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COSMIC ARCHEOLOGY

Valokuva Carringtonin proto-feministisestä näytelmästä Penelope (1946) Alejandro Jodoro-
wskyn lavastamana vuonna 1957 Mexico Cityssä. Kuva: Leonora Carrington’s Estate.

WAMx:n vuoden 2021 näyttelysarja Cosmic Archeology (suom. Kosminen arkeo-
logia) tarkastelee länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita tapoja ja uskomuksia 
sekä mahdollisuuttamme elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa. 
Sarjaan sisältyy neljä näyttelyä, jotka lähestyvät teemaa eri näkökulmista. Sarjan 
näyttelyitä yhdistää scifille eli tieteisfiktiolle tyypillinen ilmaisu.

Scifi on syntyajoistaan lähtien vaikuttanut nykykulttuurin ympärillä käytävään 
teoreettiseen keskusteluun, liittyen esimerkiksi teknologian tuomiin muutoksiin tai 
luonnonkatastrofien vaikutuksiin. Scifin voikin nähdä muutosta ja epävarmuutta 
luotaavana vertauskuvana. Muuttamalla ajattelutapaamme ja irtaantumalla perin-
teisestä ”marginaali-keskiö-ajattelusta” voimme paremmin ymmärtää toimin-
tamme vaikutuksia ekosysteemeille.

Scifissä kuvataan usein teknologian ja kulttuurin tulevaisuutta, mikä avaa mahdol-
lisuuden keskustelulle ajan luonteesta ja ajassa matkustamisesta sekä transfor-
maatiosta, muutoksesta. Näyttelysarja viittaa brittiläisen kuvataiteilija ja kirjai-
lija Leonora Carringtonin (1917–2011) tuotantoon, joka keskittyi 1940-luvulla 
naisen rooliin yhteiskunnassa. Carrington kuvasi surrealistisissa maalauksissaan 
maailmaa, jossa elää outoja, hieman pelottaviakin hybridejä – hahmoja, jotka ovat 
eri lajien risteymiä.

Carrington yhdisti feminismin poliittisia tavoitteita surrealismille tyypilliseen 
alitajunnan vapauteen, mikä takasi hänelle erityisen aseman surrealismin 
historiassa. Kirjoittaminen oli Carringtonille yhtä tärkeää kuin maalaaminen. 
Hänen tekstinsä ovat monimutkaisia kertomuksia, joista välittyy kiinnostus 
mytologiaan, satuihin, alkemiaan ja okkultismiin.

Vuonna 1970 Carrington kirjoitti surrealismin ja esoteerisen feminismin väli-
maastoon sijoittuvan tekstin ”What Is a Woman?” (Mikä on nainen?) vasti-
neeksi maailmanlaajuiselle feminismin aallolle. Teksti käsitteli naiseutta 
intersektionaalisesta näkökulmasta, jossa naisen asemaan vaikuttavat niin 
keho, seksuaalisuus, etnisyys, sosiaalinen sukupuoli kuin siirtomaa-ajan 
valtasuhteetkin. Carrington muistuttaa, että keho on jatkuvasti muuntuva ja 
että kokemus naiseudesta on yksilöllinen.  

Cosmic Archeology -näyttelysarja heijastelee Carringtonin pohdintoja 
nykypäivään. Näyttelysarjan taiteilijat yhdistävät henkilökohtaisia koke-
muksia tieteisfiktion ilmaisuun. Näyttelyt käsittelevät kehoon kohdistuvaa 
vallankäyttöä intersektionaalisesta näkökulmasta. Siinä syrjintä ei perustu 
vain naissukupuoleen vaan myös siirtomaavallan sortamiin ja taloudelli-
sesti hyväksikäytettyihin kehoihin. Näyttelysarja ehdottaa, että ekologinen 
elämäntapa voisi pysäyttää kehoon kohdistuvan sorron ja syrjinnän. 

LUCIA ASPESI
Kuraattori

WAMx esittelee vuosittain uuden kansainvälisen näyttelysarjan. Tämän 
vuoden sarjan on kuratoinut Lucia Aspesi, apulaiskuraattori Pirelli Hangar-
Bicoccasta, Milanosta.



23.4.–6.6.2021
 
Tabita Rezaire
Ultra Wet – Recapitulation, 2017
Videoinstallaatio, kesto 11:18

 ”Pyramidin huippu huokuu parantavaa energiaa, ja sen 
neljä kylkeä kertovat elinvoimaisia tarinoita feminiini-
syyden ja maskuliinisuuden tasapainosta.” Näin Tabita 
Rezaire kuvailee videoteostaan Ultra Wet – Recapi-
tulation (suomeksi Ultramärkä – yhteenveto). 

Teos on projisoitu pyramidin pinnalle keskelle pimennettyä 
näyttelytilaa. Teos kuvaa symbolista matkaa, jolla etsitään 
viisautta Afrikan alkuperäiskansojen kulttuureista. Lähtö-
kohtana ovat perinteet, joissa sekä naisen että äiti maan 
kohtua pidetään pyhänä. Teoksen värikkäät kuviot ja tyhjyy-
dessä leijuvat kukat, käärmeet ja galaksit kuljettavat katsojan 
läpi maallisten ja taivaallisten maisemien. Matka alkaa Credo 
Mutwan, eteläafrikkalaisen kansanparantajan, kotikylästä ja 
etenee Egyptin hiekka-aavikon kautta tietokonemaailmoihin.   

Rezaire kyseenalaistaa länsimaisen binäärin eli kaksijakoisen 
ajattelun, ja teoksessa on kolonialismikriittinen ja feministi-
nen ote. Taiteilijan ilmaisussa näkyy syvällinen perinteiden 
tuntemus. Häntä kiinnostavat muun muassa seksuaalisuuden 
historia, kansanparannus, globalisaatio ja tieteen historia.

TABITA REZAIRE 

Tabita Rezaire (s. 1989, Pariisi) on kuvataiteilija, joogi, doula ja maata-
lousopiskelija. Hän työskentelee genrerajoja rikkoen ja etsii kansan-
parannukseen uusia keinoja verkostotieteestä, jossa tutkitaan niin 
tietoverkkojen, organismien kuin inhimillisen ajattelunkin verkostomai-
suutta. Hän hyödyntää niin mystiikan kuin tieteen kuvastoa ja näkee 
yhteyksiä digitaalisen muistin, kehon muistin ja perimätiedon välillä.  

Rezaire asuu Cayennen lähellä Ranskan Guayanassa. Hän raken-
taa Amazonin sademetsässä parantajayhteisöä, jota kutsutaan 
nimellä AMAKABA. Rezaire korostaa henkistymistä ja niin sanotun 
sydäntietoisuuden löytämistä. Hänen tavoitteenaan on hoitaa siirto-
maa-ajan jälkeensä jättämiä haavoja ihmisten kehoissa ja mielissä.Kuva: 

Tabita Rezaire, Ultra Wet - Recapitulation, 2017. Installointi Royal Standardissa, Liverpoolissa. 



11.6.–15.8. 2021

Alia Farid 
At the Time of the Ebb, 2019 (Nousuveden aikaan)
Video, stereo, master 4K, loop, kesto 21:00

Videoteos on kuvattu Iranin Qešm-saarella, kalas-
tajien uuden vuoden juhlan eli Nowruz Sayyadin 
aikana. Juhlapäivänä kaikki kalastustoiminta – 
kylän tärkein elinkeino – seisahtuu kunnianosoi-
tuksena luonnolle. Juhlinnan keskeltä erottu-
vat tietyt hahmot, kuten kameli, hevonen, lintu ja 
pastorin poika. Rituaaleihin osallistuvien ihmis-
ten kuoro rytmittää kerrontaa, jossa matka-
taan kyläyhteisöstä aavikolle ja tanssitaan eläin-
naamioihin pukeutuneiden hahmojen kanssa. 

Faridin monien muiden teosten tavoin At the 
Time of the Ebb kuvaa alueen ihmisten elämää ja 
kulttuuria useiden pienoiskertomusten kautta. 
Taiteilija poimii kuvaamistaan tilanteista mieliku-
vituksellisia näkymiä ja luo näin kokonaisuuden, 
joka huokuu myyttisyyttä ja taianomaista natura-
lismia. Teos muistuttaa nykyelämän monimuo-
toisuudesta kuvaten poliittisesti latautuneen 
raja-alueen ihmisten elämää yllättävästä näkökul-
masta. Farid kommentoi teoksellaan kansalli-
siin ja ideologisiin rajoihin liittyviä kysymyksiä.

ALIA FARID 

Alia Farid (s. 1985) asuu ja työskentelee Kuwaitissa ja Puerto Ricos-
sa. Hän tuo teoksillaan näkyvyyttä tarinoille, joille vallanpitä-
jät eivät ole antaneet tilaa. Farid työskentelee poikkitaiteellisesti 
hyödyntäen ilmaisukeinoinaan kirjoittamista, piirtämistä, eloku-
vaa, kuvanveistoa ja installaatiota. Häneltä on tulossa soolonäyt-
telyt St. Louisin nykytaiteen museoon (CAMSTL) vuonna 2022 ja 
Toronton Power Plant Contemporary Art Galleryyn vuonna 2023.

Kuva:
Alia Farid: At the Time of the Ebb, 2019, © Alia Farid



Mox Mäkelän kokeellinen elokuva Vieras liittyy 
laajaan, Mäkelän jo 1995 aloittamaan idiot ibidem 
-teossarjaan, jossa hän on jäljittänyt oman karja-
laisen esi-isänsä yhteyksiä kirjailija Fjodor Dosto-
jevskin romaaniin Idiootti, käyttäen taiteelli-
sia vapauksia. Mäkelä on määritellyt teoksen 
kuunnelmaelokuvaksi. Ääni ja kuva kulkevat omina 
kokonaisuuksinaan vain väljästi yhteydessä toisiin-
sa. Välillä kuva myötäilee tarinaa, välillä kommentoi 
sitä assosioiden. Vieras on päästäisen ja leijonan 
kertoma tarina päähenkilön Rišan vierailusta erikoi-
sissa juhlissa, joihin hän päätyy puolivahingossa.  

 

MOX MÄKELÄ

Mox Mäkelä (s. 1958) on suomalainen käsitetaiteilija, joka on toimi-
nut aktiivisesti yli neljäkymmentä vuotta. Hänen tuotantonsa teemat 
kietoutuvat toisiinsa ja tarkastelevat samoja ilmiöitä: omistamis-
ta, sivistyksen ohuutta ja vähitellen etenevää rappiota sekä ympäris-
tön tuhoutumista. Näiden teemojen erilaisten yhdistelmien kautta 
Mäkelä liukuu taidemuodosta toiseen: videoista installaatioihin, 
elokuvasta kuunnelmaan. Mäkelän laajaa tuotantoa voisi tarkas-
tella yksittäisten teosten sijaan sarjoina, jatkumoina tai yhtenä 
kokonaisuutena. Mäkelän teoksia on ollut esillä sekä Suomessa että 
kansainvälisissä taidekatselmuksissa ja elokuvafestivaaleilla.  

20.8.–10.10.2021

Mox Mäkelä
Vieras, 2018
Video, mustavalkoinen, ääni, kesto 1:51

Kuva::
Mox Mäkelä, Vieras, 2018. Stillkuva videosta. AV-Arkki. 



15.10.–12.12.2021

Patricia Domínguez
Green Irises, 2019/21
Multimedia-installaatio, vaihtelevat mitat 
Tilaaja: Gasworks, Lontoo

WAMx:ään levittäytyvä installaatio Green Irises (Vihreät Iirikset) koostuu 
alttarien ja toteemipaalujen tapaan sommitelluista videomonito-
reista ja esineistä. Taiteilija kuvailee teostaan kybernetiikan alttarik-
si. Kybernetiikka on tieteenala, joka tutkii tietojärjestelmien ohjausta.

Installaation keskiössä on videoteos Eyes of Plants (2019), jossa 
Domínguez yhdistää Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuuri-
perintöä ja nykyteknologiaa. Videossa esiintyy keraaminen vesiruuk-
ku ”jarro pato”, jolla on itkevät kasvot. Se on peräisin Chilen esiko-
lumbiaaniselta ajalta, eli ajalta ennen espanjalaisten valloittajien 
saapumista 1500-luvulla. Teoksen edetessä ruukku muuttuu dronek-
si eli kauko-ohjattavaksi lennokiksi. Sen kyyneleet muistuttavat niistä 
maista ja kansoista, jotka ovat kärsineet siirtomaavaltojen otteessa. 

Domínguez yhdistää todellisesta elämästä poimittuja kuva-aiheita ja 
niistä tekemiään digitaalisia rekonstruktioita. Samalla hän hahmot-
telee vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä ja nykyistä kestävämpää 
elämäntapaa. Domínguez käyttää teoksessaan ihmisen ja muiden lajien 
suhdetta kuvaavia myyttejä ja parantavia rituaaleja. Hän vertaa niitä 
nykyaikaisiin työhyvinvointiohjelmiin, joita yritykset tarjoavat työnteki-
jöilleen. Teoksen tyylissä yhdistyvät scifi ja etnografinen surrealismi. 

PATRICIA DOMÍNGUEZ

Patricia Domínguez (s. 1984, Santiago, Chile) on taiteilija, opetta-
ja ja kaiken elollisen puolustaja. Hän ottaa teoksissaan kantaa siihen, 
miten uusliberalismi ylläpitää kolonialistisen sorron ja hyväksikäy-
tön kulttuuria. Domínguez on kiinnostunut parantamisesta ja etnobo-
taniikasta, jossa tutkitaan kasvien hyötykäyttöä muun muassa 
lääkkeenä. Lisäksi häntä kiinnostaa hyvinvointipalveluiden sovitta-
minen yritysmaailmaan. Domínguez hyödyntää nykyteknologiaa 
vahvistaakseen yhteyttä meitä ympäröivään elolliseen maailmaan. 
Hänet on palkittu SIMETRIA-palkinnolla, jonka myötä hän osallis-
tuu residenssiin CERNissä, Sveitsissä (2021). Hän toimii parhail-
laan myös etnobotanisen Studio Vegetalista -alustan johtajana.

Kuva:
Patricia Domínguez: Technologies of Enchantment; the colon portal, vesiväri, 2019/21.
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