Anna Niskanen, Hydrotrope, 2019. Cyanotyp på papper, detalj.

OSÄKER
HORISONT
6.3–16.5.2021

För slutligen
återvänder
allting till havet
– till Okeanos,
världshavets
strömmar som
på samma sätt
som tidens evigt
strömmande
lopp är alltings
1
början och slut.

HELHETEN OSÄKER
HORISONT
också på de betydelser vi tillskriver haven.
I och med klimatförändringarna förändras
livsmöjligheterna. Det har uppskattats att detta
under de följande decennierna kommer att
inverka stort på miljoner människors livsmiljö,
för att då inte ens att tala om försvagandet av
havens mångformighet.

utforskar det föränderliga havet som omger
oss. Saker som vi tar förgivet och som vi tror
är oföränderliga kommer i framtiden att vara
osäkra och konsekvenskedjorna oväntade.
I utställningen granskas förändringar i
horisonten genom nutidskonst.
Förändringarna som sker i världshaven
påverkar hela jordklotets aktivitet, eftersom
nästan 71 procent av vår planets yta upptas
av hav. Ett likgiltigt förhållningssätt till naturens
och människans symbios har rubbat den
naturliga balansen. Förändringen har en
genomgripande inverkan, från mikronivån
ända till de största däggdjurens överlevnad.
Havsvattnen har enligt forskarna inträtt i
antropocen, den geologiska perioden där
människans verksamhet påverkar havet mer
än vad naturens krafter gör. Vi dyker ständigt
djupare ner i förändringarna.

Utställningen fokuserar på fenomen som
man länge har talat om. Förändringarna i
klimatet, den växande globala ekonomin samt
konsumtionsvanorna som belastar miljön,
tvingar oss till att omvärdera vårt förhållande
till havet. Det som i framtiden kommer att
synas vid horisonten och under den vågiga
ytan står i relation till de val vi fattar idag. Vyer
mot horisonten erbjuder: Timo Aho & Pekka
Niittyvirta, Lauri Astala, Camille Auer,
Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen,
Hreinn Fridfinnsson, Lilli Haapala,
Corinna Helenelund, Sasha Huber, David
Kasprzak, Ange Leccia, Renja Leino,
Mohau Modisakeng, Anna Niskanen,
Tuula Närhinen, Radical Ocean Futures,
Kati Roover, Nestori Syrjälä, Janna
Syvänoja och Julia Weckman.

Haven, både som förenande och som
avskiljande områden, har varit kanaler för
kunskap, makt, trafik, fiskenäring, handel samt
även för ojämlikhet. Människans sociokulturella
och samhälleliga position och belägenhet
inverkar på hennes förhållande till naturen och
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Rachel L. Carson. The Sea Around Us (1951).
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Timo Aho och Pekka Niittyvirta, Lines, 2021. Installation. Foto: Pekka Niittyvirta.
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STIGANDE
YTA
Verket Lines (2021) av Timo Aho och
Pekka Niittyvirta sträcker sig från WAMs
fasad till Ekoluoto. Verket kommenterar
höjningen av havsytan. Ljuslinjen föreställer
havsytan i framtiden, ungefär på 2400-talet,
om höjningen fortsätter på samma sätt och
man inte börjar åstadkomma märkbara
förändringar. Verket är hypotetiskt och
stöder sig på ett riktgivande sätt på aktuella
beräkningar och prognoser gjorda av FN:s
Internationella klimatförändringspanel (IPCC).1

Jordklotets och havsvattnens temperatur
har stigit, vilket leder till att havsvattenytan
stiger genom vattnets värmeutvidgning och
fastlandsisarnas smältande. Vattenytan
stiger överallt i världen mer än två gånger
snabbare än under förra århundradet.
Enligt prognoser kommer ytan att fortsätta
stiga, om man inte märkbart minskar på
koldioxidutsläppen. En kraftig höjning av
vattenytan kan leda till förstörda boendemiljöer
för miljontals människor som lever vid
kusterna. Temperaturökningen skadar å sin
sida ekosystemen och förstärker extrema
väderleksfenomen.

Verket stöder sig på RCP 8.5 -scenariot, enligt vilket klimatpolitiken misslyckas och CO2 -utsläppen snabbt
ökar. RCP (Representative Concentration Pathways) det vill säga den möjliga utvecklingen av växthusgasernas
koncentrationer, är ett scenarioklassificeringssystem som klimatförändringspanelen (The Intergovernmental
Panel on Climate Change IPPC) använder sig av.
1
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Camille Auer, Trash Island, 2018/2021. Banderoll. Foto: Terhi Tuomi.
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PLASTÅLDERN
Plastens historia börjar redan i slutet av
1800-talet och användningen av plast ökade
starkt efter andra världskriget. På grund av
dess formbarhet tänkte man att plast skulle
kunna vara en utmärkt lösning på nästan allt.
Idag uppskattar man den årliga produktionen
av plast till cirka 300 miljoner ton och enligt
beräkningarna fördubblas produktionen fram
till år 2030.

och näringskedjan. När plasten hamnar i
havet förflyttas de miljögifter den innehåller till
näringskedjan och till sist, även till människan.
Stilla havets skräpvirvel observerades
för första gången redan år 1998. Till
skräpvirveln, som är minst tre gånger så
stor som Frankrikes yta, samlas ständigt
flytande avfall som har drivit från kusterna
och vattentrafiken. Camille Auers verk
Trash Island (2018/2021) på WAMs fasad
kommenterar det globala plastproblemet
och Stilla havets skräpvirvel, med vars röst
verket talar. Förmänskligandet av skräpvirveln
förvränger vår människocentrerade världsbild.
Förhoppningsvis kommer framtiden inte,
som verket antyder, att tillhöra plastskräpet,
utan livet.

Plast finns överallt. Årligen hamnar
uppskattningsvis 1,15–2,51 miljoner ton
plastavfall i havet. Havsströmmarna för avfallet
ut i världshaven, där det så småningom
bryts ner. När plasten bryts ner till mikroplast
är det nästan omöjligt att avlägsna det ur
haven. Plastavfallet är ett av de största av
de föroreningsproblem som hotar haven
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Nestori Syrjälä, Blue Marble, 2019. Matta.
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BLÅTT
KLOT
Under jordens historia har havsytan stigit och
sjunkit. Planeten har värmts upp och svalnat
på nytt, haven har försurats och arter har dött
ut. Förändringarna har emellertid aldrig förr
skett med samma hastighet som nu. Nestori
Syrjäläs verk Blue Marble (2019) som är
placerat på golvet i museets aula, är en bild
av jordenklotet, tryckt på en matta. Bilden är
tagen under Apollo 17 -månfärden år 1972.
Genom att placera bilden på mattan, som
vi torkar fötterna på och går över, synliggör
konstnären vår likgiltiga inställning till följderna
av vår verksamhet.

9

Kati Roover, Salt of My Eyes, 2020. Stillbild av video.
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DYKNINGAR
Urhavet som från början täckte jorden, anses
vara livets vagga. Nästan 71 procent av vår
planets yta är ännu täckt av vatten. I enlighet
med förekomsten av denna materia skulle
jordens namn lika väl kunna vara Vattnet.
Vatten är livets möjliggörare så väl som
upprätthållare – vi utvecklas ju fortfarande
omgivna av vatten.

Bildserien som gjorts med tekniken cyanotypi,
det vill säga blåkopieringsmetoden1, grundar
sig på fotografier tagna på Island och är en del
av en större helhet.
Världshaven innehar huvudrollen som
upprätthållare av vattnets kretslopp. Med
havsströmmarna rör sig gigantiska kalla och
varma vattenmassor som jämnar ut Jordens
temperaturer. När klimatet blir varmare
smälter istäckena och sött vatten blandas
med havsvattnet, salthalterna förändras,
nederbörden ökar och vattnen blir varmare.
Som en följd av dessa fenomen ändrar
havsströmmarna riktning.2

I Corinna Helenelunds skulpturvärld kan
man dyka ner eller sväva, enligt rörelserna
i sitt sinne. Konstnären är intresserad av
”ryggradslöshet” och av fenomen som
inspireras av tyngdkraften, såsom flytandet
och fallandet. Materialen i verket, textilierna,
har sin del i framtidsutsikterna för vattnen.
Textilindustrin rubbar på många olika sätt
balansen i vattendragen. Konstnären
reflekterar själv över materialets motstridighet:
textilier som skapar hemtrevnad, skydd och
identitet förstör samtidigt vår livsmiljö.

I Kati Roovers verk Salt of My Eyes (2020)
dyker vi ner i knölvalens värld. Videoessän
behandlar det mångbottnade i människans
och valens kulturhistoria och växelverkan.
Valarna har ansetts som mytiska varelser och
i verket blandas olika synvinklar, en verklig
och en mytisk. Roover vill med sitt verk
reflektera över valarnas möjligheter att leva fria
i världshaven utan att störas av människans
verksamhet.

Anna Niskanens verk Hydrotrope (2019)
för en till virvlarna i vattnets kretslopp. Vi lever
som en del i den obrutna kedjan, som utgörs
av vattnets olika aggregationstillstånd och
fenomen, där allting är bundet till varandra.

Metoden är en järnbaserad tryckningsprocess i vilken man lägger en ljuskänslig emulsion på en önskad yta
och sedan exponerar den i ultraviolett ljus. Som följd av den kemiska reaktionen föds ett pariserblått tryck.
1

I Finland förutspås att nederbörden kommer att öka men globalt förekommer också allt svårare perioder
av torka. Nederbörden ökar alltså inte överallt på jorden. Fenomenen är mycket svåra att förutspå så vi lever
i stor utsträckning i enlighet med olika scenarier. Förändringarna i flödessystemen har i historien förorsakat
extrema väderfenomen.
2
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David Kasprzak, The Diminishing But Never Final Sound of the Dying, 2018. Installation.
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PERSPEKTIV?
Ifrån amerikanen David Kasprzaks verk
The Diminishing But Never Final Sound of
the Dying (2018) hörs sus. Konstnären låter
åtraktaren lyssna på en snäcka. Namnet på
verket (sv. De döendes ljud som minskar men
aldrig helt upphör) baserar sig på ett citat av
författaren och poeten Florence McLandburgh.
Märker vi ljud från naturen som avlägsnar sig,
och vars framtid är flyktig?

Så länge vi kan leva på det sätt som känns
bekant, ser vi inte de förändringar som sker
inför våra ögon. År 2020 tvingade ett virus,
som rörde sig från en kontinent till en annan,
oss att börja leva annorlunda. Förändringarna
skedde med en aldrig tidigare skådad fart,
eftersom viljan att överleva var stark och
följderna var synliga på ett konkret sätt. Den
rubbning av balansen som hotar klimatet och
världshaven har inte fått till stånd en liknande
aktivitet. Hur skulle vi kunna förstå behovet
av omedelbar aktion och se landskapet som
förändras rakt framför oss?

Islänningen Hreinn Friðfinnssons textverk
I Have Looked at the Sea Through My
Tears (1973/2021) (sv. Jag har sett på havet
genom mina tårar) beskriver en känslostark
sinnesobservation. Tårarna består av samma
ämne som havsvattnet vilket påminner oss om
vår förhållande till det. Längtan vid havet är en
känsla som ofta delas av drömmare, de som
tappat bort sig, de tröstlösa, de som reser
bort och de som återvänder. Texten kan också
läsas i relation till förändringar. Vi dyker allt
djupare in i en sorgsen kedja av förändringar,
vars följder vi ännu inte känner till.

Det är nödvändigt att se bekanta ting och
fenomen ur olika synvinklar för att vi ska
kunna förändra vårt tänkesätt. Fransmannen
Ange Leccias verk La Mer (1993) (sv. Havet)
förvandlar en vågig strandlinje till någonting
annat. Vattnet som gungar mot strandsanden
blir till något som liknar böljande berg.
Ljudlösheten i verket skapar ett meditativt
intryck, men vi kan nästan höra vågornas
brusande.

Den amerikanska marinbiologen och
naturforskaren Rachel L. Carson1 skrev i
sin bok The Sea Around Us som utkom 1951,
träffande om hur havet omger oss. Ifall vi skulle
internalisera denna enkla observation och se
utöver vår egen strandlinje och horisont, skulle
vår vilja att handla vara djup och målmedveten.
Det som tidigare var långt borta, kommer
också att skölja upp här, för i slutändan är
allting länkar i samma kedja. Vi är på en ö
och vattnet finns omkring oss.

Janna Syvänojas verk Saareke (2018)
(sv. Ö) består av naturmaterial som samlats på
stränder och som bildar en känslig flytande ö.
Vårt landskap tillhör inte enbart oss människor,
utan alla som bor i det. Syvänoja synliggör
med sitt materialval också de bevingades
tillvaro. Fjädrarna tecknar upp en ö, ett
landskap, en kontur och nyanser.

Carson skrev också boken The Silent Spring (1962) (sv. Tyst vår) som anses vara ett märkesverk
för miljörörelsen.
1
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Mohau Modisakeng, Passage, 2017. Stillbild av video. ©Mohau Modisakeng & Galleria WHATIFTHEWORLD.
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RESA
Världshaven är rutter som förenar och skiljer
åt. De har varit och är fortsättningsvis kanaler
för makt, trafik, fisk, den globala handeln samt
också för rädsla. De betydelser vi tillskriver
havet är starkt kopplade till belägenhet, kultur
och samhällelig position. För en del är havet
en nödvändig livsmiljö, för andra en födokälla.
För någon är den ett fredens landskap och för
någon annan den enda vägen till någonting
bättre.

Under de senaste åren har speciellt
Medelhavets sjögång varit skoningslös
för de hoppsökande. Den mångbottnade
krisen började år 2014. Flyktingar anlände
i rikligt antal från Mellanöstern, Afrika och
södra Asien. Under havsresorna sker
människosmuggling och mången resenär har
drunknat på sin väg till Europa. De största
enskilda orsakerna till detta anses vara Syriens
inbördeskrig, torkan som pågått på området
före krisen, samt det förvärrade kriget i
Afghanistan.

Rötterna till den ojämlikhet som
sammanhänger med haven sträcker
sig tillbaka århundranden. Sydafrikanen
Mohau Modisakeng behandlar detta i
sin metaforiska video Passage (2017).
Konstnären undersöker särskilt den afrikanska
slavhandeln som under 1400–1800-talen
bedrevs på Atlantiska oceanen, men man kan
också se videon i ljuset av den förändring som
kommer att ske inom de närmaste åren. På
det sydafrikanska språket setswana betyder
ordet liv, botshelo, övergång och människan
benämns med ordet bafeti som betyder
resenär. Livet förstås på samma sätt som i
verket, som en temporär resa som har en
början och ett slut.

Sasha Huber som har schweizisk-haitisk
bakgrund och nuförtiden bor i Finland
förenar i sitt verk traumatiska händelser i
historien och nuet till ett enda blinkande hav
av nitar. Verket Sea of the Lost (2016) som
består av nästan 200 000 nitar behandlar
det öde som drabbat tusentals människor
som drunknat i vågorna. Verket är ägnat
till minnet av offren i den så kallade middle
passage1 rutten för Atlantens slavhandel,
samt till de i Medelhavets middle passage,
som uppstått i och med flyktingkrisen.
I framtiden kan det uppstå nya, såväl
påtvingade som frivilliga människoströmmar,
för klimatens extremfenomen och utarmandet
av mångformigheten gör det svårare att bo
på alla nuvarande områden.

Termen Middle Passage betecknar den mellersta av de tre faserna i slavhandeln, den där slavarna
transporterades från Afrikas hamnar över Atlanten till Amerika. Samma uttryck har använts om överfarten
över Medelhavet i samband med 2010-talets flyktingkris.
1
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Lilli Haapala, Vuotava Meri, 2021. Videoinstallation.
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TÄCKANDE
GRÖNT
Närhavet Östersjöns område anses vara
speciellt känsligt och sårbart. Havsvattnet
har låg salthalt, bildar lager och byts ut
långsamt. Ett av havets största problem är
den övergödning som förorsakas av utsläpp
av näringsämnen. Övergödningen förvärrar
syrebristen på botten, förändrar biosamhällets
artsammansättning, samt hotar arternas
mångformighet. På botten av vårt närhav finns
vidsträckta områden där det nu finns liv endast
på mikrobionivån.

blåalgsituation. Förhoppningsvis kommer det
här i framtiden inte att vara det enda landskap
vi kan föreviga med hjälp av pensel eller lins.
Lilli Haapalas verk Vuotava meri
(2021) (sv. Läckande hav) är en skulptural
videoinstallation av grön färg och
vattencirkulation. Haapala är intresserad av
både blåbakterien och algerna, eftersom
de assimilerande organismerna som lever
på jordens yta har uppstått ur dem. Alger
och växtplankton kan betraktas som en del
av jordklotets lungor, för de producerar en
stor del av det syre som finns i atmosfären.
Blåalgen finns naturligt i Östersjön, men den
fosforbelastning som rubbar havets naturliga
balans har förstärkt algblomningarna.

I Renja Leinos verk New Sea Painting
(2015) ser de olika nyanserna av grönt ut som
penseldrag, och vid första anblicken påminner
det faktiskt om en målning. Det är emellertid
fråga om ett foto taget i Åbo skärgård. Den
gröna, grötaktiga ytan beskriver skärgårdens

17

En korall (Pocillopora eydouxi).
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DEN OKÄNDA
FRAMTIDEN
Av världshaven har tills vidare endast cirka
en femtedel kartlagts. Trots att havet är
så outforskat, räknar man med att endast
13 procent av havsområdena numera lever
i sitt naturliga tillstånd. Människans inverkan
på miljön är sorgligt genomgripande. Enligt
FN:s utredning från år 2019 kommer jordens
mångformighet att på ett betydande sätt
utarmas fram till år 2050. Den största
orsaken till naturtillståndets försvagande
har varit matproduktionen på land och till
havs1. Forskarna talar också om en sjätte
utrotningsvåg, för ingen annan art har
åstadkommit något motsvarande på vår planet
under de cirka 4,5 miljarder år den har funnits.

förstör ekosystemet, i värsta fall också kan
frigöra kol som finns bundet i havsbottnen.
Världshaven fylls av ljudföroreningar som gör
havsdäggdjuren döva, samt av plastavfall.
Vad blir kvar? Den svenska gruppen Radical
Ocean Futures audiokonstverk Oceans
Back from the Brink (2017) berättar om
situationen år 2070. Gruppen förenar konst,
vetenskap, fiktion och fakta då de skapar ett
kreativt scenario om framtidens vyer.
Framtiden ser dyster ut, men genom att
spegla vårt handlande och våra vanor kan vi
ännu påverka utvecklingens riktning. I ytan i
Lauri Astalas verk World Is a Fantasy Map
(1990) blåser vindar från olika väderstreck och
för vattnet i olika riktningar. Krafterna verkar
på samma sätt som i världshaven. I historien
har kartorna varit instrument för makten, med
vilka man har kontrollerat och strukturerat
världen. Namnet på Astalas verk antyder att
världen är en fantasikarta. Vilken sorts framtida
världskarta formar sig i våra sinnen?

I utställningen finns en korall ur Åbo
museicentrals naturvetenskapliga
samling. Korallen lever i symbios med
zooxanthellalgerna. När haven försuras och
vattnet värms upp störs symbiosen mellan
alg och korall. När algerna försvinner förlorar
koralldjuret sin färg och sin näringskälla, och
kan dö helt och hållet. År 2020 berättade man
i nyheterna att Stora barriärrevet i Australien
är i ett sämre skick än någonsin. Utan levande
koraller vittrar revet som har utvecklats under
mer än två miljoner år sönder.

Julia Weckmans verk Hope? (2020)
behandlar färden över Atlanten den svenska
klimataktivisten Greta Thunberg gjorde år
2019. Thunberg har målmedvetet krävt att
beslutsfattare världen över ska agera för att
stoppa klimatförändringen. Det hopp Greta
har fått till stånd om att bli sedd och hörd
inger tilltro – även individen har möjlighet att
påverka. Hoppet om en kontinuitet finns i
dagens val och handlingar.

I och med att glaciärerna smälter öppnar sig
det känsliga Norra ishavet för en förslitning
som rubbar dess balans. Vid utgrävningar
i djuphavet söker man efter nya värdefulla
mineralförekomster, vilket förutom att det

Dessutom skogsbruket, urbaniseringen, byggandet av vägar samt utbyggnaden av land- och vattenområden
för människans eget bruk. Källa: Den mellanstatliga naturpanelen IPBES, IUCN, 2019.
1
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Tuula Närhinen, Soups du Jour, 2012–2013. Installation.
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DEN NÄRBELÄGNA
STRANDEN
Östersjöns salthalt är bara cirka en femtedel
av den i världshaven, vilket gör området till
en saltfattig bassäng av brackvatten. Vattnet
ligger i lager och ytvattnets salthalt minskar ju
mer man närmar sig de nordliga områdena.
Det syrerika ytvattnet kommer inte åt att
blanda sig med de djupare vattenlagren,
vilket leder till att det i sänkorna förekommer
syrefria perioder. Då och då hjälps situationen
av en saltrik vattenmassa som strömmar in
från Bälthavet, saltpulsen. Pulsen blandar om
vattenlagren, eftersom det salthaltiga vattnet
sjunker mot botten och får syrefattigt vatten att
strömma uppåt. Det här minskar syrebristen
på botten av sänkorna, men på samma
gång frigörs ur bottensedimentet också
fosfater, vilket orsakar en tillfällig ökning av
näringsämnen. Saltpulsarna har tyvärr minskat
och de beräknas att minska ännu mer i och
med att klimatförändringen framskrider.

som en del av Helsingfors universitets
projekt Den Mångvetenskapliga Östersjön.
Helheten beskriver Finska vikens vatten som
en produkt av sitt avrinningsområde. På en
spegels vis reflekterar vattnet det omgivande
landskapet och innesluter samtidigt den
kemiska kristalliseringen som uppstår genom
ämnena i vattnet. Konstnären ser Östersjön
som en soppa gjord av många kockar.
Soups du Jour (2012–2013) (Dagens soppor)
har uppstått konkret genom att hon kokat ett
ämbar med havsvatten uppsamlat vid skilda
tidpunkter. Varje soppa är en arkivering av
en tid och en plats. Soppans färg berättar
en historia om de ingredienser som jorden,
luften och människan genom sin verksamhet
har blandat om. Siffrorna på det dukade
bordets löpare är Helsingfors miljöcentrals
mätningsseriesiffror, som beskriver
salthalt, temperatur och grumlighetsgrad.
Suolamaalaukset (2012–2013)
(Saltmålningar) i olika nyanser har å sin sida
fötts genom att man låtit 40 liter havsvatten
avdunsta. Målningarna är sammanfattningar
av havsvattnets tillstånd, så som det ser ut
vid specifika ögonblick under 12 månaders
tid. Vattenproverna har tagits utanför ön Stora
Räntan i Helsingfors.

Tuula Närhinen har under sin långa karriär
använt sig av den mångsidiga dialogen mellan
konst och vetenskap och översatt olika
slags fenomen till konstens språk. Helheten
Merivesivärit (2012–2013) (Havsvattenfärger)
är en studie över Östersjövattnets kvalitet
och salthalter. Konstverket baserar sig på
vattenprover och har ursprungligen uppstått
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Tuula Närhinen, Plastic Horizon, 2019. Installation.
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PLASTÅLDERN
Tuula Närhinen har under årens lopp arbetat
med olika slags helheter av konstverk som
består av plast som hon samlat på stränder.
Konstnären ser plast både som material
och som hybridfenomen, som ett mellanting
mellan syntetiskt och naturligt. På samma sätt
som alla andra organismer är plast uppbyggt
av föreningar av kol- och väteatomer, men
längden på kol- och vätekedjan skiljer det
syntetiska och det organiska från varandra.
Verket Mermaid’s Tears (2007) (Sjöjungfruns
tårar) består av plastbitar som har silats fram
på en strand. Det har enligt konstnären sitt
ursprung i en artikel i Helsingin Sanomat
år 2006, i vilken man förde fram nyheten
om sönderdelad plast som vandrade mot
stränderna, ”sjöjungfrutårar”. Närhinen blev
medveten om samma globala problem på
Östersjöns stränder. Verket Plastic Horizon
(2019) består av upphittat skräp, som bildar
en horisont av plast. De plastskulpturer som
förvaras i glasskålar i helheten Baltic Sea
Plastic (2013) är en del av konstnärens studie
om växelverkan mellan den syntetiska och den
organiska världen.

Plastens historia börjar redan i slutet av
1800-talet och användningen av plast ökade
starkt efter andra världskriget. På grund av
dess formbarhet tänkte man att plast skulle
kunna vara en utmärkt lösning på nästan allt.
Idag uppskattar man den årliga produktionen
av plast till cirka 300 miljoner ton och enligt
beräkningarna fördubblas produktionen fram
till år 2030.
Plast finns överallt. Årligen hamnar
uppskattningsvis 1,15–2,51 miljoner ton
plastavfall i havet. Havsströmmarna för avfallet
ut i världshaven, där det så småningom
bryts ner. När plasten bryts ner till mikroplast
är det nästan omöjligt att avlägsna det ur
haven. Plastavfallet är ett av de största av
de föroreningsproblem som hotar haven
och näringskedjan. När plasten hamnar i
havet förflyttas de miljögifter den innehåller till
näringskedjan och till sist, även till människan.
Stilla havets skräpvirvel observerades för första
gången redan år 1998. Till skräpvirveln, som
är minst tre gånger så stor som Frankrikes yta,
samlas ständigt flytande avfall som har drivit
från kusterna och vattentrafiken.
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Marjolijn Dijkman ja Toril Johannessen, Reclaiming Vision, 2018. Stillbild av video.
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FRÅN MIKRONIVÅN
TILL ATMOSFÄREN
Sett från stranden ser havet ut som en yta
som formar sig efter vinden, men inom
sig gömmer det en ofattbart rik helhet av
livsmiljöer och biosamhällen. Livsformerna i
havet varierar mellan världens största däggdjur
blåvalen, med sin ärevördiga längd på 30
meter, och mikroskopiskt små organismer.
Den ofantliga skaran av mikroorganismer
är grunden för näringskedjan, som på
ett betydande sätt påverkas av vattnens
förändringar.

det organismernas livsmöjligheter och därmed
havens mångformighet. Försurningen inverkar
särskilt ödesdigert på organismer med
kalkskal så som snäckor, musslor, kräftdjur
samt koraller.
Belgaren Marjolijn Dijkmans och
norrmannen Toril Johannessens
gemensamma verk Reclaiming Vision (2018)
undersöker brackvattnets rika, mikroskopiskt
småskaliga liv. Under konstnärernas
mikroskop finns olika mikroorganismer;
alger och plankton. Världshavens plankton
rör sig med havsströmmarna och är
känslig till ändringar i vattenkvaliteten.
Mikroorganismerna producerar upp till 50–85
procent av jordklotets syre och utan dem
skulle Jorden vara en obeboelig plats för
många levande varelser. I enlighet med sitt
namn föreslår verket ett återerövrande av en
sinnesförnimmelse och inbjuder oss att se den
viktiga betydelse organismerna i fråga har.

Havsvattnen har blivit varmare, nederbörden
har ökat, och i och med att istäckena smälter
har sött vatten blandat sig med det salta
havsvattnet. Förändringarna i temperatur och
salthalt inverkar på havsströmmarnas naturliga
rutter och styrka. Mellan vattnet och luften sker
också ett kontinuerligt utbyte av gaser. Genom
människans verksamhet har stora mängder
koldioxid frigjort sig i luften, vilket i sin tur
orsakar försurning när det binds till havet. När
pH-värdet i haven når en viss punkt, påverkar
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Renja Leino, New Sea Painting, 2015. Pigment avdrag på aluminium.
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Tyhjä aukeama.
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