi-sabi – 
a world view centered around the acceptance of tran-
sience and imperfection. The aesthetic is sometimes 

described as one of beauty that is “imperfect, 
impermanent, and incomplete”. Traditionally, 

Kin Tsugi shines beautifully gold or silver; underneath 
it uses urushi, a plant-based lacquer. 

Narratives of Imperfection expands this concept and 
practice with different materials, rituals and links to 

microbiology. 

Narratives of Imperfection on sarja tutkielmia 
korjaamisesta, parantamisesta ja transformaatiosta. 
Näyttelyn työt ovat osa Stadlbauerin pitkäaikaista 
tutkimusprojektia, jonka ytimessä on kintsugi – 
perinteinen japanilainen käsityötekniikka, jonka avulla 
särkynyttä keramiikkaa korjataan.  Kintsugi korostaa ja 
kaunistaa rikkoutuneen esineen säröä tai virhettätoisin 
kuin muut korjaustavat, jotka pyrkivät piilottamaan 
vahinkohistorian. 

Kintsugi noudattaa wabi-sabi -estetiikan filosofiaa, 
jonka perusta on katoavaisuuden ja puutteellisuuden 
hyväksyminen. Estetiikkaa on kuvailtu 
epätäydellisyyden, muutoksen ja keskeneräisyyden 
kauneudeksi. Perinteisesti kintsugi menetelmässä 
käytetään kasviperäistä urushi- eli japaninlakkaa 
pohjalla, ja pinta hohtaa kullalle tai hopealle. 

Narratives of Imperfection laajentaa tämän konseptin 
ja menetelmän erilaisiin materiaaleihin, rituaaleihin ja 
yhteyksiin mikrobiologiaan.



When is something worth being repaired? 
How does the repair transform the object and the owner of the object?

There is a ritual aspect in the work of Kin Tsugi that emphasizes
process over outcome; aesthetics rather than functionality.
The emphasis lies in the amelioration of objects and situations.
It is about transformative repair.

Milloin jokin on korjaamisen arvoinen? 
Miten korjaaminen muuttaa esinettä ja miten esineen omistajaa?

Kintsugiin liittyy rituaalinen näkökulma, joka lopputuloksen sijaan 
korostaa prosessin merkitystä ja käytännöllisyyden sijaan estetiikkaa.
Se korostaa sellaisten esineiden ja tilanteiden, 
joihin olemme kiintyneitä, parantamista. 
Korjaaminen sisältää muutoksen elementin.

Chapter 1: 
Value, Urushi and Gold

Kappale 1: 
Arvo, urushi ja kulta



I found the coat at the flea market 
in Brussels. It was not expensive. 

Then I wore it for a very long time. 
It is made of cow skin. 

To wear pelts is considered 
unethical by many.

The market value of cowhide is 
low. When patched from small 

pieces and second hand, the 
value is even less. Once it started 
breaking I repaired it with golden 

thread. 

Cowskin, gold coloured thread
Lehmännahka, kullanvärinen lanka

Löysin takin brysseliläiseltä kirp-
putorilta. Se ei ollut kallis. Pidin 
sitä ylläni kauan. Se on tehty 
lehmännahasta. Moni pitää turkik-
seen pukeutumista epäeettisenä.

Lehmänvuodan markkina-arvo on 
vähäinen. Kun se on koottu pien-
istä palasista ja vieläpä käytetty, 
sen arvo alenee entisestään.
Kun se alkoi hajota, korjasin sau-
mat kultaisella langalla. 
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Urushi is a natural polymer 
harvested from the Asian lacquer 

tree “Toxicodendron vernicifluum” 
or formerly “Rhus vernicifera”. 

Urushi lacquer is used to varnish 
wood or ceramics, 

where it dries by absorbing mois-
ture to become a very hard and 

smooth surface layer.

Fresh urushi causes allergic skin 
reactions; however, once it has po-

lymerized and dried, it becomes 
durable, waterproof and food 

safe. Urushi is very long lasting. 
It is considered unique and 

precious.

Used, disposable polyethylene 
gloves, Harvest from the lacquer 
tree, photo by Martine Rey

Käytetyt kertakäyttöiset 
vpolyetyleenikäsineet. Kerääminen 
lakkapuusta, kuva: Martine Rey

Urushi eli japaninlakka on luon-
nossa esiintyvä polymeeri, joka 
valmistetaan Aasiassa kasvavien 
lakkapuiden (Toxicodendron ver-
nicifluum, aiemmin Rhus vernicif-
era) mahlasta. Sitä käytetään puun 
tai keramiikan lakkaamiseen, ja 
kuivuessaan se muodostaa kovan 
ja kiiltävän pinnan.

Tuore urushi voi aiheuttaa al-
lergisen ihoreaktion. Kuitenkin 
polymeroituneena ja kuivuneena, 
se on kestävää, vedenpitävää ja 
elintarviketurvallista. Urushi on 
hyvin lujaa, ja lakkatöitä pidetään 
ainutlaatuisina ja arvokkaina.

2

Urushi

2



My mother grew up in Italy, where 
her father worked for the public 

railways. From her childhood, she 
can remember the railway food 

stalls selling hot, fragrant coffee to 
passengers on the train. The cof-

fee was sold in simple, disposable 
ceramic cups.

At that time, the windows of 
the train wagons could still be 

opened. People were also not so 
conscious about waste or recy-

cling as they are today. Litter was 
simply thrown out the window.

Earthenware, urushi lacquer, 
coffee powder

Kivitavara, japaninlakka, 
jauhettu kahvi

Äitini varttui Italiassa, jossa hänen 
isänsä työskenteli rautateillä. 
Lapsuudestaan hän muistaa 
asemien ruokakojut, jotka myivät 
junamatkustajille kuumaa, 
aromikasta kahvia. Juoma myytiin 
keraamisen kertakäyttöisen 
kupin kanssa.
 
Noihin aikoihin junanvaunujen 
ikkunat olivat avattavia. Ihmiset 
eivät myöskään olleet järin 
tiedostavia jätteiden tai kierrätyk-
sen suhteen, toisin kuin nykyisin. 
Roskat heitettiin yksinkertaisesti 
ulos ikkunasta.
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There is something deeply 
calming about natural patterns: 

ripples in water; stripes in 
feathers. Patterns in nature are 
visible regularities of form. The 
eye wanders over patterns and 

senses an organic order.
 

Cracks also follow natural pat-
terns. Imagine cracks 

across a frozen lake or the giant 
streak of lightning across the night 

sky. Cracks form in materials to 
relieve stress - could looking at 

them relieve stress in us?
Earthenware, feather, whiskers, 
urushi lacquer, tin, Neo Metallic

Kivitavara, höyhen, japaninlakka, 
tina, viikset, Neo Metallic

Luonnon kuvioissa on jotain 
syvästi rauhoittavaa; väreet 
vedessä, raidat höyhenissä. 
Luonnossa esiintyvät kuviot ovat 
muodon näkyviä säännönmukai-
suuksia. Katse vaeltaa muodoilla ja 
aistii orgaanisen järjestyksen. 

Säröt noudattavat myös luonnol-
lisia kuvioita. Kuvittele halkeamaa 
järven jäässä tai suurta salaman-
iskua yötaivaalla. Säröjä muo-
dostuu materiaaleihin jännitteen 
purkautuessa – voisiko niiden 
katsominen lievittää meidän 
stressiä?
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In 2016, strong earthquakes 
struck the hills of Umbria in Italy. 

The village of Preci was heavily 
damaged. Roads were degraded, 

buildings collapsed, personal 
objects broke, the inhabitants 

were devastated.

A group of artists reacted by pro-
posing a series of rituals. The pro-

ject became a collective process 
of rethinking loss and transform-
ing destruction – with the Piazza, 
the landscape, and the commu-

nity in the centre. People arrived 
with their broken heirlooms. 

The objects they brought were 
not expensive or rare; they were 

personal. While they touched and 
repaired their pieces they talked, 
wept and reminisced. Engaging 

with each other in this way be-
came a kind of human, communal 

mending in itself. 

Kin Tsugi transformations in Preci 
village, photos by C. Stadlbauer & 
E. Pergolari. Kin Tsugi @ progetto 
Corale; documentation, cine-
matography Michele Bandini

Kintsugi-muutoksia Precin kylässä, 
kuvat: C. Stadlbauer & E. Pergo-
lari. Kintsugi @ progetto Corale, 
dokumentaatio, Michele Bandini

Vuonna 2016 voimakkaat maan-
järistykset ravistelivat Umbrian 
kukkuloita Italiassa. Precin kylä 
vaurioitui pahoin. Tiet hajosivat, 
rakennuksia luhistui, henkilökohtai-
sia esineitä hajosi, ja asukkaat 
järkyttyivät. 

Ryhmä taiteilijoita reagoi tapah-
tuneeseen ehdottamalla 
rituaalien sarjaa. Niiden 
tavoitteena oli uudelleenajattelun 
ja muutoksen kollektiivinen 
prosessi, jonka ytimessä olivat 
piazza, maisema ja yhteisö. 
Ihmiset tulivat hajoinneiden 
perintökalleuksien kanssa. Esineet 
eivät olleet kalliita tai harvinaisia, 
ne olivat läheisiä. Kun he koskette-
livat ja korjasivat esineitä, ihmiset 
puhuivat, itkivät ja muistelivat. 
Yhdessä työskentely tuki tällä 
tavalla ihmisläheistä ja yhteistä 
paranemista. 
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In Ceramic Scar Tissue, the idea of amelioration is taken to the living 
world by introducing the concept of healing. Instead of glueing ceramics 
with urushi polymer, the broken pieces are united by bacteria and the 
growth of a “scar tissue” joins the surfaces of the fragments.

Ceramic Scar Tissue -projektissa tuodaan parantuminen osaksi elollista 
maailmaa ehdottamalla parantamista. Polymeerin sijaan rikkoutuneet 
palaset kootaan yhteen bakteereilla, jolloin “arpikudoksen” kasvu liittää 
sirpaleiden pinnat toisiinsa.

Chapter 2: 
Ceramic Scar Tissue: healing instead of glueing

Kappale 2:
Keraaminen arpikudos: parantamista liimaamisen sijaan



Janthinobacterium lividum ex-
presses a distinctive dark-violet 

color, due to a compound called 
Violacein. Violacein is a natu-

ral pigment with antibacterial, 
antiviral, and anti-fungal proper-

ties. These biological traits are of 
particular interest, since J. lividum 

is found on the skin of certain 
amphibians, including the 

red-backed salamander, where it 
prevents infection by the devas-

tating chytrid fungus.

Cracks in household ceramics are 
usually considered to be breeding 
grounds for bacteria,  making the 

dishes unhygienic. J. lividum 
proposes an antibiotic repair.

Ceramic, Janthinobacterium 
lividum

Keramiikka, Janthinobacterium 
lividum

Janthinobacterium lividum on 
väriltään huomiota herättävän 
tummanvioletti, mikä johtuu 
Violacein-nimisestä yhdisteestä. 
Violacein on luonnollinen 
pigmentti, jolla on antibakteerisia 
sekä antiviraalisia ja antifungaalisia 
ominaisuuksia. Nämä biologiset 
piirteet ovat erityisen kiinnos-
tavia, sillä J. lividumia tavataan 
tiettyjen sammakkoeläinten, 
kuten punaselkäsalamanterien 
iholla, jossa se ehkäisee tuhoisan 
chytrid-sienitaudin aiheuttamia 
infektioita.

Talouskeramiikan säröjen uskotaan 
olevan suotuisia kasvualustoja 
bakteereille, jotka tekevät astioista 
epähygieenisiä. J. lividum 
ehdottaa antibioottista korjausta.
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The city of Civitavecchia in Italy is 
home to a small Virgin Mary statue 

named Madonnina. In the 1990s, 
the statue was weeping blood, 

repeatedly. The blood came out 
of her eyes and running down her 
cheeks. A miracle had happened. 

A miracle is an event often at-
tributed to divine intervention. 

Grade “A” miracles involve new 
creations, like those recorded 

in Genesis. Grade “B” miracles 
are events that fit within natural 
law, but with unusual timing or 

frequency. These might be called 
miracles of providence, or answers 

to prayer.

Prodigiosin is a blood red pig-
ment. Its name is derived from 

Latin meaning wonderful, amaz-
ing, miraculous, supernatural or 

divine. The color is produced by 
the bacteria Serratia marcescens. 

Ceramics, bacterium Serratia 
marcescens

Keramiikka, Serratia 
marcescens -bakteeri

Civitavecchian kaupunki Italiassa 
on pienen, Madonnina-nimis-
en Neitsyt Marian patsaan koti. 
1990-luvulla veistoksen nähtiin 
toistuvasti itkevän verta. Veri vuoti 
patsaan silmistä ja valui pitkin sen 
poskia. Ihme oli tapahtunut.

Ihme on tapahtuma, joka liitetään 
jumalalliseen väliintuloon. A-tyypin 
ihmeisiin liittyy uuden luominen, ja 
sellaisia on kuvattu esimerkiksi en-
simmäisessä Mooseksen kirjassa. 
B-tyypin ihmeet noudattavat luon-
nonlakeja, mutta niiden ajoitus tai 
tiheys on epätavallinen; niitä void-
aan kutsua ihmeiksi, johdatukseksi 
tai vastauksiksi rukouksiin.

Prodigionsin on verenpunainen 
pigmentti. Sen nimi on latinaa ja 
merkitsee loistavaa, ihmeellistä, 
uskomatonta, yliluonnollista tai 
jumalallista. Värin tuottaa Serratia 
marcescens -bakteeri. 
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In the microbiology lab, gloves 
must be worn for protection. 

Nitrile gloves protect against most 
chemicals and infectious agents. 

They are puncture resistant, 
and do not cause allergic 

reactions. Whenever leaving the 
lab, the gloves must be taken off. 
When disposed of, they become 

biohazard waste. 

A crack fixed with genetically 
manipulated bacteria glows under 

the UV light. 

Used disposable polynitrile gloves 
E.coli GFP (green fluorescent 
protein) on the crack, photo by 
Ingvill Fossheim

Käytetyt kertakäyttöiset polyni-
triilikäsineet E.coli GFP (vihreä 
fluoressentti proteiini) särössä. 
Kuva: Ingvill Fossheim

Mikrobiologian laboratoriossa on 
käytettävä suojakäsineitä. 
Kertakäyttökäsineitä voidaan 
valmistaa erilaisista materiaaleista. 
Nitriilikäsineet suojaavat useimmil-
ta kemikaaleilta ja taudinaiheutta-
jilta, ne ovat kestäviä eivätkä 
aiheuta allergisia reaktioita. 
Laboratoriosta poistuttaessa 
käsineet on riisuttava. Kun ne 
hävitetään, niistä tulee vaarallista 
jätettä.

Särö korjattuna geneettisesti 
manipuloidulla bakteerilla kiiluu 
UV-valossa. 
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Plasmids are segments of DNA 
employed in genetic engineering. 

These DNA pieces are used to 
introduce biological functions not 

featured in the native bacteria. 
The plasmid P450 BM3 expresses 

a synthetic enzyme - a chemical 
substance - that converts e.g. ol-

ive oil into epoxy. Epoxy is known 
as a strong adhesive compound 

used in commercial glues.

The growth of the bacteria 
modified with P450 BM3 on a 

ceramic crack bridges the fracture 
and heals the piece with strong 

adhesive produced by living cells.Plasmid, schematic representation, 
courtesy of addgene

Plasmidi, skemaattinen piirros: 
addgene

Plasmidit ovat DNA-jaksoja, joita 
hyödynnetään geenitekniikassa. 
Näitä DNA:n palasia käytetään 
tuomaan bakteereihin biologisia 
toimintoja, joita alkuperäisessä ei 
ole. Plasmidi P450 BM3 luo 
synteettisen entsyymin - 
kemiallisen yhdisteen - joka 
muuntaa oliiviöljyn epoksiksi. 
Epoksi on tunnettu vahva 
sidosaine, jota käytetään 
teollisissa liimoissa. 

P450 BM3:lla modifioidun 
bakteerin kasvu täyttää särön ja 
parantaa esineen elävien solujen 
tuottamalla vahvalla liimalla. 
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Cracks in concrete floors are extremely common. 
They typically occur due to drying, shrinkage, thermal 

movement or badly placed control joints.Cracking 
may also result from unusual pressures beneath the 

foundation. Usually, small cracks are repaired with 
colored cement paste, or color patch. Another 

method uses low-pressure injection of an epoxy or 
polyurethane foam material.

 
During the durational performance, the cracks in the 
floor of the gallery will get filled up and visually em-

phasized with Urushi lacquer and bronze.

Betonilattioissa halkeamat ovat todella yleisiä. Ne 
johtuvat usein materiaalin kutistumisesta kuivuessaan, 
lämpölaajenemisesta tai huonosti sijoitetuista 
liikuntasaumoista. Halkeilu voi myös johtua epäta-
vallisesta paineesta perustuksen alla. Yleensä pienet 
halkeamat korjataan värillisellä sementtitahnalla tai 
paikkausaineella. Toinen tapa korjata halkeama on 
täyttää se epoksi- tai polyuretaanivaahdolla.

Kestollisen performanssin aikana gallerian
lattiassa olevat halkeamat täytetään ja niitä 
korostetaan japaninlakalla ja pronssilla.
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Christina Stadlbauer is an artist and researcher. 
She works at the interstices of various disciplines, and 

develops her research around non human agencies 
- collective intelligence, interspecies communication 

and the relation between culture and nature. 
Christina’s work reflects her deep respect for the 

materiality and temporality of life.

Christina obtained a PhD in chemistry and her artistic 
practice is informed and influenced by her scientific 

understanding and background.

She has launched several long term initiatives, like
Melliferopolis – Bees in Urban Environments, 

The Institute for Relocation of Biodiversity and 
Kin Tsugi Transformations.

http://christallinarox.wordpress.com

Christina Stadlbauer on taiteilija ja tutkija. 
Hän työskentelee monialaisesti kehittäen tutkimustaan 
ei-inhimillisten toimijoiden, kuten kollektiivisen älyn, 
lajien välisen kommunikaation sekä kulttuurin ja 
luonnon välisen suhteen parissa. Stadlbauerin 
työskentelystä välittyy hänen syvä arvostuksensa 
elämän materiaalisuutta ja tilapäisyyttä kohtaan.

Stadlbauer on koulutukseltaan kemian tohtori, ja hä-
nen taiteellinen työskentelynsä saa vaikutteita hänen 
tieteellisestä ajattelustaan ja taustastaan.

Hän on käynnistänyt useita pitkäkestoisia hank-
keita, kuten Melliferopolis – mehiläisiä kaupunki-
ympäristössä, sekä The Institute for Relocation of 
Biodiversity and Kin Tsugi Transformations.

http://christallinarox.wordpress.com
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