


MINDSET
Galleria Forum Box 6.8.-28.8.2016

” Ja Thomas Browne, jolla silkkikauppiaan poikana oli silmää näille asioille, huomauttaa jossakin 
”Pseudoxia Epidemica” -teoksensa kohdassa, jota en enää onnistu löytämään, että Hollannissa oli 
aikoinaan tapana peittää mustalla silkillä surutalon kaikki peilit ja kaikki maalaukset, joissa oli 
maisemia, ihmisiä tai maan antimia, jottei vainajan ruumiista erkanevaa sielua sen viimeisellä 
matkalla häiritsisi mikään, ei oma peilikuva eivätkä kohta iäksi kadotetun kotiseudun näkymät. ”

– Ote W. G. Sebaldin teoksesta Saturnuksen renkaat

Näyttelyni teokset kertovat ihmisestä ja ihmisen poissaolosta. Keskeisiä teemoja ovat ajan 
hahmottuminen ja muistiin ja muistoihin liittyvät olemassaolon kysymykset. Teokset ovat 
pohdintoja häviämisestä, muuttumisesta, uudelleen järjestäytymisestä. Elämästä ja 
kuolemasta.

Teosteni mustat pinnat edustavat minulle alitajuntaa ja ihmisen sisintä tietoisuutta. Musta 
pinta luo katseen sisään päin. Alitajunnasta kumpuaa asioita, joita todellisuus peilaa ja 
johon vastavuoroisesti heijastuu materiaalia tiedostamattoman mielen rakenteista. 

Huonekalut ja esineet ovat jälkiä ihmisen läsnäolosta. Samalla ne vievät eri 
aikatodellisuuksiin ja rinnakkaismaailmoihin, joissa aika kulkee ja kiertää unenkaltaisesti. 
Pyrkimyksenäni on ollut rakentaa teosteni ympärille abstrakti ilmavuus, joka antaa tilaa 
assosiaatioille.  



















VALON SIIRROS 

Galleria Sculptor 26.4.-19.5.2019

Anna Hyrkkäsen teokset syntyvät usein tutkimalla valoa erilaisissa tiloissa ja 
materiaaleissa. Työskentelyä ohjaa pyrkimys ymmärtää aineen käyttäytymistä. Valon 
käsittäminen aineeksi on sekä konkreettinen että tulkinnallinen osa teoksia.

Uusissa teoksissa nousee keskiöön ihminen biologisena olentona ja ihmismielelle 
ominainen kyky ylittää ajan ja materiaalisuuden rajoitteet, sisäisen ja ulkoisen eriaikaisuus.
Konkreettisen ja abstraktin välimatka katoaa muun muassa erilaisia kuvantamismalleja 
hyödyntävissä teoksissa. Angiografiakuva sydämestä ja viipalekuva aivoista esittävät eri 
todellisuuksien sisäkkäisyyden; sen, että kehomme elää omaa aikaansa samanaikaisesti 
kun mielemme voi matkata mittaamattomien ajanjaksojen läpi vaikkapa 
maailmankaikkeuden alun syntylähteelle. Dokumentaarisen tarkka toisinto jostain 
konkreettisesti lähellä (jopa ruumiin sisällä) olevasta organismin osasta muuttuu vieraaksi 
ja mieltyy kantajalleen vieraaksi.

Tutkiva, reflektoiva mieli ja kokeva, tunteva keho asettuvat tarkastelun kohteiksi. Teokset 
käsittelevät ihmistä kehollisena ja mielellisenä olentona, organismina, joka on sitkeästi 
kytköksissä paitsi materiaalisuuteen myös aikaan. Lähtökohta on samalla sekä 
ihmiskeskeinen että posthumanistinen, sillä ihmistä tarkastellaan kuin mitä tahansa 
organismia, joka elää fysiikan lakien alaisuudessa.

Näyttelyn teoksissa tieteellisten mittauslaitteiden aineistot tuodaan kuvataiteen piiriin. 
Syntyy visuaalisia kokonaisuuksia, jotka rakentavat tieteen ja taiteen ylittäviä 
monimerkityksisyyden alueita.











TEOSTEKSTI 
Valon siirros-näyttelyyn teosluettelon lomaan laadittu teksti, joka avaa teosten välisiä suhteita

Aivot työskentelevät löytääkseen yhteyksiä asioiden välillä. 
Ne pyrkivät luomaan järjestystä arkipäivän kaaokseen. 
Aluksi katkoskohdissa on pelkkää tyhjyyttä, mutta pian tyhjyys täyttyy informaatiosta. 
Syntyy uusia yhteyksiä ja merkityksiä. 

Ihmismieli on erityisen altis löytämään vastaavuuksia asioiden välillä silloinkin, kun niitä ei ole. 
Yhteyksien puuttuminen ei ole kiinnostavaa. 
Kokemusta kahden asian näennäisestä yhteydestä kutsutaan illusoriseksi korrelaatioksi. 
Kuvittelukyky on ihmisen tunnusomaisimpia piirteitä. 
Kuvittelukyky ylittää fysiikan lait. 

***

Entropia, haje, ilmaisee epäjärjestyksen määrän systeemissä.
Maailmankaikkeus sai alkunsa erittäin matalan entropian tilasta.
Vain niissä universumin osissa, joissa entropiaa on vähän, voi syntyä elämää. 
Universumin laajetessa entropia on kasvaa. 
Kokonaisentropiaa on miltei mahdoton ymmärtää saati havaita. 
Se on tietoisuutemme ympärillä liikehtivää hajoamista, katoamista ja kasautumista. 

***

Kuusikymmentä vuotta sitten ei ollut sydänkirurgiaa. 
Reikä sydämessä yritettiin korjata avaamalla potilaan rintakehä, 
etsimällä reikä sormella, 
ompelemalla reikä umpeen mahdollisimman nopeasti. 

Oikeansepelvpallo
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2:12 AM
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Run 1 - Frame 19/27
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Series 3 
Run 1 - Frame 33/34

Kun kuparia kuumennetaan kaasuliekillä, sen pintaan syntyy erivärisiä kuvioita riippuen siitä, 
mikä liekin lämpötila on. 
Metalli alkaa elää. 
Lämpö ja valo muuttavat materiaalin pinnan. 
Aine muuttuu ja muokkautuu. 

”Photo-graphy” merkitsee ’valon kirjoitusta’.
Valolla maalaaminen on entropian tilaan puuttumista. 

***



Emergentit ominaisuudet ovat monimutkaisten ilmiöiden ominaisuuksia, jotka eivät palaudu ilmiön 
yksityiskohtien ominaisuuksiin. 

Vahva emergenssi tarkoittaa, että kokonaisuuden ominaisuuksia ei voi johtaa osasten ominaisuuksista. 
Vahva emergenssi on todiste siitä, että kaikkia luonnonilmiöitä ei voi täysin palauttaa fysiikan lakeihin. 
Mentaalisiin tiloihin liittyy aina jotakin muutakin kuin aivokemiaa. 
Hermosäikeiden keskinäisen järjestymisen kautta syntyy jotakin fysiikkaa suurempaa.

Vahvan emergenssin sanoma on, että maailmassa on murtokohtia, joissa logiikka ei päde. 
Vahva emergenssi on ikuisesti selittämätöntä. 
Se ei millään lailla eroa ihmeestä. 

Kuvittelukyky ylittää fysiikan lait. 

Lähteet: Kari Enqvist (2007). Monimutkaisuus. WSOY; Juha Häkkinen (2018). Outojen kokemusten psykologia. Docenco. 
Tekstien sommittelu: Mari Hyrkkänen















VARMUUDEN HARHAKUVITELMAT TRILOGIA

Monikanavainen mediainstallaatio Varmuuden harhakuvitelmat on yhteistyöprojektini  
kuvaiteilija Heidi Saramäen kanssa. Olemme työskennelleet teoksen parissa vuodesta 
2017 lähtien. Teos on trilogia, jonka ensimmäinen osa esitettiin Galleria Harmaassa 
Turussa 2017  ja toinen osa vuonna 2018 Galleria MUU:ssa Helsingissä. Trilogian 
viimeinen päätösosio tulee esille Valokuvakeskus Nykyaikaan Tampereelle vuonna 2020.  

Varmuuden harhakuvitelmat trilogia on jatkumo, joka on vuosien varrella muokkautunut ja 
laajentunut. Myös siinä käsiteltävät teemat ja aiheet ovat muokkautuneet ja muuntuneet. 
Silti keskiössä ovat pysyneet kehoon ja kosketukseen liittyvät aiheet sekä orgaaniseen ja 
epäorgaaniseen materiaan liittyvät teemat ja aiheet. Olemme myös halunneet kuvata 
asioita, jotka ovat ihmissilmän ulottumattomissa, joko niiden ollessa mikroskooppisen 
pieniä tai valtavia, avaruuden mittakaavan omaavia asioita.

VARMUUDEN HARHAKUVITELMAT II
Anna Hyrkkänen & Heidi Saramäki
MUU galleria 9.11.–16.12.2018

”Jonkun ajatukset polttavat reikiä maailmaan.” (Lumous, Siri Hustvedt) 

Haemme merkityksiä ihmismielen irrallisille kokemuksille, jotka voivat ilmetä niin 
kehollisina kuin psyykkisinäkin tiloina. Kokemukset ovat huokoisia ja kiinnittyvät erilaisten 
häilyvien välitilojen maastoon; mieli ja ruumis, minä ja sinä, havaitseminen, muistaminen ja
kuviteltu kietoutuvat toisiinsa. Lopulta irrallisina näyttäytyvät tuntemukset, aistimukset ja 
kuvat asettuvat – mahdollisesti – arkitajuntaan ja järjestyvät kertomuksellisuudeksi.

Näyttelymme lähtökohdat ovat enaktivistisissa näkemyksissä. Enaktivistisen teorian 
mukaan mieli syntyy organismin ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Elävä organismi 
rakentaa tietoa ja merkityksiä prosessissa, jossa organismin oma kehollinen toiminta 
kietoutuu yhteen ympäristön kanssa. Olio luo itsensä affektiivisesti maailmassa toimimalla.
Affektiivisuus merkitsee perustavanlaatuista herkkyyttä tai vastaanottavuutta omille 
olosuhteille ja maailmalle. Enaktivistien mukaan elävä organismi luo omat rajansa ja 
toteuttaa mielen. Mutta mitä ja missä organismi oikeastaan on – miten se rajataan?

Näyttelyn nimi tulee Siri Hustvedtin esseestä ”The Delusions of Certainty” (nimen suom. Anna Ovaska). Esittelytekstissä 
on lainattu artikkelia Laura Oulanne, Anna Ovaska & Pii Telakivi: ”Ruumiillinen mieli ja ruumiillistetut objektit – 
Haastattelussa Giovanni Colombetti” (niin&näin 2/2017). 
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