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SUOMEN BIOTAITEEN SEURA RY 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLU-tila sijaitsee Helsingin Katajanokalla osoitteessa Luotsikatu 13, 
katutasolla vuonna 1904 valmistuneessa rakennuksessa. Kuva: Johanna Salmela. 

 
Biotaiteen seura on Helsingissä sijaitseva taiteilijayhdistys, joka kehittää, tuottaa ja 
mahdollistaa tieteen ja taiteen välistä monialaista yhteistyötoimintaa painottaen biologiaa, 
ekologiaa ja biotieteitä. Seura toimii Suomessa, alueellisesti Pohjoismaissa ja Baltian 
maissa sekä kansainvälisesti. Se ylläpitää SOLU-tila-nimistä taidelaboratoriota, joka toimii 
yhteisöllisenä alustana taiteelle ja tieteelle Helsingin Katajanokalla, sekä – yhdessä 
Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman kanssa – Ars Bioarcticaa, joka on 
subarktiseen ympäristöön keskittyvä taiteellis–tieteellinen koulutus- ja residenssiohjelma. 
Biotaiteen seura perustettiin toukokuussa 2008, ja sen jäsenistö koostuu 127 henkilöstä 
Suomessa ja muissa maissa. 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen biotaiteen seura ry, Föreningen för biokonst i Finland rf. 
Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi Biotaiteen seuran 11.11.2008. Seuran Y-tunnus on 
2264812-3. 
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Vuodesta 2020 
 
 
Vuosi 2020 oli Biotaiteen seuralle erityinen monella tavalla. Neljän vuoden kehityksen 
tuloksena SOLU-projekti saavutti vuoden 2020 alussa suunnitelmien mukaisen 
toteutuksen tason. Tämän myötä taiteen ja tieteen monialaisen yhteistyön kenttä sai 
jatkuvaa ja enenevää huomiota Suomessa ja kansainvälisesti. Biotaiteen seura on 
pystynyt osoittamaan, että SOLU on voitu toteuttaa täysin suunnitelmien mukaan ja että 
myös taloussuunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja kestävä nykyisessä muodossaan. 
Vierailijoita, hakijoita, median edustajia ynnä muita osallistujia oli runsaasti ja kasvavassa 
määrin, ja myös näkyvyys kulttuurin kentällä ja mediassa eneni. Valitettavasti työ seisahtui 
äkillisesti maaliskuussa COVID-19-pandemian puhjetessa. 
 
Pandemiasta on seurannut monia muutoksia sekä Biotaiteen seuran ohjelmistossa että 
työskentelyssä. Näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja residenssejä on siirretty 
tulevaisuuteen tai internetiin, ja uusia työskentelytapoja on täytynyt kehittää. Keväällä ei 
ollut tietoa järjestöjen mahdollisista koronatuista ja Biotaiteen seuran oli lomautettava osa 
työntekijöistä huhti- ja heinäkuun 2020 välillä, koska tuotantobudjettia täytyi lykätä samoin 
kuin toimintaakin. Näillä toimenpiteillä oli myönteinen lopputulema. Kovalla työllä ja 
vaikeilla päätöksillä Biotaiteen seura kykeni jatkamaan toimintaansa korkealaatuisella 
ohjelmalla, muodostamaan uusia kumppanuuksia ja hankkimaan uutta kokemusta, 
varsinkin internetissä, mikä koituu tulevien suunnitelmien kannalta hyödyksi ja yleisöiden 
eduksi. Niin Biotaiteen seuran kuin muidenkin kulttuurijärjestöjen kohdalla vuodella tulee 
olemaan seurauksia, jotka yltävät seuraavalle vuodelle, mutta seura on selvinnyt tästä 
vaikeasta ajasta ammattimaisella otteella ja pystyy täten jatkamaan ainutlaatuisen 
ohjelmansa tuottamista haasteista huolimatta. 
 
 
 

Viestintä 
 
 

Biotaiteen seuran nettisivut | Facebook-ryhmä | Facebook-sivu 
Twitter: @bioartsociety | Instagram: @bioartsociety 

 
Vuonna 2020 Biotaiteen seura on hankkinut yhä lisää uutiskirjeen tilaajia ja sosiaalisen 
median seuraajia. Vuoden lopussa Instagram-tilillä oli 2 873 seuraajaa ja Facebook-sivulla 
1 819. Biotaiteen seuralla on myös eloisa Facebook-ryhmä ja Twitter-tili. Kuukausittaisella 
uutiskirjeellä, jossa kerrotaan Biotaiteen seuran näyttelyistä, tapahtumista ynnä muista 
mahdollisuuksista sekä jäsenten järjestämistä tapahtumista, oli taas 1 002 tilaajaa vuoden 
lopussa. 
 
Nettisivustoa kehitetään jatkuvasti eteenpäin sen toimivuuden ja käyttäjäystävällisyyden 
parantamiseksi. Sivustolle on lisätty esteettömyystietoja sekä julkaisuja käsittelevä osio, 
joka sisältää esittelyt ja kuvia Biotaiteen seuran molemmista kirjoista, PDF-versiot 
näyttelykatalogeista ja projektijulkaisuista, ensimmäisen version Biotaiteen seuran 

https://bioartsociety.fi/
https://www.facebook.com/groups/bioartsociety
https://www.facebook.com/bioartsociety
https://twitter.com/bioartsociety
https://www.instagram.com/bioartsociety/
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jäsenkatalogista sekä kokoelman Biotaiteen seuran omia ja seuraa käsitteleviä 
kirjoituksia. 
 
Biotaiteen seuran nettisivut ja sosiaalisen median kanavat ovat pääosin englanniksi 
tarkoituksena saavuttaa suomea osaamattomia yleisöjä, toimijoita ja kumppaneita. 
Näyttelytiedot ovat aina saatavissa sekä suomeksi että englanniksi – sekä paikan päällä 
että netissä. 
 
Vuoden 2020 aikana Biotaiteen seuran toiminta on ollut esillä mediassa kuten Ylen TV-
uutisissa, Helsingin Sanomissa ja radiossa. 
 
 
 

MEDIAESIINTYMISIÄ 
 
> Artikkelit: 

> Filosofinen aikakauslehti niin & näin 1/20: Anu Pasanen ja Erich Berger, 
”Field_Notes – The Heavens – Taiteiden ja tieteiden välistä kenttätyötä 
subarktisella alueella”. Englanninkielinen käännös ”Field_Notes – The Heavens: 
art & science fieldwork in the Finnish Sub-Arctic” Biotaiteen seuran nettisivuilla. 

> Yle Uutiset, 11.3.2020: Jussi Mankkinen, ”Mikä ihme on hiivagrammi? 
Biotaiteessa mikrobit maalaavat tauluja ja porkkanalle tarjotaan mahdollisuus 
seksielämään”. Art as We Don’t Know It -kirjasta ja Johanna Rotkon taiteesta. 

> Yle Uutiset, 14.11.2020: Sanna Savela, ”Maija Annikki Savolainen valaa taidetta 
sekajätteen polttokuonasta: ‘Annan kierrossa olevalle materiaalille uuden 
muodon’". Maija Annikki Savolaisen taiteesta ja /d a t a c e n t r e -näyttelystä 
SOLU-tilassa. 

> Kirja-arvostelut: 
> Helsingin Sanomat, 4.4.2020: Sini Mononen, ”Kasvustoja, kudoksia, 

tuntemattomien prosessien tutkimista ja elämän manipulointia – Biotaiteessa 
ihminen on eläin muiden joukossa”. Art as We Don’t Know It -arvostelu. 

> Helsingin Sanomat, 11.12.2020: ”11 erinomaista taidekirjaa pukinkonttiin tai 
omaksi iloksi – HS:n kriitikot valitsivat suosikkinsa syksyn taidekirjasadosta”. 
Art as We Don’t Know It -kirja valittiin Helsingin Sanomien yhdeksi vuoden 
taidekirjasuosikiksi. 

> we-make-money-not-art.com, 9.3.2020: Régine Debattyn Art as We Don’t Know It 
-arvostelu (englanniksi). 

> Makery, 27.5.2020: Rob La Frenais, ”Art as We Don’t Know It: Against the 
Unbearable Whiteness of Bioart”. Art as We Don’t Know It -arvostelu. 

> Neural, 15.9.2020: Art as We Don’t Know It -arvostelu (englanniksi). 
> TV ja radio: 

> Radio Helsinki, 21.10.2020: haastattelu ”Criss-Crossing Ecologies” 
Kaupunkielämää-ohjelmassa. Biotaiteen seuran kuraattori ja tuottaja Mari 
Keski-Korsu sekä Annantalon tuottaja Anna Puhakka keskustelivat 
Poikkipolkuja ekologiaan -näyttelystä. 

> Ylen TV-uutiset sekä radiokanavat Yle Ykkönen, Yle Puhe ja Radio Suomi, 
11.3.2020: ”Biotaiteessa mikrobit maalaavat tauluja”. Erich Bergerin, Johanna 
Rotkon ja Lauri Linnan haastattelu Art as We Don’t Know It -kirjasta. 

https://bioartsociety.fi/posts/field-notes-the-heavens-art-and-science-fieldwork-in-the-finnish-sub-arctic
https://bioartsociety.fi/posts/field-notes-the-heavens-art-and-science-fieldwork-in-the-finnish-sub-arctic
https://yle.fi/uutiset/3-11244093
https://yle.fi/uutiset/3-11244093
https://yle.fi/uutiset/3-11244093
https://yle.fi/uutiset/3-11646386
https://yle.fi/uutiset/3-11646386
https://yle.fi/uutiset/3-11646386
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006462761.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006462761.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006462761.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007677303.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007677303.html
https://we-make-money-not-art.com/art-as-we-dont-know-it/
https://we-make-money-not-art.com/art-as-we-dont-know-it/
https://www.makery.info/en/2020/05/27/against-the-unbearable-whiteness-of-bioart/?fbclid=IwAR12ktr42XgsBMc39xUjXHCzezZBbkcVihHezdRrJTmAvZb7PtNFvu-J63w
https://www.makery.info/en/2020/05/27/against-the-unbearable-whiteness-of-bioart/?fbclid=IwAR12ktr42XgsBMc39xUjXHCzezZBbkcVihHezdRrJTmAvZb7PtNFvu-J63w
http://neural.it/2020/09/edited-by-erich-berger-kasperi-maki-reinikka-kira-oreilly-helena-sederholm-art-as-we-dont-know-it/
https://areena.yle.fi/1-50473035
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Jäsenet 
 
 
Vuonna 2020 Biotaiteen seura hyväksyi seitsemän uutta jäsenhakemusta seuraavilta 
henkilöiltä: Jussi Eronen, Taru Happonen, Sade Hiidenkari, Sara Ilveskorpi, Tuomas A. 
Laitinen, Sirja Moberg ja Raimo Saarinen. Jäsenmäärä kasvoi näin 127:ään. 
 
 
 
 

Hallitus 
 
 
Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat 
> Mari Keski-Korsu, puheenjohtaja (2.4.2020 asti), taiteilija 
> Teemu Lehmusruusu, puheenjohtaja (alkaen 2.4.2020), taiteilija 
> Kira O’Reilly, jäsen, taiteilija 
> Christina Stadlbauer, jäsen, taiteilija, PhD 
> Kristiina Ljokkoi, varapuheenjohtaja, kuraattori Helsingin taidemuseo HAMissa 
> Kasperi Mäki-Reinikka, jäsen, tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa 
> Ingvill Fossheim, jäsen, taiteilija, tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa 
> Atte Korhola, varajäsen, professori Helsingin yliopistossa 
>  Anniina Suominen, varajäsen, professori Aalto-yliopistossa. 

 
 
 
 

Henkilöstö 
 
 

Toimisto: 
> Mari Keski-Korsu, tuottaja 
> Johanna Salmela, viestintä- ja 

toimistopäällikkö 
> Piritta Puhto, kuraattori, tuottaja 
> Erich Berger, johtaja.  

 
Sähköposti: info(at)bioartsociety.fi 
 
Ars Bioarctican residenssimentori: 
Leena Valkeapää. 
 
Harjoittelijat: 
> Athanasía Aarniosuo 
> Laura Kaker. 
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Yhteistyötahot 
 
 

SUOMESSA 
 
Aalto ARTS Books, Aalto-yliopisto, Annantalo (Helsingin kaupunki), Biofilia (Aalto), Chill 
Survive, Frame Contemporary Art Finland, Helsingin yliopisto, Kilpisjärven biologinen 
asema, Museum of Impossible Forms, Pikseliähky, Suomen Japanin instituutti, Suomen 
Mediataideverkosto ry (Altervative Party ry, AV-arkki, HIAP – Helsinki International Artist 
Programme, Käsityökoulu Robotti ry, Live Herring, Magneetti ry, m-cult, MUU ry, Suomen 
valotaiteenseura FLASH ry, Valmed ry ja Äänen Lumo ry), Taidekeskus KulttuuriKauppila 
sekä Örö Island Residency Programme. 
 
 

KANSAINVÄLISET 
 
Art Lab Gnesta (SE), The Association for Arts and Mental Health (DK), Catch / Helsingør 
Kommune (DK), Cultivamos Cultura (PT), Hangar (ES), The Independent Air (DK), Institutio 
Media (LT), Kersnikova Institute (SI), KONTEJNER (HR), Kultivator (SE), Laboratory for 
Aesthetics and Ecology (DK), Maajaam (EE), Makery / Digital Art International (FR), NOBA 
– Norwegian Bioart Arena (NO), The Posthumanities Hub (SWE), Projekt Atol Institute (SI), 
RIXC (LV), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (BE), SCHMIEDE HALLEIN – Verein 
zur Förderung der digitalen Kultur (AT), Turfiction (IS), Udruga za razvoj uradi sam kulture 
Radiona (HR) sekä Waag (NL). 
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OHJELMA 2020 

 
 
 
 
 

Yksityiskohta Maija Annikki Savolaisen /d a t a c e n t r e -installaatiosta. Kuva: Laura Kaker. 

 
Biotaiteen seuran ohjelma SOLU-tilassa koostui näyttelyistä, keskustelutilaisuuksista ja 
työpajoista. Osa ohjelmasta jouduttiin siirtämään internetiin COVID-19-pandemian vuoksi 
ja osa suunnitellusta ohjelmasta lykkäämään. Ohjelma tuotettiin Biotaiteen seuran 
kiinnostuksen kohteina olevien strategisen suunnitelman ja teemoittelun mukaisesti 
yhdessä taiteilijoiden ja yleisöjen kanssa. Vuonna 2020 seura osallistui neljään Luova 
Eurooppa -ohjelman rahoittamaan projektiin ja kahteen Nordic Network -projektiin, joista 
kaikki jatkuvat vuoteen 2021 ja pidemmällekin. > Ars Bioarctica -residenssiohjelma jatkui, 
vaikkakin useimpia taiteilijavierailuita lykättiin vuodella.  
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Julkaisut 
 
 

ART AS WE DON’T KNOW IT 
 

 
Kuva: Johanna Salmela. 

Erich Bergerin, Kasperi Mäki-
Reinikan, Kira O’Reillyn ja 
Helena Sederholmin 
toimittama ja Aalto ARTS 
Booksin julkaisema kirja Art as 
We Don’t Know It > julkaistiin 
5.3.2020. Kirjalle myönnettiin 
Edvard Richter  
-tunnustuspalkinto 
joulukuussa 2020 
ansiokkaasta 
taidekirjoittamisesta sekä 
ICMAn Award of Excellence  
-palkinto tammikuussa 2021 
tieteellisten kirjojen, 
oppikirjojen ja koulukirjojen 
kategoriassa. Se valittiin myös 
yhdeksi vuoden 2020 
kauneimmista kirjoista 
Suomen kirjataiteen komitean 
toimesta. 

 
Millaisia maailmoita paljastuu, kun kuuntelemme alpakoita, luomme valokuvia hiivan avulla 
tai käytämme biosignaaleja muodostaaksemme autonomisia virtuaalisia organismeja? 
Biotaide kutsuu meidät tutkimaan taiteellisia käytäntöjä taiteen, tieteen ja yhteiskunnan 
leikkauspinnalla. Tämä vauhdilla kehittyvä ala käyttää biotieteiden työkaluja elämän 
aineellisuuden sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen maailman yhteentörmäyksen tutkimiseen. 
Mikrobiologia, virtuaalitodellisuus ja robotiikka ylittävät totunnaiset raaminsa ja liittyvät 
yhteen taiteen kanssa, ja yhdessä taiteilijat ja tieteilijät työskentelevät haastaen tavat, joilla 
hahmotamme ja havainnoimme maailmaa. Kirja tarjoaa stimuloivan ja provokatiivisen 
sukelluksen orastaviin maailmoihin näkökulmanaan taide sellaisena kuin emme sitä vielä 
tunne. 
 
Art as We Don’t Know It esittelee taidetta ja tutkimusta, joka on kasvanut ja kehittynyt 
Biotaiteen seuran ja Biofilian laajemmassa verkostossa viimeisimmän vuosikymmenen 
aikana. Esipuheen kirjaan on laatinut kuraattori Mónica Bello, ja se sisältää lisäksi 
valikoiman vertaisarvioituja artikkeleita, omakohtaisia kirjoituksia ja haastatteluita, taiteellisia 
kontribuutioita sekä yhteistyöprojekteja, jotka tuovat ilmi biotaiteen laajuuden ja 
monipuolisuuden. Muita tekijöitä ovat Markus Schmidt ja Nediljko Budisa, Andy Gracie, 
Adriana Knouf, Marta De Menezes ja Luis Graca, Marietta Radomska ja Cecilia Åsberg, 
Crystal Bennes, Bartaku, Erich Berger, Antero Kare, Laura Beloff, Johanna Rotko, Kasperi 
Mäki-Reinikka, Teemu Lehmusruusu, Antti Tenetz, Ian Ingram ja Theun Borssele, Paul 
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Vanouse, Rian Ciela Visscher Hammond, Paula Humberg, Denisa Kera, Leena Valkeapää, 
Lifepatch, Jurij Krpan, Anu Osva, Kristiina Ljokkoi ja Tomi Slotte Dufva, Ulla Taipale ja 
Christina Stadlbauer, Margherita Pevere, Heather Davis, Elaine Gan ja Terike Haapoja, Ida 
Bencke, Mari Keski-Korsu, Oron Catts ja Ionat Zurr, Kira O'Reilly, Pia Lindman, Helena 
Sederholm sekä Lauri Linna. Kirja on lumoava ja korvaamaton alan trendien, visioiden ja 
impulssien kuvaaja. 
 
Kirja juhlistaa Biotaiteen seuran kymmenettä vuosipäivää. Menneen muistelun sijaan 
seura yhdisti voimansa Biofilia – Base for Biological Artsin kanssa tähytäkseen eteenpäin 
ja tarkastellakseen, millaiset taiteellis–tieteelliset biotaiteen ja biotaidepolitiikan teemat 
voivat olla olennaisia seuran työskentelyn kannalta tulevaisuudessa. 
 
 

BIOTAITEEN SEURAN JÄSENKATALOGI 
 
Biotaiteen 
seuran 
englannin-
kielinen 
jäsenkatalogi 
esittelee seuran 
jäsenten työtä. 
Kaikkiaan 53 
jäsentä antoi 
joulukuussa 
2020 julkaistuun 
katalogiin 
panoksensa. 
Katalogi on 
saatavilla 
internetissä. 
Jäsenten CV:itä 
ja portfolioita 
saa tarkastella 
SOLU-tilassa.  

Kuva: Johanna Salmela. Editointi: Till Bovermann. 

 
Vuoden 2020 katalogissa ovat mukana seuraavat jäsenet: Ulla-Maija Alanen, Tuike ja 
Simo Alitalo, Bartaku, Leah Beeferman, Laura Beloff, Erich Berger, Till Bovermann, Oron 
Catts, Charli Clark, Jaime Culebro Camacho, Anna Dumitriu, Antye Greie, Lilli Haapala, 
Taru Happonen, Ove Holmqvist, Maria Huhmarniemi, Paula Humberg, Sara Ilveskorpi, 
Aleksi Jaakkola, Mari Keski-Korsu, Timo Kokko, Kaisu Koski, Paula Kramer, Tuomas A. 
Laitinen, Teemu Lehmusruusu, Anne Lehtelä, Pia Lindman, Lauri Linna, Minna Långström, 
Merja Markkula, Christelle Mas, Sirja Moberg, Ines Montalvao, Kasperi Mäki-Reinikka, 
Kira O’Reilly, Anu Osva, Marcus Petz, Margherita Pevere, Piibe Piirma, Marietta 
Radomska, Hannah Star Rogers, Johanna Rotko, Jussi Saivo, Noora Sandgren, Silja 
Selonen, Christina Stadlbauer, Tarja Tella, Antti Tenetz, Emilia Tikka, Tarja Trygg, Tiina 
Vainio sekä Ionat Zurr. 
 
Jäsenkatalogin kokosi ja suunnitteli Athanasía Aarniosuo.   

https://bioartsociety.fi/projects/publications/pages/bioart-society-member-catalogue-2020
https://bioartsociety.fi/projects/publications/pages/bioart-society-member-catalogue-2020
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Monivuotiset projektit 
 
 

FERAL LABS NETWORK 
1.12.2018–31.3.2021. 

 
Feral Labs Network on syrjäisistä keskuksista muodostettu, taiteen, teknologian ja 
yhteisöjen tutkimukselle omistettu verkosto. Verkosto koostui kuudesta eri EU-maasta 
tulevasta kumppanista, jotka toi yhteen kiinnostus taiteellis–tieteelliseen tutkimukseen 
sekä nykyaikaisiin tee-se-itse- ja tee-se-muiden-kanssa-yhteisöihin. Esittävien tapahtumien 
kuten näyttelyiden ja festivaalien järjestämisen sijaan Feral Labs Network keskittyi 
yhteyden luomiseen sekä leirien ja vastaavien väliaikaisten luovien ympäristöjen 
organisoimiseen. Painotus oli prosessiluonteisessa toiminnassa kuten 
vertaisoppimisessa, kenttätyössä, tutkimuksessa ja yhdessä luomisessa. Näitä 
aktiviteetteja yhdistää niiden harkittu sijoittuminen syrjäisiin kohteisiin, kauas 
tavanomaisista nykyaikaisista urbaaneista luovista keskuksista. 
 
Kahden vuoden aikana projektikumppanit loivat erinäisiä väliaikaisia luovia keskuksia, 
joiden laajuus, formaatti ja aihealueet poikkesivat toisistaan mutta joita yhdistivät 
metodologiset lähtökohdat: väliaikaisuus, kansainvälisyys, syrjäinen sijainti, avoimuus ja 
monialaisuus (taide–teknologia–tiede). Projektin toimintaa yhdistivät myös vahva 
monikansallinen painotus, mediastrategia sekä yhteisölliset taiteilijaresidenssiohjelmat. 
 
Vuoden 2020 aikana oli työn alla Rewilding Culture -katalogi, joka julkaistiin 2021. 
 
Feral Labs Networkin alullepanija ja koordinoija on Projekt Atol Institute (SI) 
yhteistyökumppaneinaan Makery / Digital Art International (FR), Catch / Helsingør 
Kommune (DK), SCHMIEDE HALLEIN – Verein zur Förderung der digitalen Kultur (AT), 
Bioart Society (FI) ja Udruga za razvoj uradi sam kulture Radiona (HR). Euroopan Unionin 
Luova Eurooppa -ohjelma myönsi Feral Labsille rahoitusta. 
 
 

BIOFACTS 
 
BioFacts koostuu sarjasta taiteellisen tutkimuksen työpajoja, joihin Suomesta ja muualta 
tulevat taiteilijat ja ammatinharjoittajat voivat osallistua. Vuonna 2020 ohjelma esitteli 
biotaiteen perustekniikoita ja toimi alustana keskustelulle taiteesta ja tieteestä, 
materiaaleista, tekniikoista, turvallisuudesta ja käytännöistä, biopolitiikasta, etiikasta sekä 
taide-esimerkeistä konkreettisen työskentelyn kautta. 
 
Projektissa työskennellään hiivan, bakteerien, levän, yksisoluisten organismien, kasvien ja 
DNA:n kanssa ja esitellään, kuinka rakennetaan tee-se-itse-välineistöä. Projekti paneutuu 
käsitteellisiin, taiteellisiin kysymyksiin sekä virittelee keskustelua elävän materiaalin 
kanssa työskentelemisestä ja kuratoriaalisista strategioista. > MaterialeX-työpaja ja 
> hiivagrammityöpaja tuotettiin osana BioFacts-projektia vuonna 2020. 
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Bioteknologiasta ja biotieteistä on tullut aikamme avainteknologioita. Kasvava määrä 
taiteilijoita on kiinnostunut siitä, kuinka nämä teknologiat muovaavat jokapäiväistä 
elämäämme. BioFacts-ohjelma tarjoaa taiteilijoille tilaisuuden tutustua näiden 
periaatteisiin pystyäkseen muodostamaan perusteltuja kulttuurisia vastineita sekä 
luomaan yleistä tietoisuutta ja keskustelua taiteellisen työnsä kautta. 
 
 

BIOFRICTION 
1.10.2019–30.9.2021. 

 
Biofriction-tutkimusprojektin tavoite on luoda ja ylläpitää tiloja, joissa taiteilijat, kuraattorit, 
teoreetikot sekä erilaiset sosiaaliset kollektiivit kuten aktivistit ja opetusryhmät voivat 
tehdä monialaista yhteistyötä luodessaan kokeellisia ehdotuksia käytännöllisiksi 
ratkaisuiksi nyky-Euroopan ongelmiin. Yksi tällainen ongelma on essentialistisen 
diskurssin lisääntyminen, joka ei herätä huolta pelkästään puheena vaan ilmenee myös 
marginalisoinnin ja ulossulkemisen politiikkana. 
 
Vuonna 2020 Biotaiteen seura järjesti Biofriction-projektin osana taiteilijoiden Minna 
Långström ja Leah Beeferman näyttelyn > Photosonic Landscapes in Color sekä 
etäpaneelit > Photosonic Landscapes ja > Braiding Friction. 
 
Biofrictionin yhteistyökumppaneita ovat Hangar (ES), Cultivamos Cultura (PT), Kersnikova 
Institute (SI) ja Biotaiteen seura. Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelma myöntää 
Biofrictionille rahoitusta. 
 
 

STATE OF THE ART -VERKOSTO 
Syksy 2020 – kevät 2023. 

 

 
Nordic Network -ohjelman käynnistys, 

22.–23.10.2020. 

 

 
Fireside talks – verkkokeskustelutilaisuus,  

8.12.2020. 

State of the Art on pohjoismais–baltialainen, monialainen taiteilijoiden, 
ammatinharjoittajien, tutkijoiden ja organisaatioiden verkosto, joka käsittelee taiteen ja 
kulttuurin roolia, vastuuta ja potentiaalia antroposeenin aikakautena. 
 
Luovien käytänteiden, monialaisen yhteistyön ja yleisön osallistamisen kautta verkosto 
pyrkii kehittämään sinnikkyyttä ja konkreettisia toimia tänä kulttuurin, talouden ja 
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ympäristön muutosaikakautena sekä löytämään käytännön tapoja antroposeenin ja 
ilmastokriisin käsittelyyn. 
 
Verkosto pyrkii vahvistamaan etätapahtumien järjestämiseen ja etäosallistumiseen 
liittyvää osaamista samoin kuin käytännön ekologisuutta, jota hyödynnetään aktiviteettien 
tuotannossa ja läpi koko verkoston elinkaaren. 
 
Ohjelma alkaa käytännössä vuonna 2021.   
 
 
 
 
 

VUONNA 2020 KÄYNNISTETYT PROJEKTIT 
 
Projektit m/other becomings, ART4MED ja ArcHIVE käynnistettiin vuonna 2020. 
Projekteihin liittyvä ohjelma alkaa vuonna 2021. 
 

> m/other becomings 
Kevät 2021 – kevät 2022. 
 
Yhteistyöprojektissa m/other becomings kokeelliset kulttuuri-instituutiot, taiteilijat ja 
ajattelijat kehittelevät sukupolvien välisiä ja monilajisia metodologioita, raivaavat tilaa 
vastarinnan paikallisille käytänteille sekä tutkivat lisääntymisen, sitkeyden ja parantumisen 
tekniikoita. 
 
Projektissa tarkastellaan lähempää äitiyden mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia – 
essentialisoimatta ja ymmärtäen äitiys ongelmallisena praktiikkana sekä vaatimattomana, 
utopistisena ja uupuneena toivon airueena. Projektissa myös kysytään, mitä tarkoittaa – ja 
mitä mahdollisesti tulee tarkoittamaan – luoda, korjata ja tehdä tilaa suvulle vastoin 
sosiaalista samuuden ja tottelevaisuuden tuotannon sekä sukupuolittavan ja rodullistavan 
väkivallan (bio)politiikan painetta. Tavoite on tarkastella lisääntymiseen liittyviä 
tulevaisuudenkuvia sekä sitä, millaisia välineitä muokata ja haastaa ideoitamme 
lisääntymisestä ja äitiydestä biotieteet tarjoavat. 
 
Kuinka voimme toteuttaa äitiyttä, tarjota resurssejamme ja luoda asumuksia toisillemme 
tavoilla, jotka kumoavat toiseuttamisen raakoja mekanismeja yhä jatkuvaan kolonialismin 
ja ulossulkevan kapitalismin nekropolitiikkaan kietoutuneista poliittisista ja ekologisista 
ympäristöistä käsin? Mitä tapahtuu, kun äidillisyyden teknologiat ja politiikka irrotetaan 
heteronormatiivisen lisääntymisen, synnyttämisen ja jopa lajien genealogioiden 
affektiivisista ja taloudellisista rakenteista? m/other becomings tutkii äitiyden ja toiseuden 
yhtymiä ja häilyvää rajapintaa tunnustellen mahdollisuutta luoda uutta 
vallankumouksellista hoivan ja välittämisen politiikkaa sekä paneutuen äitiyden outouteen, 
joka hiertää vasten konventionaalisia käsityksiä ruumiista, itsestä, perheestä ja yhteen 
kuulumisesta. 
 
m/other becomings on yhteistyöprojekti, jossa ovat mukana Laboratory for Aesthetics and 
Ecology (DK), The Association for Arts and Mental Health (DK), Kultivator (SE), Art Lab 
Gnesta (SE) ja Biotaiteen seura (FI). 
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> ART4MED 
1.11.2020–31.10.2022. 
 
Luova-Eurooppa -projekti  
ART4MED keskittyy taiteen,  
terveyden ja biolääketieteen  
risteyskohtaan. Vuosina 2021– 
2022 projektin osana järjestetään  
pidennettyjä residenssejä, sarja  
työpajoja, seminaareja ja  
näyttelyitä Suomessa ja ympäri  
Eurooppaa. 
 

 
ART4MEDin aloitustapaaminen 7. ja 11.12.2020. 

 
 

ART4MED paneutuu seuraaviin kysymyksiin: Millaiset taiteelliset lähestymistavat pystyvät 
käsittelemään terveyden ja biolääketieteen monimutkaisia kysymyksiä, ja mitkä ovat 
menestyksekkäitä tuotannon ja esittämisen strategioita? Kuinka hyviä monialaisen 
yhteistyön käytänteitä ja metodologioita voidaan jakaa? Kuinka nykyisten, terveyttä ja 
lääketieteellistä tutkimusta käsittelevien kulttuuristen toimijoiden verkostoja voidaan 
lujittaa ja laajentaa? Kuinka näitä sisältöjä voidaan levittää vertaisverkkojen ulkopuolelle? 
Kuinka taide voi lisätä laajemman yleisön tietoisuutta terveydestä ja hoivasta? 
 
Biotaiteen seura tekee yhteistyötä monitieteisen suunnittelija ja tutkija Emilia Tikan 
kanssa. Tikan uusi projekti on nimeltään Xeno-Optimizations for Arctic Survival. ”Kun 
spekuloidaan posthumanistisesta näkökulmasta biolääketieteellisestä kehityksestä ja 
selviytymisestä Suomen Arktiksella, ihmisyyden ylittävissä maailmoissa – ilmaston 
lämmetessä kaksi kertaa nopeammin arktisilla alueilla – radikaaleja uudistuksia 
ajattelussa ihmisen, luonnon ja teknologian suhteista kaivataan akuutisti. Ei-länsimaiset 
kosmologiat luovat raamit yhteistyössä tapahtuvalle teknis–tieteelliselle spekulaatiolle, 
jossa tarkastellaan kriittisesti kysymyksiä liittyen CRISPR-geenimuuntelutekniikan 
biolääketieteelliseen käyttöön sekä ihmisyyden ylittävään selviytymiseen ilmastokriisin 
aikakaudella”, Tikka selittää. 
 
ART4MEDissä yhteistyökumppaneina toimivat Makery (FR), Waag (NL), Laboratory for 
Aesthetics and Ecology (DK), Biotaiteen seura (FI) ja Kersnikova (SI). Euroopan Unionin 
Luova Eurooppa -ohjelma myöntää projektille rahoitusta. 
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> ArcHIVE 
 
Luova Eurooppa -projekti ArcHIVEn tarkoitus on kehittää avoimen lähdekoodin digitaalinen 
alusta biotaidekäytänteiden dokumentointiin. ArcHIVE tarttuu yhteneväisen digitalisaation 
ja parhaiden levityksen käytänteiden luomisen ja jakamisen haasteeseen. Osana projektia 
Biotaiteen seura toteuttaa tapaustutkimuksia näyttelyitä varten, wet lab  
-työpajoja ja kenttätyöpajoja. 
 
ArcHIVE-projektiin osallistuu kuusi yhteistyökumppania, jotka työskentelevät 
kansalaisjärjestö- ja museosektorilla, julkaisutoiminnassa sekä audio–visuaalisella alalla. 
Yhteistyökumppaneiden luoma alusta toimii katalyyttinä ja työkaluna taideteosten ja 
museoesineistön digitalisaatiolle, arkistoinnille ja jakelulle, etätapahtumiin 
osallistumiselle, suunnittelulle ja toteutukselle, kasvavalle julkaisutoiminnalle, 
henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutukselle ja harjoittelulle sekä sisällön 
kontekstualisoinnille ja yhdistelylle. 
 

 
Sopimuksen allekirjoittaminen, 12.12.2020.  

 

Projektin 
yhteistyökumppanit 
ovat Cultivamos 
Cultura (PT), 
KONTEJNER (HR), 
Biotaiteen seura (FI), 
Kersnikova (SI), 
Hangar (SP) ja Royal 
Belgian Institute of 
Natural Sciences (BE). 
Euroopan Unionin 
Luova Eurooppa  
-ohjelma myöntää 
projektille rahoitusta.  
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Residenssit 
 
 

ARS BIOARCTICA 
 

 
Kuva: Rozan van Klaveren. 

 
Biotaiteen seura on pitkäkestoisen taiteellis–tieteellisen, subarktiseen ympäristöön 
keskittyvän Ars Bioarctica -projektin vetäjä. Ars Bioarctica käynnistettiin syksyllä 2008 
yhdessä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kilpisjärven 
biologisen aseman kanssa. Ars Bioarctica edistää projekteja, joissa taiteilijat ja tieteilijät 
kehittävät uudenlaista tieteellistä ja taiteellista ajattelua, joka tuo arvokkaan panoksen 
ihmiskunnan ja luonnon suhdetta käsittelevään keskusteluun. Toiminta sijoittuu 
Kilpisjärvelle, Suomen pohjoisimpaan kolkkaan. Ars Bioarctican toimintaan sisältyvät Ars 
Bioarctica -residenssiohjelma, Field_Notes -kenttälaboratoriot, yksittäiset työpajat sekä 
yliopisto-ohjelmien opiskelijapalvelut. 
 
Ars Bioarctica -residenssiohjelmalla on avoin haku kerran vuodessa. Residenssijaksoja on 
neljä, jotka sijoittuvat eri vuodenaikoihin. Hakemuksia otetaan vastaan kaikkien alojen 
taiteilijoilta missä tahansa vaiheessa ammatillista uraansa. 
 
Ars Bioarctica -residenssitaiteilijat ja -tutkijat vuonna 2020 olivat Rozan van Klaveren, Kati 
Rapia, Pia Siren ja Ilona Valkonen. Kaikki 15 muuta taiteilijaa tai taiteilijaryhmää joko 
peruttiin tai lykättiin vuodelle 2021 matkustusrajoitusten vuoksi. 
 
Biologisella asemalla on uusi johtaja, Jouni Heiskanen, jonka kanssa Biotaiteen seura on 
kehittänyt residenssiyhteistyötä eteenpäin ja uusinut yhteistyösopimuksen. Syksyllä 2020 
seura valitsi 20 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää vuoden 2021 residenssiin. Leena Valkeapää 
jatkoi tehtäväänsä residenssimentorina. 
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/D A T A C E N T R E -TUOTANTORESIDENSSI SOLU-TILASSA 
 
Joulukuussa 2020 kuvataiteilija Maija Annikki Savolainen työskenteli SOLU-tilassa 
valmistellen soolonäyttelyään /d a t a c e n t r e, joka avattiin yleisölle vuoden 2021 
puolella. Savolainen piti myös päiväkirjaa (englanniksi) työskentelystään. Sarja näyttelyyn 
liittyviä > lukupiirejä järjestettiin joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä. 
 

 
Maija Annikki Savolaisen /d a t a c e n t r e -näyttelystä. Kuva: Laura Kaker. 

 
Muotoaan muuttava /d a t a c e n t r e -näyttely järjestettiin tammi–helmikuussa 2021. 
Näyttely mukaili taitelijaresidenssin toimintatapaa tarjoten alustan jatkuvalle 
tutkimukselle, erilaisille materiaalikokeiluille sekä tiedon välittämiselle. Näyttelyn aikana 
Savolainen työsti yhä uusia kokonaisuuksia tekstistä, valokuvista sekä erilaisista 
materiaaleista kuten lasista, kvartsikivestä ja sekajätteen polttokuonasta valmistetusta 
geopolymeerista. Näitä materiaaleja yhdistelemällä ja uudelleen järjestelemällä hänen 
tarkoituksensa oli herättää kysymyksiä siitä, millaisia fossiileja digitaaliset kuvat jättävät 
jälkeensä. 
 
/d a t a c e n t r e ammentaa North AiR Expanding Entanglements -residenssijaksosta, 
jonka Savolainen vietti Skotlannin maaseudulla vuonna 2019. Näyttely esittää kivikehät 
muinaisina datakeskuksina – paikkoina, jotka on omistettu tiedon keräämiselle, 
prosessoinnille ja välittämiselle. Savolainen tutkii kvartsikiveä materiaalina, joka luo 
yhteyden Aberdeenissa sijaitsevan Tomnaverien neoliittisen kivikehän ja helsinkiläisen 
taidetila SOLUn välille. On arveltu, että kivikehien ympäristöistä löytynyttä murskattua 
kvartsia käytettiin neoliittisella ajalla luomaan yhteyksiä ihmisten sekä kuun ja tähtien 
välille. Nykyään ultrapuhtaasta kvartsista valmistettava pii tunnetaan puolijohteena, joka 

https://bioartsociety.fi/posts/slash-d-a-t-a-c-e-n-t-r-e-journal
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on langattoman viestinnän aineellinen perusta. Halki aikojen ja paikkojen mineraalin 
tehtävä on siis pysynyt entisellään: se yhdistää meidät taivaiden kautta. 
 
Näyttely on kuratoitu yhteistyössä Yvonne Billimoren kanssa, ja näyttelyn videoteokset on 
toteutettu yhteistyössä monialaisen mediataiteilija Otso Havannon kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOKYO ART&SCIENCE -TUTKIMUSRESIDENSSI 
 
BioClub Tokyon Suomen Japanin instituutin kanssa yhteistyössä järjestämä Tokyo 
art&science -residenssin vuoden 2020 avoin haku suomalaisille ja Suomessa toimiville 
taiteilijoille päättyi yksimieliseen taiteilija Johanna Rotkon valintaan. Hän työskentelee 
elävien materiaalien ja eritoten hiivan kanssa. Rotko omistaa residenssinsä japanilaisessa 
keittiössä käymisprosesseissa käytettyjen värillisten hiivalajien tutkimiselle. Kyseisiä lajeja 
löytyy erilaisista misoista mutta myös kuivatuista marjoista ja muista Tokiossa myytävistä 
jokapäiväisistä tuotteista. 
 
”Valinta residenssiin on kunnia, ja odotan innolla työskentelyä täysin varustellussa BSL-
laboratoriossa – sekä tilaisuutta tutkia japanilaisen umamin lähteitä”, Rotko sanoo. 
 
Rotko tunnetaan työstään hiivagrammien parissa – elävistä kuvista, jotka muodostetaan 
kasvattamalla hiivaa biologisilla kasvualustoilla luoden kuvia tavanomaisten valokuvien 
pohjalta. Hän tutustui hiivagrammitekniikkaan Pavillon_35-taiteilijakollektiivin ja Biotaiteen 
seuran järjestämässä työpajassa vuonna 2013 ja on työskennellyt hiivakuvien parissa siitä 
lähtien. Rotko käsittelee töissään katoavaisuutta, aineen häviämistä, muutosta ja aikaa. 
Parhaillaan hän keskittyy työssään erilaisiin hiivalajeihin, biologisiin väreihin ja hiivan 
monenlaisiin tarkoituksiin. Rotkon töitä on ollut esillä Mäntässä, Dublinissa, Oulussa, 
Corvallisissa, Helsingissä, Kotkassa, Dortmundissa, Tokiossa ja Pariisissa. 
 
Rotkon residenssi siirrettiin syksyyn 2021 tai kevääseen 2022 pandemiaolosuhteiden 
vuoksi.  
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Näyttelyt 
 
 
 
 
 
 
 

Leena Valkeapää, Oula A. Valkeapää, Tarja Tella,  
Silvia Ploner, Nicolas Perret & Alice Smits: 

AIKA JA JOKI OVAT SAMANNÄKÖISIÄ 
12.12.2019–31.1.2020 SOLU-tilassa. 

91 vierailijaa. 
 

 
Leena ja Oula A. Valkeapää, Manifestations – installaationäkymä. Kuva: 

Johanna Salmela. 

Aika ja joki ovat 
samannäköisiä -näyttelyn 
video-, ääni- ja 
valokuvateokset tarjosivat 
vilkaisun Biotaiteen seuran 
> Ars Bioarctica  
-residenssiin viiden 
taiteilijan silmin. 
Näyttely on lainannut 
nimensä Leena ja Oula A. 
Valkeapään videoteoksesta 
Manifestations. Lause on 
yksi monista runollisista 
havainnoista, joita Oula, 
saamelainen poronhoitaja, 
on lähettänyt 
kumppanilleen Leenalle 
tekstiviestitse ollessaan 
tunturissa porojensa 
kanssa. Manifestations on 
intiimi päiväkirja 
jokapäiväisestä elämästä 
luonnossa. 
 
 

Valokuvasarjassaan BASICS 2018 valokuvaaja Tarja Tella tarkastelee Kilpisjärven 
ympäristön maisemia korvaten osia siitä samankaltaisilla mutta vierailla elementeillä. 
Tuloksena on yhtäältä leikkisiä havaintoja ja toisaalta kriittisiä katsauksia siihen, kuinka 
ihminen on muokannut luonnonmaisemaa. 
 
All Depends on the Sun valmistui alun perin kuunnelmaksi mutta on nyt esillä 
videomuodossa. Teos syntyi, kun Pariisissa ja Berliinissä asuva taiteilijakaksikko Silvia 
Ploner ja Nicolas Perret seurasivat huhua, jonka mukaan revontulet synnyttävät ääniä. 
Teos paneutuu ilmiöön tarjoten myös laajempia näkökulmia ääneen ja kuuntelemiseen. 
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Vasemmalla: Tarja Tella, BASICS 2018, 2018 – osa sarjasta. Oikealla: Silvia Ploner ja  
Nicolas Perret, All Depends on the Sun – installaationäkymä. Kuva: Johanna Salmela. 

 
Vuonna 2018 amsterdamilainen kuraattori Alice Smits osallistui Kilpisjärven biologisella 
asemalla joka toinen vuosi järjestettävään Field_Notes-kenttätyöpajaan. Smits työskenteli 
osana Second Order -ryhmää seuraten muita työryhmiä kameransa kanssa. Syntyi kauniin 
karhea ja nopea muotokuva viikon aikana tehdystä intensiivisestä ja intuitiivisesta 
kenttätyöstä.  
 
 

Johanna Rotko: 

ELÄVIÄ KUVIA 
6.–12.3. & 13.8.–13.9.2020 SOLU-tilassa. 

119 vierailijaa. 
 

 
Kuva: Johanna Rotko, Wild 

Yeastogram. Tutkimustulos vuodelta 
2018, kuva vuodelta 2019. 

Kuvataiteilija Johanna Rotko työskentelee elävien 
materiaalien, pääosin erilaisten hiivalajien, kanssa. 
Eläviä kuvia -näyttelyssä oli esillä hiivagrammeja eli 
elävien hiivasolujen avulla tehtyjä kuvia, valokuvia 
vuosilta 2014–2020 sekä taiteilijan 
työskentelyprosesseja esittelevä video. 
 
Kun hiivasoluja on altistettu UV-valolle 48 tunnin ajan, 
Rotko valokuvaa kasvun ja muutoksen eri vaiheita 
kuvien peittyessä homeella ja muilla lajeilla. Tästä 
valokuvien arkistosta Rotko valitsee työt 
näyttelyihinsä. Hiivagrammit itsessään ovat 
biohajoavia, ja ne palaavat luonnon kiertoon 
biojätteenä.
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Eläviä kuvia -näyttelyn pääteemoja ovat 
suhde luontoon ja se, kuinka ihminen 
toiminnallaan vaikuttaa luontoon. Rotkon 
työt heijastelevat biosentristä 
maailmankuvaa, jossa ihmiset eivät asetu 
luonnon yläpuolelle. Se nostaa esiin huolen 
maailman tilasta sekä monimutkaisia 
aiheita kuten biodiversiteetin hupeneminen. 
 
Biotaide pohjaa aina elävien materiaalien 
manipulointiin, mutta Rotko puuttuu 
hiivagrammiprosesseihin niin vähän kuin 
mahdollista pyrkimyksenään perustaa 
teoksensa siihen, mikä kasvaa 
petrimaljojen sisällä ja ympärillä. 

 
Johanna Rotko, Eläviä kuvia – installaationäkymä. 

Kuva: Mari Kaakkola. 

 
 

Brandon Ballengée, Cecilia Jonsson, Julia Lohmann,  
Soichiro Mihara, Leena Saarinen & Antti Tenetz: 

POIKKIPOLKUJA EKOLOGIAAN 
20.8.—5.12.2020 Annantalossa, Helsingissä. 
Järjestetty yhteistyössä Annantalon kanssa. 

2 985 vierailijaa. 
 

 
Julia Lohmann, Kombu Ahtola, 2020. Kuva: Mari Keski-Korsu. 
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Taiteellis–tieteellinen näyttely 
Poikkipolkuja ekologiaan on 
ensimmäinen Biotaiteen seuran ja 
Annantalon yhteistyöprojekti. Annantalo 
on taidekeskus lapsille, nuorille ja 
perheille Helsingissä. Erich Bergerin, 
Mari Keski-Korsun ja Anna Puhakan 
kuratoima näyttely esitteli töitä, jotka 
yhdistävät ilmiöiden taiteellisen 
havainnoinnin tosiasioiden runolliseen 
tarkkailuun taiteen, tieteen ja designin 
linssien läpi. Osallistuvat taiteilijat 
kehittivät erilaisia tapoja tuoda esiin 
tuntematon ja näkymätön. 
 
Brandon Ballengée veti huomion 
rappeutuvaan ympäristöön hänen 
retkiltään keräämiensä mutatoituneiden 
sammakoiden avulla. Cecilia 
Johanssonin teos demonstroi meren 
happamuutta jättimäisellä 
mittalaitteella. Julia Lohmann taas 
tutkii teoksessaan merilevää 
materiaalina: mitä materiaali kertoo 
meille merten tilasta, ja mitä voimme 
tehdä happamuustasojen nousun 
estämiseksi? Soichiro Miharan työssä 
voimme kuulla radioaktiivisen säteilyn, 
mikä muodostui tärkeäksi hänen 
kotimaassaan Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen. Leena 
Saarinen pyrkii tuomaan ihmisten ja 
lintujen kielen lähemmäs toisiaan 
kehittämällä linnunlaululle aakkoston. 
Antti Tenetzin teos vuorostaan tutkii 
tekoälyn ja biologian mahdollisuuksia 
avaruuden näkökulmasta. 
 
Tutkimusaiheiden estetisointi on 
runollinen haaste, joka johtaa syvempiin 
kysymyksiin: Mitä on rinnakkain 
olemassaolo erilaisissa ympäristöissä, 
ja millä tavoin ihmiset liittyvät niihin 
ekosysteemeihin, joiden osia he ovat? 
Kuinka muuttuva maailma voidaan 
käsittää näiden töiden kautta? 
Taiteilijoiden monialainen 
lähestymistapa auttaa tuomaan nämä 
kysymykset esiin. 

 
Vasemmalla: Cecilia Jonsson, Tides, 2017–. Oikealla: 
Soichiro Mihara, Bell, 2013. Kuva: Mari Keski-Korsu. 

 

 
Leena Saarinen, Birdsong, 2019. 

Kuva: Mari Keski-Korsu. 

 

 
Antti Tenetz, Perihelion. Kuva: Mari Keski-Korsu. 
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Brandon Ballengée, Malamp: Reliquaries, 2001 (yksityiskohta). Kuva: Mari Keski-Korsu. 

 
 
 

Minna Långström & Leah Beeferman:  

PHOTOSONIC LANDSCAPES IN COLOR 
16.10.–21.11.2020 SOLU-tilassa. 

120 vierailijaa. 
Osa > Biofriction-projektia. 

 
Photosonic Landscapes in Color -näyttely esitteli taiteilijoiden Minna Långström ja Leah 
Beeferman uusia kokeellisia teoksia. Teoksissa he lähestyvät kuvia tieteellisinä työkaluina 
ja tiedon toisenlaisena muotona sekä fyysisinä, valoherkkien objektien kanssa korreloivina 
entiteetteinä, jotka koostuvat pikseleistä tai pigmenttirakeista. 
 

 
Minna Långström, Photosphere, 2020. Intallaationäkymä (yksityiskohta). Kuva: Mari Keski-Korsu. 
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Minna Långströmin videoinstallaatio Photosphere pohdiskelee Aurinkoa tutkivan 
tähtitieteilijä Sara Martinin työtä ja sen materiaalisuutta. Martin nauhoittaa videokuvaa ja 
timelapse-videoita tutkimusmateriaalikseen teleskoopin avulla päivänvalon aikaan. 
Photosphere-teoksen erityisfokus on filmin käytössä osana tämäntyyppistä tutkimusta, 
Martinin nauhoittamissa Auringon kuvissa sekä periaatteissa, jotka liittyvät tieteelliseen 
kuvitukseen erotuksena toisenlaisista elävän kuvan käyttötarkoituksista. Installaatio 
leikittelee käsityksellä väristä esteettisenä, fenomenologisena ja tieteellisenä arvona. 
Todellisen värin käsite ei ole erityisen hyödyllinen tähtitieteilijöille, geologeille ja 
astrobiologeille, kun taas pseudovärit tuottavat uutta tietoa. Tämä valokuva-aineiston 
manipulaatio laajentaa näkökykyämme yli sen, minkä paljas silmä voi erottaa. 
 

 
Leah Beeferman, The Elements, 2020. Installaationäkymä SOLU-tilasta (yksityiskohta).  

Kuva: Mari Keski-Korsu. 

 
Leah Beeferman kuvasi The Elements -teoksensa kolmannella vierailullaan Kilpisjärvellä 
Pohjois-Suomessa kesäkuussa 2019 – ajanjaksona, jona aurinko ei laske. Videossa, jonka 
ääniraitana Beeferman lukee kirjoittamaansa tekstiä, syvennytään maiseman 
havainnoimiseen ja mittaamiseen. Mikä havainto on, ja mitä mittaaminen tarkoittaa? The 
Elements kuvaa Kilpisjärveä useiden rinnastusten kautta: päällekkäisillä kuvilla, jotka 
esittävät maisemaa useista eri näkökulmista yhtä aikaa, runollisen kielen ja tieteellisen, 
numeerisen datan vastakkainasettelulla sekä tarkastelemalla Kilpisjärven tuulisuus- ja 
säätietoja rinnakkain ulkoavaruutta koskevien vastaavien tietojen kanssa. Kuinka 
ilmaisemme sen, mitä mittaamme, kuvin tai sanoin? Mikä kuva oikeastaan on, kun kaikki 
kokemuksemme – alkuperästään riippumatta – päätyvät lopulta mielensisäisiksi 
mielikuviksi?  
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Tapahtumat 
 
 
 
 
 
 
 

IN DIALOGUE: EMILIA TIKKA & MIANNA MESKUS 
15.1.2020 SOLU-tilassa. 

21 osallistujaa. 
 

 
Emilia Tikka esitelmöi. Kuva: Erich Berger. 

 
Dialogi toi yhteen taiteilija, suunnittelija ja tutkija Emilia Tikan sekä tieteen ja teknologian 
sosiologi Mianna Meskuksen. Tikka kertoi viimeaikaisesta vierailustaan > Tokyo 
art&science -tutkimusresidenssissä Japanissa ja keskusteli työstään Meskuksen kanssa. 
Tikka korosti tutkimuksensa ’kehämäisten genealogioiden’ käsitettä, joka on sekoitus 
hengellisiä ja biolääketieteellisiä lähestymistapoja elämän kiertokulkuun. Hänen 
tutkimuksensa ammentaa kuolemattomasta Turritopsis dohrnii -meduusasta, kajimaya-
rituaaleista, buddhalaisesta jälleensyntymän ajatuksesta ja solujen uudelleenohjelmoinnin 
biolääketieteellisistä sovelluksista. Osana tutkimusta ei-länsimaisista käsityksistä elämän 
alusta ja lopusta Tikka vieraili laboratorioissa, kuten CiRAn Yamanaka-laboratoriossa 
Kiotossa, ja temppeleissä sekä syventyi okinawalaisiin rituaaleihin ja tematiikkaan liittyviin 
kulttuurisiin tekniikoihin. Tutkimuksen pohjalta Tikka luo taideteoksia, jotka 
kyseenalaistavat perinteiset evolutiivisten genealogioiden konseptit sekä tarkastelevat 
muita perinnöllisyyden, lisääntymisen ja geneettisen perimän muotoja nykyisenä, 
kehittyvien bioteknologioiden aikakautena. 



26 
 

ART AS WE DON’T KNOW IT -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 
5.3.2020 SOLU-tilassa. 

70 osallistujaa. 
 

 
Kuva: Mari Kaakkola. 

 
 

 

 
Adriana Knouf 

pitämässä keynote-
esitelmäänsä 

”Xenological Life 
Potential”. Kuva: Mari 

Kaakkola. 

 
Lauri Linnan siemenadoptiopiste. Kuva: 

Mari Kaakkola. 
 
 
 
 

 
Art as We Don’t Know It -kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin SOLU-tilassa 5.3.2020. 
Tilaisuuden keynote-puhuja oli Adriana Knouf, ja muita puhujia olivat Mari Keski-Korsu, 
Essi Viitanen, Marietta Radomska, Erich Berger, Kasperi Mäki-Reinikka, Laura Beloff ja 
Teemu Lehmusruusu. Lauri Linna jakoi siemeniä osana PORK KANA CAR ROT  
-projektiaan, ja muihin esiintyjiin lukeutuivat Kira O’Reilly, Piritta Puhto, Sushant Passi ja 
Helena Sederholm. Julkistamistilaisuuden yhteydessä avattiin myös Johanna Rotkon 
> Eläviä kuvia -näyttely. 
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TALKING ABOUT ”LIVING THINGS” 
11.3.2020 SOLU-tilassa.  

25 osallistujaa. 
 
Lintu, koppakuoriainen, kana, ihminen, sieni ja haapa… Puhumme näistä vakiintunein 
käsittein, usein yksikössä, luokiteltuina ja järjestyksessä kuin museovitriineissä tai kuten 
hahmoina esityksessä, objektivoituina elävinä olentoina. Toiset huomauttavat kriittisesti, 
että organismit ja organismien tyypit eivät koskaan ole jähmeitä objekteja, ja keskittyvät 
toimijuuteen, keskinäiseen riippuvuuteen ja merkityksiin. Kuitenkin kohtaamisemme, 
suhteemme ja läsnäolomme ihmisten ja muiden elävien olentojen kanssa ovat 
kouriintuntuvia ja selvästikin osin ruumiillisia. Me emme kohtaa eläviä ruumiillisia olentoja 
abstrakteina suhteina. Kohtaamme ne toimijoina emmekä toimina. 
 

 
Björn Kröger. Kuva: Erich Berger. 

 

Tämä avaa kysymyksen, kuinka 
representoida elävää ainetta ja 
eläviä ruumiita samalla väistäen 
objektivoinnin sudenkuopat. 
SOLU-tilan avoimessa 
keskustelussa taiteilija Bartaku, 
paleontologi Björn Kröger, 
filosofi Marietta Radomska ja 
taiteilija Mari Keski-Korsu 
nostavat esiin kysymyksen siitä, 
onko tämä mahdollista tai 
ylipäätään toivottavaa. 

 

FRAGILE LIFE AND CELESTIAL MATTER(S) 
26. & 28.5.2020 verkossa. 

Järjestetty yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja keskuksen tuella. 
87 osallistujaa. 

 
Fragile Life and Celestial Matter(s) toi yhteen 
joukon taiteilijoita ja tutkijoita, jotka ovat 
työskennelleet avaruuteen liittyvien 
teemojen parissa vuosien ajan. Avaruus 
herättää suuria kysymyksiä siitä, mistä 
elämä tulee ja mihin olemme menossa. 
Avaruus on kuitenkin myös kilpailun alusta, 
jossa kolonisaation, militarisaation, 
resurssien riistämisen ja saastuttamisen 
politiikka toistuu. Mutta millaista ekologiaa 
ja politiikkaa toivomme Maan ja avaruuden 
suhteen ja kuinka pääsemme 
haluamaamme lopputulokseen? 

 
Fragile Lifen live-nettipaneeli. 

 
 

 
Kahden nettipaneelin aikana kahdeksan avaruuden ja politiikan, biologian, toiseuden 
monimuotoisuuden, masennuksen sekä avaruusmatkailun aiheisiin paneutuneen taiteilijan 
ryhmä keskusteli näkökulmistaan ja avaruuteen sijoittuvan taiteen mahdollisuuksista. 
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Ensimmäinen tilaisuus, Fragile Life, järjestettiin 26.5., ja sitä moderoi Antti Tenetz. 
Tilaisuudessa Andy Gracie, Flis Holland ja Adriana Knouf keskustelivat avaruuteen 
sijoittuvan elämän toimijuudesta ja ruumiillistumisesta, siitä, millaista avaruudessa on, 
sekä joustavista olennoista. Toista, 28.5. järjestettyä tilaisuutta Celestial Matter(s) moderoi 
Miha Turšič, ja tilaisuudessa Ewen Chardronnet, Ivan Henriques, Minna Långström ja Axel 
Straschnoy keskustelivat liikkeessä olevista ympäristöistä ja ekologioista, avaruuden 
politiikasta sekä Maasta mallimuukalaismaailmana. 
 
 
 
 

BRAIDING FRICTION -PANEELI 
2. & 17.6.2020 verkossa. 

Yleisö: 718. 
Osa > Biofriction-projektia. 

 
Mitä tarkoittaa vaatimus käyttäytyä tavalla, joka edistää matemaattisesti konstruoidun 
käyrän ”latistamista”? Tämä vaikuttaa hieman vastaavalta kuin parhaan mahdollisen 
nykyisyyden version tavoite. Mikä on taiteen rooli nykyhetken purkamisessa ja 
ymmärtämisessä? Kuinka taiteen avulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys 
mahdollisista tulevaisuuksista? Kuinka taidetilat voivat valmistautua syklisten 
epidemiapurkausten mahdolliseen heiluriliikkeeseen? Millaisia liittoutumia voidaan solmia 
epävarmuuden, elämän, kuoleman ja pahoinvoinnin kontekstissa? 
 
Jokainen 
> Biofriction-
kumppani – Hangar 
(ES), Cultivamos 
Cultura (PT), 
Kersnikova Institute 
(SI) ja Biotaiteen 
seura – on koonnut 
yhteen taiteilijoista ja 
tieteilijöistä ryhmän, 
joka työstää 
kuukauden ajan 
pandemiataiteeseen,  
-tieteeseen ja  
-politiikkaan liittyviä 
kysymyksiä. 

 
Biofrictionin live-nettipaneeli. 

 
 

 
Biotaiteen seuran kutsuma ryhmä on nimeltään Non/Living Queerings, ja sen 
muodostavat Marietta Radomska, Terike Haapoja, Margherita Pevere, Markus Schmidt ja 
Mayra Citlalli Rojo Gómez. Ryhmä tarkastelee SARS-CoV-2-viruksen näennäisen 
toimijuuden tarinaa kriittisesti hyödyntäen erilaisia taiteen, tieteen ja teorian 
työkalupakkeja. Tarina peittää alleen biodiversiteetin tuhon, ilmastonmuutoksen, 
sosioekonomisten epätasa-arvoisuuksien, neokolonialismin, liikakulutuksen ja ihmisen 
aiheuttaman luonnon rappion kysymykset. Ryhmä myös etsii asianmukaisia eettis–
poliittisia vastauksia kysymyksiin. 
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PHOTOSONIC LANDSCAPES -PANEELI 
12.11.2020 verkossa. 

Yleisö: 162. 
Osa > Biofriction-projektia. 

 
> Photosonic Landscapes in Color -näyttelyyn liittyvässä paneelissa taiteilijat Minna 
Långström, Leah Beeferman ja Mika Taanila keskustelivat Aurinkoa tutkivan tähtitieteilijä 
Sara Martinin kanssa tieteellisten kuvien runollisista ja käytännöllisistä käyttötavoista. 
Puheena ollut kuva-aineisto ulottuu astronomiasta arktisiin maisemiin ja vedenalaisiin 
näkymiin. Kuinka tieteilijä lähestyy kuvia? Kuinka taiteilija lähestyy luonnontieteitä? Voisiko 
taiteilijoiden tieteellisiin kuviin perustuva liikkuva kuva laajentaa ymmärrystämme tieteestä 
– tai taiteesta? Kuinka elokuvateollisuuden ja astronomian tiet ovat ristenneet 
menneisyydessä? Paneelikeskustelun moderaattorina toimi AV-arkin 
ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen. 
 

 
Photosonic Landscapes -live-nettipaneeli. 

 

Ilta alkoi Sara Martinin 
puheenvuorolla, jossa hän esitteli 
sarjaa tutkimuksia tähtitieteilijän 
uraltaan. Martin keskusteli muun 
muassa siitä, kuinka hän keksi tavan 
ennustaa joitain auringonpurkauksia, 
hänen yllättävistä löydöksistään 
liittyen magneettikenttien ja 
kiraalisuuden kumoamiseen sekä 
voittoa tavoittelemattoman Helio 
Research -yrityksen perustamisesta 
vuonna 1995. 

 
 

/D A T A C E N T R E -LUKUPIIRIT 
3. & 17.12.2020, 14. & 28.1.2021 verkossa. 

79 osallistujaa. 
 
Alkaen joulukuusta 2020 ja vuoden 2021 alkuun 
sijoittuneen Maija Annikki Savolaisen 
/d a t a c e n t r e -näyttelyn mittaan SOLUssa 
järjestettiin sarja lukupiirejä tavoitteena 
generoida kollektiivista energiaa, tiedonvaihtoa ja 
spekulatiivista keskustelua töihin liittyen. 
Lukupiirit toistuivat ajan mittaan muuttuvan 
näyttelyn ohessa niveltääkseen Savolaisen 
jatkuvaa taiteellista prosessia yhteen. Näihin 
pienoisrituaaleihin kutsuttiin sarja vieraita eri 
aloilta esittämään tekstejä, jotka luettiin ja joita 
käsiteltiin yhdessä. Sarja koostui neljästä 
lukupiiristä. 
 

 
Nettilukupiirin järjestelyä SOLU-tilassa. Kuva: 

Maija Annikki Savolainen.
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Maija Annikki Savolainen ja Yvonne Billimore 

näyttelyripustuksen aikana SOLU-tilassa.  
Kuva: Maija Annikki Savolainen. 

Jokainen lukupiiri korosti Savolaisen työn 
eri aspektia, ja jokaiseen lukupiiriin 
kutsuttiin ulkopuolinen vetäjä eri tiedon 
aloilta johtamaan lukemista ja keskustelua. 
Kuraattori Yvonne Billimoren vetämä 
ensimmäinen lukupiiri alkoi lyhyellä otteella 
Alexis Pauline Gumbsin kirjasta Dub: 
Finding Ceremony, jota seurasi Italo 
Calvinon teksti Crystals (in Time and the 
Hunter). Toisessa lukupiirissä 
datakeskusarkkitehti Tapani Virkkala ja 
Maija Annikki Savolainen vetivät yhdessä 
esitelmän ja keskustelua sekä jakoivat 
tulkintoja ja pohdintojaan datakeskuksista. 
Kolmannessa lukupiirissä 
radiotähtitieteilijä Anne Lähteenmäki 
keskittyi arkeoastronomian ja muinaisten 
kivikehien aiheisiin sekä E. C. Kruppin 
tekstiin Echoes of the Ancient Skies: The 
Astronomy of Lost Civilizations. 
Viimeisessä, neljännessä lukupiirissä 
Savolainen esitti tekstinsä 
/d a t a c e n t r e. 
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Työpajat 
 
 
 
 
 
 

ALAN COURTISIN KENTTÄ-ÄÄNITYSTYÖPAJA 
16.2.2020 SOLU-tilassa. 

19 osallistujaa. 
 

 
Alan Courtisin työpajan johdanto SOLU-tilassa. Kuva: Erich Berger. 

 
Vastaavasti kuin valokuvauksesta on tullut osa miljoonien ihmisten päivittäistä elämää 
myös äänittäminen on kasvattanut rooliaan nykymaailmassa. Tätä taustaa vasten kenttä-
äänitystyöpajan päätavoite oli esitellä kenttä-äänittämistä ja keskustella siitä useista 
näkökulmista. Työpaja oli avoin kaikille – muusikoille, ei-muusikoille, taiteilijoille, 
ammattilaisille, opiskelijoille ja kelle tahansa kiinnostuneelle – ja sitä johti Buenos 
Airesissa toimiva muusikko ja taiteilija Alan Courtis. 
 
Aiheisiin sisältyivät moninaiset fonograafiset tendenssit, äänen mahdollisuudet, luova 
kuuntelu ja äänittämisen luovat käyttötarkoitukset. Painotus oli käytännöllinen, ja 
tarkoituksena oli osallistujien aktiivinen osallistaminen, missä heidän 
kiinnostuksenkohteensa ja taitonsa tarjosivat keskeisen lähtökohdan. Työpajan tavoitteita 
olivat tutustuttaa osallistujat kenttä-äänittämiseen, kehittää luovia kuuntelutapoja, tutkia 
äänittämisen mahdollisuuksia, tutustua pääsuuntauksiin ja säveltäjiin kentällä, kokeilla 
erilaisia tekniikoita ja harjoituksia, reflektoida teemojen taiteellisia sovellutuksia sekä 
kannustaa luovassa prosessissa. 
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CHAN’NEL VESTERGAARDIN MATERIALEX-TYÖPAJA 
26.—27.2.2020 SOLU-tilassa. 

12 osallistujaa. 
Osa > BioFacts-projektia. 

 

        
Kuvat: Johanna Salmela. 

 
Materiaalit ovat elämässämme kaikkialla läsnä, ja olemme jatkuvasti kiinnostuneempia 
siitä, mistä ne tulevat, niiden tuotanto-olosuhteista sekä myös siitä, mitä niille käy käytön 
jälkeen. Etsimme materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja vähentävät luontoon 
kohdistuvaa rasitusta – verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin tai mineraaleihin perustuviin 
tuotteisiin. 
 
MaterialeX-työpaja oli kaksipäiväinen syväsukellus, jossa tutkittiin, kuinka loihtia 
materiaalia paikallisesta jätteestä. Vetäjänä toimi Chan’nel Vestergaard, joka tunnetaan 
myös nimellä Littlepinkmaker. Hyödyntäen “katastrofia varten suunnittelun” tai 
”katastrofin suunnittelun” konseptejaan Vestergaard esitteli MaterialeX Kit -pakkauksen, 
joka sisältää ohjeita liittyen terminologiaan, ekologiseen kestävyyteen, materiaalisiin 
ekosysteemeihin ja materiaalien tuotantoon. Työpajan aikana näitä ohjeita koeteltiin ja 
laajennettiin käsillä olevan materiaalin avulla luoden uusia materiaaleja ja paneutuen 
haastaviin kysymyksiin liittyen materiaalisiin tulevaisuudennäkymiin. 
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JOHANNA ROTKON HIIVAGRAMMITYÖPAJA 
24.—25. & 27.8.2020 

SOLU-tilassa ja Cultivamos Culturassa Lissabonissa, Portugalissa etäyhteyden avulla. 
18 osallistujaa. 

Osa > BioFacts-projektia. 
 

         
Kuvat: Johanna Rotko. 

 
Hiivagrammit ovat eläviä kuvia, jotka luodaan hiivan, elatusalustojen, UV-valon ja 
rasterikuvien avulla. Kolmen illan mittaisen työpajan aikana osallistujat oppivat, kuinka 
tehdä niitä: kuinka rasteroida kuvia, kuinka valmistella sopiva elatusalusta hiivalle ja 
kuinka altistaa kuvia UV-valolle. Työpajan vetäjänä toimi kuvataiteilija Johanna Rotko. 
 
Hiivagrammit syntyvät 
viljelemällä hiivalajeja 
elatusalustoille tarkoituksena 
luoda kuvia tavanomaisten 
valokuvien pohjalta. Filmille 
tulostettuja rasterikuvia 
valotetaan UV-lampuilla 
petrimaljoille, joissa on viljeltyä 
hiivaa. Noin 48 tunnin kuluttua 
UV-valolle altistuneet hiivasolut 
ovat kuolleet tai vahingoittuneet, 
kun taas mustien osien 
suojaamat solut selviytyvät, ja 
hiiva muodostaa kuvan 
elatusalustalle. 

 
Etätyöpaja Cultivamos Culturassa. 
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Osallistumiset 
 
 

HELSINGIN KIRJAMESSUT: ENNENNÄKEMÄTÖN TAIDE 
– BIOTAIDE HAASTAA TIETEEN RAJOJA 

23.10.2020 verkossa. 
 
Ennennäkemätön taide – biotaide haastaa tieteen rajoja -keskustelussa kirjan tekijöihin 
lukeutuvat Helena Sederholm, Laura Beloff ja Teemu Lehmusruusu käsittelivät kirjaa > Art 
as We Don't Know It. Aalto ARTS Booksin kanssa järjestetty keskustelu oli osa 
Kirjamessujen Tiedetorin tieteeseen keskittyvää ohjelmakokonaisuutta. 
 
 

TIETEIDEN YÖ: TAIDE, TIEDE JA KURATOINTI 
16.1.2020 Sofia Future Farmin teesalongissa Helsingissä. 

 
Miten taide voi toimia monimutkaisten ympäristökysymysten, kuten 
ilmastonmuutoskysymysten, välittäjänä? Mitä uutta tiede voi tuoda taiteen kentälle? 
Millaisia projekteja taiteen ja tieteen välimaastossa on toteutettu, ja mitä on tulossa? 
Toiminnanjohtaja Paula Toppila (IHME), toiminnanjohtaja Erich Berger (Biotaiteen seura) 
ja kuraattori Ulla Taipale (Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INARin 
taideohjelma Ilmastopyörre) osallistuivat keskusteluun Tieteiden yönä. 
 

                   
Yksi Alan Courtisin kenttä-äänitystyöpajan osallistuja. Kuvat: Tuukka Asplund. 

 
Suomen biotaiteen seura ry | Vuosikertomus 2020 

Toimitus ja taitto: Athanasía Aarniosuo. 
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