
COME 
²ACK

AS A
FLOWER



Melanie Bonajo
Caro la Grahn
Eva Gyldén
Evan Ifekoya

Emma Jääskeläinen

Catharina Kajander
Essi Kausalainen
Anne Koskinen
Ana Mendieta
Elina Vainio

Come Back as a Flower

HAM mix
20.8.2021–9.1.2022

Kuraattori | Curator: Elina Suoyrjö



Ana Mendieta: Meksikon Silueta –työt (1973-1977)

Ana Mendieta: Silueta Works in Mexico  (1973-1977)



Come Back as a Flower 4/54

Pirkko Siitari: Esipuhe

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Näyttelykuvia

Teoslista

Biografiat

Kolofoni

Pirkko Siitari: Foreword

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Exhibition views

List of works

Biographies

Colophon

Y
esipuhe

foreword

Pirkko Siitari 
Näyttelypäällikkö | Head of exhibitions 

HAM

Kokoelmat ovat museon sydän, sen sykkivä ydin. 
Elävä suhde kokoelmiin syntyy teoksiin kohdistu-
vasta huolenpidosta ja tutkimuksesta sekä teosten 
saattamisesta yleisön koettavaksi kuratoituina näyt-
telyinä ja tapahtumina. 

HAMin näyttelytoiminnassa kokoelmat ovat jatku-
va inspiraation lähde ja kokoelmateoksia nähdäänkin 
miltei jokaisessa näyttelyssä. HAMin kokoelmissa on 
yli 9000 teosta 1800-luvulta nykypäiviin. Kokoel-
mat antavat mahdollisuuksia aina uusille tulkinnoil-
le. Jokainen näyttelykokonaisuus on uusi konteksti, 
joka luo teoksille uusia merkityksiä ja antaa niihin 
uusia näkökulmia kulloisestakin näyttelykonseptis-
ta riippuen.  Näyttelyt syntyvät aina tietyssä ajassa, 
ja siten kysymyksenasettelut ja tulkinnat heijasta-
vat omaa aikaansa. Sanotaan, että jokainen sukupol-
vi kirjoittaa historian aina uudelleen. Näin tapahtuu 
myös museokokoelmien suhteen, ne ovat avoimia 
uudelleen tulkinnoille ja uusille kysymyksille

HAM mix -tilassa järjestetään nykytaiteen näyttelyi-
tä, joiden lähtökohtana ovat HAMin kokoelmateokset 
ja niihin liittyvät sisällöt. Kannustamme talon omia 
tai kutsumme ulkopuolisia kuraattoreita ja tutkijoi-
ta tuomaan esille uusia näkökulmia ja kysymyksiä, 
joiden kautta kokoelmateoksia tarkastellaan. Mukaan 
voidaan sisällyttää teoksia myös kokoelmien ulko-
puolelta; taiteilijoilta lainattuja tai tilattuja uusia 
teoksia. Näin syntyy elävä vuorovaikutus kokoelmi-
en ja ajankohtaisten aiheiden välille.

Kutsuimme kuraattori ja tutkija Elina Suoyrjön 
kuratoimaan näyttelyn HAM mix -tilaan. Erityises-
ti meitä kiinnosti hänen feministinen tutkimus- ja 
kuratointipraktiikkansa ja toivoimme, että hän toisi 
esille HAMin kokoelmien naistaiteilijoiden teoksia 

Collections are the heart of a museum, its beating 
core. A living relationship with the collections is born of 
caring for and researching the artworks, as well as getting 
the pieces out for the public to experience as curated 
exhibitions and events.

In the exhibition activity of HAM, the collections are a 
continuous source of inspiration, and collection pieces 
are indeed shown in almost every exhibition. The HAM 
collections include over 9000 pieces from the 1800s 
to the present day. The collections provide possibilities 
for new inspiration again and again. Each exhibition is a 
new context, creating new meanings for the pieces and 
giving new points of view into them, depending on the 
concept of the given exhibition. Exhibitions are always 
born in a certain era, and thus the questions posed and 
the interpretations made reflect their own time. It is said 
that each generation writes history anew. This happens  
also with museum collections, they are open to reinter-
pretations and new questions.

In the HAM mix space, contemporary art exhibitions are 
curated with HAM collection pieces, or content related to 
them, as the starting point. We encourage our in-house 
curators, or invite external curators and researchers, to 
bring forth new points-of-view and questions, through 
which the collection pieces are examined. Also artworks 
that are not within the collections can be included; new 
work borrowed or commissioned from artists. Thus, a 
living interaction is formed between the collections and 
current issues.

We invited the curator and researcher Elina Suoyrjö to 
curate an exhibition in the HAM mix space. We were 
particularly interested in her feminist research and cu-
rating practice, and hoped that she would display works 
by the HAM collection’s female artists, and examine 

Pirkko Siitari: Esipuhe Pirkko Siitari: Foreword



Come Back as a Flower 5/54

Pirkko Siitari: Esipuhe

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Näyttelykuvia

Teoslista

Biografiat

Kolofoni

Pirkko Siitari: Foreword

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Exhibition views

List of works

Biographies

Colophon

ja tarkastelisi niitä tämän 
päivän feminist isten kysy-
mysten valossa. 

HAM Helsingin taidemu-
seossa on nähty vuosi-
k y m m e n te n  s a a to s s a 
useita merkittäviä nais-
taiteilijoiden näyttelyitä, 
joista on hankittu teoksia 
myös kokoelmaan. Esimer-
kiksi Mary Kelly (1994), Ana 
Mendieta (1996), Yoko Ono 
(1999), Louise Bourgeois 
(2002), Georgia O`Keeffe 
(2012), Yayoi Kusama (2016) 

– vain muutaman mainitak-
seni.

Elina Suoyrjö valitsi Come 
Back as a Flower - näyttelyn 
lähtökohdaksi museon koko-
elmista Ana  Mendietan 
(1948-1985) Silueta –sarjan 
teoksia (1973-1977). Teok-
sissa Mendieta  yhdisti 
uraa uurtavalla   tavalla 
performanssin, maataiteen, spiritualismin ja 
dokumentaation. Valokuvasarja hankittiin 
kokoelmiin museossa vuonna 1996 järjestetystä 
retro spektiivisestä näyttelystä. 

Ana Mendieta oli monialainen taiteilija, joka työs-
kenteli kehotaiteen, performanssin, valokuvan ja 
elo  kuvan keinoin. Häntä pidetään yhtenä sodan 
jälkeisen ajan merkittävimmistä taiteilijoista ja hän 
onkin vaikuttanut moniin nuorempiin taiteilijasu-
kupolviin. Mendietan taiteen keskeiset kysymykset, 
kuten ihmisen suhde luontoon, taiteen henkisyys ja 
materiaali suus kiinnostavat edelleen niin taiteilijoi-

them in light of today’s fem-
inist questions. 

In HAM Helsinki Art Museum,  
many significant female art-
ists have been exhibited over 
the decades, and artworks 
from them have also been 
added to the collection. For 
example, Mary Kelly (1994), 
Ana  Mendieta (1996), Yoko 
Ono (1999), Louise Bourgeois 
(2002), Georgia O`Keeffe 
(2012), Yayoi Kusama (2016) – 
just to mention a few.

As the starting point of the 
Come Back as a Flower exhibition, 
Elina Suoyrjö chose from the 
museum’s collections works 
from Ana Mendieta’s (1948-
1985) Silueta series (1973-1977). 
In the artworks, Mendieta 
combined in a ground breaking 
way performance, land art, 
spiritualism, and documenta-
tion. The series of photographs 

was acquired to the collection from the retrospective 
exhibition arranged in the museum in 1996.

Ana Mendieta was a multidisciplinary artist, who worked 
utilising body art, performance, photography, and film. 
She is considered to be one of the most significant art-
ists of the post-war era, and she has influenced many 
younger generations of artists. The central issues of 
Mendieta’s art, such as the human relationship with 
nature, the spirituality and materiality of art, still interest 
both artists as well as researchers. Mendieta’s political 
activism, eco feminism, and anti-racism are also more 
topical than ever.

Ana Mendieta Meksikon Silueta –työt (1973-1977)

Ana Mendieta Silueta Works in Mexico  (1973-1977)

Pirkko Siitari: Esipuhe Pirkko Siitari: Foreword
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ta kuin tutkijoita. Mendietan poliittinen aktivismi, 
eko  feminismi ja antirasismi ovat myös ajankohtai-
sempia kuin koskaan. 

Mendietan lisäksi näyttelyyn osallistuvat  seuraavat 
taiteilijat: Melanie Bonajo, Carola Grahn, Eva Gyldén, 
Evan Ifekoya, Emma Jääskeläinen, Catharina Kajan-
der, Essi Kausalainen, Anne Koskinen ja Elina Vainio. 
Näyttely ulottuu myös galleriatilan ulko puolelle: 
kokonaisuuteen kuuluva Anne Koskisen Kivi (2008) 
on HAMin julkisen taiteen kokoelmateos Vuosaa-
ressa, ja Melanie Bonajon videoteosta esitetään 
HAM-salissa. Osa teoksista on uusia komissioita, 
osa jo olemassa olevia teoksia tai näyttelyä varten 
tehtyjä versioita ja osa kuuluu HAMin kokoelmiin.  

Elina Suoyrjö on punonut hienovaraisen kokonaisuu-
den Ana Mendietan teosten ympärille.  Näyttely on 
meditatiivinen, aisteja avaava ja ajattelua ruokkiva 
kokemus, jossa teosten keskinäiset suhteet muodos-
tavat uusia merkitysten verkostoja. Empaattinen 
suhde luontoon, mieleen, toisiin ihmisiin ja elolli-
siin ja elottomiin lajeihin sekä erilaisiin identiteet-
teihin nousevat näyttelyn keskeisiksi teemoiksi.

Lämmin kiitos Elina Suoyrjölle upeasta näyttelys-
tä sekä tämän julkaisun kiinnostavasta artikkelista. 
Kiitos Arttu Merimaalle, joka on toiminut näyttelyn 
vastaavana amanuenssina HAMissa.

Suuret kiitokset myös kaikille taiteilijoille kosket-
tavista teoksista.

Kiitos Saara Karhuselle tämän julkaisun osaavasta 
toimitustyöstä ja Maija Toivaselle näyttelyn doku-
mentoinnista. k

In addition to Mendieta, the following artists participate in 
the exhibition: Melanie Bonajo, Carola Grahn, Eva Gyldén, 
Evan Ifekoya, Emma Jääskeläinen, Catharina  Kajander, 
Essi Kausalainen, Anne Koskinen, and Elina  Vainio. The 
exhibition also reaches beyond the gallery space: Anne 
Koskinen’s Stone (2008) is one of HAM’s  public art col-
lection pieces in Vuosaari, and Melanie Bonajo’s video will 
be shown in the HAM Auditorium. Some of the pieces 
are new commissions, others already existing artworks 
or versions made for the purposes of the exhibition, and 
yet others are part of HAM’s  collections.

Elina Suoyrjö has woven a delicate entity around Ana 
Mendieta’s artworks. The exhibition is a meditative 
 experience that opens the senses and provides food for 
thought; in it, the interrelationships of the pieces create 
new networks of meanings. An empathetic relation-
ship with nature, the mind, other people, and living and 
non-living species as well as different identities become 
the central themes of the exhibition.

A warm thank you to Elina Suoyrjö for a wonder-
ful  exhibition as well as the interesting article in this 
 publication. Thank you Arttu Merimaa who has worked 
as a curator in charge of the exhibition at HAM.

Many thanks also to all artists for their moving artworks.

Thank you Saara Karhunen for the skilled editing work 
on this publication, and Maija Toivanen for documenting 
the exhibition. k

Pirkko Siitari: Esipuhe Pirkko Siitari: Foreword
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C
essee
essay

Come Back as 
a Flower

Elina Suoyrjö 
Näyttelyn kuraattori | Curator of the Exhibition

Kuvitellaan selvän alun, keskikohdan ja 
lopun varaan rakennetun, siististi paketoi-
dun tarinan sijaan laajeneva, muotoaan muut-
tava abstrakti hahmo. Jotain juuriston, tai ehkä 
sieni rihmaston, tapaista: pehmeä verkko, joka luo 
herkeämättä uusia yhteyksiä ja uusii suhdettaan 
ympäristöönsä. Tai ehkä jopa vetinen olio vail-
la selkeitä ääriviivoja: keho, jonka olemus aaltoi-
lee jatkuvasti, kurottaa kohti ja vetäytyy itseensä. 
Kosketuksessa se lähestyy määrätietoisesti pyörteil-
läkseen sormenpään ympärillä, vastaa kosketukseen 
innokkaana tutkimaan tarkemmin. Se tuntuu pehme-
ältä, sienimäiseltä ja silkkiseltä, mutta silti vähän 
rakeiselta. Se jättää jälkeensä täyteläisen, lohdullisen 
maanläheisen tuoksun, jossa on mustan, hedelmäl-
lisen mullan nuotteja, myskiä ja häivähdys valkoi-
sista kukista. 

Kuvitellaan olennon huokoisia, hengittäviä 
ääriviivoja. Ne eivät oikeastaan kovin suuresti eroa 
omia kehojamme rajaavista pinnoista, jotka pitävät 
meidät tiiviisti koossa vain kuvitteellisesti, sillä 
todellisuudessa kehomme ovat loppumattomassa 
vuorovaikutuksessa muiden kohtaamiemme keho-
jen ja materiaalien sekä ympäristöjen ja tilanteiden 
kanssa. Nyt, näiden virtaavien, hengittävien, sykki-
vien ajatusten myötä voimme siirtyä tunnustele-
maan, mihin tässä käsiteltävä olento, tämä näyttely, 
pyrkii.

Rather than a clear-cut narrative in a neat 
package, a story with a beginning, middle part 
and ending, let us think of an expanding shape-
shifting abstract form. Something like a rhizome, 
a mycelium perhaps, a soft web incessantly recreating 
bonds and re-establishing its relations to its environ-
ment. Maybe even a watery body, a being without any 
clear outlines; a body existing in a constant ebb and flow 
of reaching out and caving in. When you touch it, it in-
tently reaches back to swirl itself around your fingertip, 
touching back, eager to investigate further. It feels soft, 
spongy and silky yet a bit sandy to the touch. It leaves 
behind a trace of an earthy comforting and rich scent, 
with notes of black fertile soil, musk, and a slight note of 
small white flowers.

Let us think of the porous breathing outlines of this en-
tity. The outlines are actually not so different to the ones 
that contain our bodies, only imaginatively holding us 
tightly sealed together, while in reality being in constant 
interaction with the various other bodies and materials 
we get in contact with, the environments and situations 
we find ourselves in. Now, with these flowing, breathing 
and pulsating thoughts on our minds, let us move on to 
see what this entity at hand, this exhibition, tentatively 
intends to be.

Come Back as a Flower first found its heartbeat when I 
discovered that a series of photographic works from the 

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower
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Come Back as a Flowerin sydän sykähti ensimmäisen 
kerran, kun sain tietää, että HAM Helsingin taide-
museon kokoelmiin kuuluu kuubalais amerikkalaisen 
Ana Mendietan Meksikossa kuvattuja valokuva-
teoksia sarjasta Silueta (1973—1977). Olin saanut 
kutsun koota HAM mix -tilaan näyttely, joka 
liittäisi yhteen taidetta ja feminismin suuntauksia. 
Mendietan sarjasta tuli jo alku vaiheessa lähtökoh-
ta, jonka ympärille näyttely alkoi kutoutua. Teos-
sarjan maaginen aura sekä Ana Mendietan tuotannon 
häikäisevyys, josta versoo monenlaisia määrittele-
mättömiä mielleyhtymiä ja avautuu selviä yhte-
yksiä nykytaiteeseen ja asioiden tilaan, punovat ja 
sitovat kaikki näyttelyn elementit yhteen. Kenties 
 Silueta-sarja on jopa synnyttänyt löyhän sisäi-
sen logiikan näyttelyyn, jossa katsojaa rohkaistaan 
lämpimästi aistimaan, tuntemaan ja virittäytymään 
taiteen äärelle.

Näyttelyn nimi, Come Back as a Flower, on lainattu 
Stevie Wonderin kirjoittamasta ja Syreeta Wright-
in herkästi tulkitsemasta kappaleesta, joka julkais-
tiin vuonna 1979 albumilla Journey Through ”The 
Secret Life of Plants”. Wonder sävelsi levyn elokuva-
musiikiksi Walon Greenin ohjaamaan dokumentti-
elokuvaan Secret Life of Plants. Kokeellinen levy 
hahmottelee äänimaailmaa sekä hienovaraisten että 
mahtipontisten luonnonilmiöiden ja -voimien taus-
talle. Näyttelyn nimen voi kuitenkin yhtä lailla nähdä 
kutsuna.

Silueta-sarjan teokset ovat uraauurtavia Ana Mendie-
tan rikkaassa tuotannossa, jatkumossa, joka katkais-
tiin aivan liian varhain. Silueta-sarja oli myös Ana 
Mendietan näyttelyn ydin Helsingin taidemuseossa 
vuonna 1996.1 Lisäksi teossarja on taidehistoriallises-
ti merkittävä varsinkin instal laatio-, performans-
si- ja maataiteen sekä femi nistisen taiteen kannalta. 
1970-luvun alussa Mendieta hylkäsi maalaamisen 

1  Karjalainen 1996

Silueta Works in Mexico series (1973-1977) by the Cuban- 
American artist Ana Mendieta resides as part of HAM 
Helsinki Art Museum’s collections. After I had gladly 
accepted the dreamy invitation to curate an exhibition 
in some way related to art and feminisms at the Helsinki 
Art  Museum’s HAM mix space, Mendieta’s series very 
early on became the starting point the exhibition would 
begin to weave around. The magical aura of the series, 
and the wonder that Ana Mendieta’s artistic body of 
work is, offering an abundance of fuzzy associations 
and evident connections to contemporary art and the 
current state of things, make the series weave and tie 
all the elements in the exhibition together. Perhaps the 
Silueta series has even created a loose inner logic in the 
exhibition, in which attuning, sensing and feeling are 
warmly encouraged.

Come Back as a Flower borrows its title from a song of the 
same name, written by Stevie Wonder and delicately 
interpreted by Syreeta Wright. The song was released 
in 1979 on the album Journey Through "The Secret Life 
of Plants", a soundtrack Wonder composed for the doc-
umentary film Secret Life of Plants, directed by Walon 
Green. The experimental album sketches a soundscape 
against a backdrop of both subtle and grandiose natural 
phenomena and forces. In addition to this reference, the 
title of the exhibition serves also as an invitation.

Ana Mendieta’s Silueta works are a seminal part of the 
 artist’s rich and exceptional body of work, a lineage that 
was cut short much too early in her life. The Silueta series 
was also the core of Ana Mendieta’s exhibition at Helsinki 
Art Museum in 1996.1 Further, the series is seminal to the 
history of art, in particular installation art, performance 
art, land art, as well as feminist art. In the early 1970s, 
 Mendieta left painting behind, and began to develop a 
completely new kind of work she called earth body sculp-
tures. Experimenting with newly discovered processes 
and techniques related to land art, performance art, and 

1  Karjalainen et al. 1996

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower
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ja alkoi kehittää täysin uuden laisia teoksia, joita hän 
kutsui maa-kehoveistoksiksi. Hän kokeili vastikään 
maa- ja performanssitaiteen piirissä kehitettyjä työ-
tapoja ja tekniikoi-
ta sekä valokuva- ja 
videodokumentaa-
tiota ja loi siluetti-
maisia naishahmoja, 
jotka nousevat erilai-
sista  maisemista 
M e k s i ko s s a  j a 
Iowassa.  Mendieta 
käytti siluetteihinsa 
paikan päältä löytä-
miään mate riaaleja, 
kuten maata, kiviä, 
h i ek k a a , k a sve -
ja ja kukkia, mutta 
myös materiaale-
ja, joilla oli symbo-
lista  merkitystä 
hänelle itselleen, kuten tulta, verta, vettä ja ruutia. 
Silueta-teoksille – kutsummepa niitä sitten rituaa-
leiksi, tapahtumiksi tai happeningeiksi – luotujen 
puitteiden ei ollut koskaan tarkoitus kestää ikuises-
ti. Valokuva teokset, joita voimme katsella nykyään, 
esitetään dokumentteina ja jäänteinä hetkellisistä 
tapahtumista, jotka sijoittuivat tiettyyn aikaan ja 
paikkaan. On silti selvää, että jäljelle jääneet teokset 
eivät ole pelkkiä kuvia. 

Näyttely rakentuu Ana Mendietan teoksia luonnehti-
van voimakkaan elämänenergian ja maagisuuden varaan. 
Näyttelyä valmistellessani olen tutustunut uudes-
taan hänen työskentelyynsä ja aistinut, miten pakot-
tavan ajankohtaisia hänen työnsä ovat juuri tässä 
hetkessä. Mendietan ja hänen feministiaikalaisten-
sa 1970- ja 1980-luvuilla ekofeministisessä aktivis-
missaan2 ilmentämät näkemykset ovat palanneet 

2  Ks. esim. Heresies 13: Feminism & Ecology, 1981

photographic and video- based documentation, Mendieta 
began creating silhouettes of a female figure  emerging 
in various landscapes in Mexico and Iowa. To create the 

 Siluetas, the artist 
would use various 
materials found on 
site, such as soil, rocks, 
sand, plants and flow-
ers, as well as materi-
als carrying symbolic 
meanings to her, such 
as fire, blood, water, 
or gunpowder. The 
settings created for 
the  Silueta  works 

– whether we call 
them rituals, events, 
or happenings – were 
never meant to last 

forever. The photo-
graphic pieces we get 

to witness today, appear as documentation and traces of 
the temporary events that took place at a certain time 
and place; even so, it is evident the pieces that remain 
with us are not mere images.

This exhibition builds upon the powerful energy of life 
and magic that characterize Ana  Mendieta’s  artworks. 
Reconnecting with her practice while preparing for this 
exhibition, I have sensed an urgency in the relevance of 
her work at this particular moment in time. The politics 
promoted by Mendieta and her feminist peers through 
their ecofeminist activism2 in the 1970s and 1980s, have 
returned in the 2010s and 2020s in the form of climate 
activism, as well as feminist new materialist theory and 
posthuman politics. Living amidst a severe climate crisis 
and the 6th mass extinction wave, activists, scientists 
and theorists are urging us to truly understand our co- 
existence with all other beings on earth, both human and 

2  See e.g. Heresies 13: Feminism & Ecology, 1981

Ana Mendieta Meksikon Silueta –työt (1973-1977)

Ana Mendieta Silueta Works in Mexico  (1973-1977)

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower
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2010- ja 2020-luvuilla ilmastoaktivismin, feminis-
tisen uusmaterialistisen teorian ja posthumanis-
tisen politiikan muodossa. Vakavan ilmastokriisin 
ja kuudennen sukupuuttoaallon keskellä aktivistit, 
tutkijat ja teoreetikot vaativat meitä todella ymmär-
tämään yhteiseloamme kaikkien maailman olento-
jen kanssa, niin ihmisten kuin muidenkin, ja vihdoin 
muuttamaan elintapojamme ja kulutuskulttuuriam-
me merkittävästi. 

Ana Mendieta ja hänen siskonsa Raquel lähetettiin 
kotoaan Kuubasta Yhdysvaltoihin teini- ikäisinä. 
Maanpako kalvoi Mendietan mieltä ja jatkuva omien 
juurien etsiminen oli keskeistä myös hänen taiteel-
lisessa tuotannossaan. Rodullistettuna naisena 
 Mendieta ei kokenut tulevansa edustetuksi Yhdys-
valtojen 1970-luvun naisliikkeessä ja vaati, että 
feministisessä liikkeessä otettaisiin huomioon yhte-
neväisyyden lisäksi myös eroavaisuudet.3 Nykyisin 
rodullistetut, intersektionaaliset ja antirasistiset 
feministit tekevät edelleen hartia voimin töitä samo-
jen epätasa- arvoisuuksien tunnistamiseksi ja purka-
miseksi. Tuomalla oman kehonsa taiteensa keskiöön 
Mendieta teki henkilökohtaisesta poliittista omas-
sa tuotannossaan hyvin konkreettisella taval-
la. Covid-19-pandemian aikana brutaalit rasistiset 
purkaukset, kiistämätön yhteiskunnallinen epä tasa- 
arvo ja Black Lives Matter -liike ovat – taas kerran 

– tehneet näkyviksi sekä kaikkien yhteiskuntien 
rasistiset ja epätasa–arvoiset rakenteet että välit-
tömän tarpeen yhteiskunnallisille toimille, joihin 
etenkin (kaltaisteni) valkoisten etuoikeutettujen 
olisi syytä ryhtyä. 

Mendietan teosten poliittisuuden lisäksi 
hänen raikas tapansa käyttää luonnonmate-
riaaleja ja virittäytyä valitsemiinsa paikkoi-
hin heijastelee nykytaiteen uusmaterialistisia 
asenteita. Siinä missä  Mendietaa  kiinnosti ennen 

3  Karjalainen 1996, 36.

nonhuman, and to finally change our ways of living and 
consuming.

Ana Mendieta, together with her sister Raquel, was sent 
from their home in Cuba to the United States as a teen-
ager. The exile became a haunting part of Mendieta’s life, 
and it played an essential role also in her artistic work 
as a continuous process of searching for her roots. As 
a  woman of colour taking part in the 1970s women’s 
movement in the United States, Mendieta did not feel 
represented, and called for the understanding of dif-
ferences within sameness in the feminist movement.3 
Today, black, inter sectional and antiracist feminists still 
work for these very same inequities to be recognized and 
resolved. By bringing her own body to the very centre 
of her practice, Mendieta built her practice upon the 
aim of making the personal political in a very concrete 
sense. During the Covid-19 pandemic, the brutal racist 
outbursts, indis putable social inequity and the Black Lives 
Matter movement have – again – made the existence 
of racist and unequal structures in all societies evident, 
alongside the acute need for immediate social action, 
especially on the part of those of us with white privileges.

In addition to the politics of Mendieta’s work, 
also her novel use of natural materials and 
her practice of attuning to her selected loca-
tions find an echo in the interest towards new 
materialist approaches inherent in contempo-
rary art. While Mendieta was interested above all in 
the symbolic significance of the materials she chose to 
work with, today the interest often lies in attuning to the 
qualities of the materials the artist works with, attempt-
ing to sense the agency of the materials, or as philosopher 
Jane  Bennett calls it, their vibrancy.4 For Mendieta, the 
significance of these vibrations and energies is present 
in her view of the magical qualities of both the materials 
she worked with and the process of making art itself. As 

3  Karjalainen et al. 1996, 36

4  Bennett 2010
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kaikkea valittujen materiaalien symbolinen merkitys, 
nykyään kiinnostuksen kohteena on usein herkisty-
minen taiteilijan käyttämien materiaalien ominai-
suuksille, pyrkimys ymmärtää materiaalien itseyttä 
tai niiden väreilyä, kuten filosofi Jane Bennett ilmi-
ötä kutsuu.4  Mendietan töissä tällaisen väreilyn 
ja energian merkitys käy ilmi hänen näkemykses-
sään materiaalien ja ylipäätään taiteen tekoproses-
sin maagisuudesta. Hän toteaa: ”Taiteeni perustuu 
uskoon, jonka mukaan yksi ja sama universaalinen 
energia läpäisee kaiken hyönteisistä ihmisiin, ihmi-
sistä henkiin, hengistä kasveihin, kasveista galak-
seihin. Teokseni ovat tätä universaalia nestettä 
kuljettavia kastelusuonia. Niiden kautta esiin nousee 
esiäitien mahlaa, alkuperäisiä uskomuksia, alku-
kantaisia kertymiä, alitajuisia mietteitä, jotka eläh-
dyttävät maailmaa.”5 

Silueta-teoksiin virittäytymällä voi yrittää aistia 
murto-osan tapahtumasta, jota emme päässeet 
todistamaan. Tiedämme kuitenkin varmasti, että 
taiteilija valmisteli jokaisen teoksen pikkutarkasti. 
Useimmiten Mendieta työskenteli valitsemassaan 
paikassa yksin ja valmisteli rituaalin, keräsi materi-
aalia ja suunnitteli dokumentaation huolella.6 Hänen 
toimintansa on kadonnut aikaan ja tilaan tapahtu-
mina, joissa läsnä olivat vain taiteilija ja hänen valit-
semansa ympäristö. Tässä hetkessä voimme enää 
virittäytyä teosten taajuudelle ja kuvitella. Kenties 
haistaa häivähdyksen savua, hiekkaa, kuumuutta, 
kukkia tai verta. Kuvitella murikoiden ja pikkuki-
vien sekä risujen karheuden ihoa vasten. 

Palataan ajatukseen huokoisesta muodosta, tavoitel-
laan alussa mainitsemiani rihmoja ja yhteyksiä. Kuvi-
tellaan Mendietan teokset tämän pehmeän muodon 
keskiöön, uteliaana kurkottamaan kohti muita ympä-

4  Bennett 2010

5  Jacob 1991

6  Jacob 1991

she herself put it: “My art is grounded in the belief of one 
universal energy which runs through everything: from 
insect to man, from man to spectre, from spectre to plant 
from plant to galaxy. My works are the irrigation veins of 
this universal fluid. Through them ascend the ancestral 
sap, the original beliefs, the primordial accumulations, the 
unconscious thoughts that animate the world.”5

When attuning to the Silueta works, perhaps we can try 
to sense a fraction of the event we never got to witness. 
The artist prepared each setting with meticulous care. 
Most often she worked alone on location, preparing the 
ritual, gathering her materials, carefully planning the 
documentation.6 The acts have disappeared in time and 
space as events only the artist and the location around 
her got to witness. What we can do in this moment, is 
attune and imagine. Perhaps we can sense a remnant of 
the scent of smoke, sand, heat, flowers, or blood. Imagine 
the coarseness of rocks, pebbles or twigs on one’s skin.

To get a hold of some of those threads and connections 
I talked about, let us go back to the porous shape we 
thought about in the beginning. Let’s envision again 
Mendieta’s pieces at the centre of this soft form, now 
curious to reach out and connect to others around it. 
Delicate, speculative yet amicable limbs start to reach 
out, creating bonds rather organically to other artistic 
practices and artworks. The materiality of Ana  Mendieta’s 
practice and works guides us through the whole exhi-
bition, where I suggest we start with the small and hard. 
As mentioned, though, this will not be a story in a neat 
package; there will be constant criss-crossing between 
materiality, form, spirituality, politics, and other associ-
ations we cannot even predict at this point.

Emma Jääskeläinen’s small-scale sculpture According to 
Shadow (2017) is nestled near the floor and the wall of the 
second gallery room. Taking the form of a low stack of 

5  Jacob 1996

6  Jacob 1996
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rillään ja luomaan yhteyksiä niihin. Hauraat, arvi-
oivat mutta sopuisat raajat ojentuvat ja hakevat 
luontevasti yhtymäkohtia muiden luomisprosessien 
ja taide teosten kanssa. Ana Mendietan työskentelyn 
ja teosten materiaalisuus ohjaa meitä läpi koko näyt-
telyn, ja ehdotan, että aloitamme pienestä ja kovasta. 
Mutta kuten sanottua, tämä ei ole siististi paketoitu 
tarina: materiaalisuus, muoto, hengellisyys, politiik-
ka ja muut ennalta-arvaamattomat mielleyhtymät 
risteilevät kokonaisuudessa herkeämättä. 

Emma Jääskeläisen pienikokoi-
nen veistos According to Shadow 
(2017) löytyy toisesta näytte-
lysalista melkein seinänrajasta 
lattialta. Matala kivitorni heittää 
seinälle materiaalisena väreile-
vän varjon. Tarkemmin katsottuna 
varjo on tehty hiuksista. Jääskeläi-
selle kiven työstäminen merkitsee 
fyysisyyttä, kehon käyttämistä 
prosessissa, jossa kova materiaa-
li muuttuu pehmeäksi, tai ainakin 
antautuu veistäjälle. Jääskeläiselle 
kivi on myös kärsivällinen 
empatian opettaja, joka auttaa taiteilijaa oppimaan 
sen materiaalisuudesta.7 Mieleen nousee myös kivis-
tä pinottujen cairn-tornien meditatiivisia merkityk-
siä. Esihistoriallisina aikoina kivitorneja koottiin 
monenlaisista syistä: maa merkeiksi, hautamuisto-
merkeiksi ja seremoniallisiin tarkoituksiin. Vaikut-
taa siltä, että kaikissa tehtävissään kivirakennelmat 
suhteutuvat kehoomme. 

Toinen näyttelyn kuvanveistäjä, Eva Gyldén, esiin-
tyy suomalaisissa taidehistorian teksteissä sekä 
sivuutettuna että salaperäisenä hahmona; luonneh-
dinnoilla on epäilemättä yhteyttä toisiinsa. Gyldén 
tunnetaan parhaiten kameekoruistaan, vaikka hän 

7  Oksanen 2020

stones, the sculpture casts a vibrantly material shadow 
on the wall behind it. On closer inspection, it is made 
out of hair. For Jääskeläinen, working with stone means 
physically using one’s body while working, a process in 
which a hard material turns soft, or at least manageable 
for the sculptor. For Jääskeläinen, the stone is also a pa-
tient teacher of empathy, helping the artist to learn about 
its materiality.7 Here, we could also think of the medita-
tive connotations to stacks of stones, also called cairns. In 
prehistoric times, cairns had several purposes from being 

landmarks or burial monuments to 
serving ceremonial purposes. In all of 
these functions, it appears, the rock 
structures relate to our bodies.

Another sculptor in the exhibition, 
Eva Gyldén, appears in Finnish art 
history writing both as an overlooked 
and mystical figure, these two as-
sumptions undoubtedly being linked 
together. Gyldén is most well known 
for her cameo jewellery, though she 
was indeed a sculptor. Due to a lack of 
a studio space, the sculptor  adapted 
her practice to creating smaller 

works and cameo engravings within the domestic sphere. 
Gyldén got interested in occultism and esoteric theo-
ries while studying in Paris at the end of the 1920s and 
was afterwards part of the anthroposophical circles in 
Helsinki. She was interested in  Rudolf Steiner’s thinking, 
and particularly in eurythmy, an expressive movement 
art form created by Steiner and Marie von Sivers.8 Both 
in her small-scale sculptures and cameo pieces, Gyldén 
often depicted and studied figures engaged in euryth-
mic movement. As her story remains largely unwritten, 
we can only speculate on her thinking and motivation 
behind the beautifully esoteric depictions of dancers 
amidst movement.

7  Oksanen 2020

8  Lahelma 2020

Eva Gyldén: Setripuu (1950)

Eva Gyldén: Cedar (1950)
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todella oli kuvanveistäjä. Ateljeetilan puutteessa 
Gyldén mukautti työskentelytapojaan ja teki pienem-
piä veistoksia sekä kameeteoksia kotonaan. Gyldén 
kiinnostui okkultismista ja esoteerisista teorioista 
opiskellessaan Pariisissa 1920-luvun lopulla ja kuului 
myöhemmin Helsingin antroposofisiin piireihin. 
Häntä kiinnosti Rudolf Steinerin ajattelu ja erityi-
sesti eurytmia, Steinerin ja Marie 
von Siversin kehittämä ekspres-
siivinen liiketaiteen muoto.8 Niin 
pienissä veistoksissaan kuin 
kameeteoksissaan Gyldén usein 
kuvasi ja tutki eurytmisesti liik-
kuvia hahmoja. Koska hänen 
tarinansa on valtaosin tuntema-
ton, voimme vain arvailla, millai-
set ajatukset ja vaikuttimet ovat 
johtaneet kauniisiin esoteerisiin 
kuvauksiin tanssijoista liikkeessä. 

Gyldénin lailla keraamikko Catha-
rina Kajander työskenteli kotonaan 
valtaosan 1970- ja 1980-luvus-
ta. Kajanderin syyt olivat äitiys 
ja vääjäämätön tarve olla yhtä 
aikaa kahdessa paikassa: koto-
na ja ateljeessa. Tuona aikana 
Kajander valmisti kotona ruoka-
pöydän ääressä pienikokoisia 
veistoksia ja erikoistui käyttä-
mään Suomen maaperästä löytyvää punaista savea. 
Hänen pienoisveistoksensa leikittelevät saven mate-
riaalisilla ominaisuuksilla, pehmeän muuttumisella 
kovaksi. 1980-luvulla useat hänen töistään keskit-
tyivät näkemyksiin hedelmällisyydestä ja äitiydestä 
sekä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Näyttelys-
sä näemme ryhmän hiekassa lepääviä kiillotettuja 
kashmir-muotoja. 80-luvulla Kajander asetti näitä 
veistoksia näytteille hiekalle tai lapsuusaikaiselle 

8  Lahelma 2020

Like Gyldén, ceramic artist Catharina Kajander was 
working from her home studio during most of the 1970s 
and 1980s. For Kajander the reason was motherhood, 
and the inevitable need to be in two places at once: at 
home and at the studio. During this period, Kajander 
created a number of small-scale sculptures, specializing 
in working with red clay, a variety found in the Finnish 

soil. Her small-scale sculptures play 
with the material character of clay, 
as it turns from something soft into 
something hard. During the 1980s, 
many of her works centred around 
notions of fertility and motherhood, 
as well as gender and sexuality. In 
the exhibition, we find a group of 
polished paisley figures lying on a 
bed of sand. In the 80s, the artist 
exhibited these small-scale sculp-
tures either lying on sand or on her 
childhood blanket. The play between 
the softness and the hardness of the 
artist’s material is embedded also in 
the piece Cloud (1968-1969), where 
the red clay transforms into a fluffy 
cloud, an ageless symbol of all light 
and hopeful things in life. 

Mother earth figures were 
an essential part of the eco-
feminist thought of the 1970s.9 

For  Mendieta and her peers, the prehistoric Great God-
dess figures symbolized a longed-for matriarchal line-
age outside the prevailing patriarchal society with its 
patriarchal laws. Mendieta found her mythical Goddess 
figures of choice in the Afro - Cuban Santeria religion. 
These figures were entities that linked womanhood, 
fertility, female sexuality and spiritual power together 
in ways that endlessly inspired  Mendieta’s work. While 
working on the Silueta series, the female figure that 

9  Plant 1989

Catharina Kajander ja Pilvi, 1968

Catharina Kajander and Cloud, 1968
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viltilleen levitettyinä. Taiteilijan leikittely materiaa-
lin samanaikaisella kovuudella ja pehmeydellä ilme-
nee myös teoksessa Pilvi (1968-69), jossa punasavi 
muuttuu kuohkeaksi pilveksi, ajattomaksi symbo-
liksi kaikelle, mikä elämässä on kevyttä ja toiveikasta. 

Äiti maa -hahmot olivat olennainen osa 1970-
luvun ekofeminististä ajattelua.9 Mendietalle ja 
hänen aikalaisilleen esihistorialliset suuren jumalat-
taren hahmot symboloivat kaivattua matriarkaalista 
jatkumoa vallitsevan patriarkaalisen yhteiskunnan 
ja sen sääntöjen tuolla puolen. Mendieta löysi omat 
mytologiset jumalatarhahmonsa afrokuubalaises-
ta santeria-uskonnosta. Sen jumalatarhahmoissa 
naiseus, hedelmällisyys, naisellinen seksuaalisuus 
ja hengellinen voima yhdistyivät tavoilla, jotka 
inspiroivat Mendietan työskentelyä loputtomiin. 
Silueta-sarjan edetessä naishahmo, joka aluksi oli 
tunnistettavasti taiteilijan oma keho, muuttui hitaas-
ti abstraktimmaksi arkkityypiksi, jumalattareksi 
itsessään. Näiden hahmojen maagisuus on vahvim-
millaan teoksissa, jotka Mendieta kaiversi Iowassa 
suoraan maastoon, epätodennäköisten ohikulkijoi-
den sattumalta löydettäviksi.10

Carola Grahnin installaatio Mother and Sun, 3 years 
(2021) on uudelleentulkinta teoksen aiemmasta 
versiosta, joka toteutettiin ensi kertaa kaksi vuotta 
sitten, kun taiteilijan poika oli vuoden vanha. Instal-
laatio perustuu äitiyden kokemukselle ja sen raken-
taa taiteilijan ohjeiden mukaan toinen äiti. Hän on 
oleskellut näyttelytilassa ja meditatiivisesti koon-
nut halkoja rakennelmaksi pohtien samalla kysy-
myksiä, joita taiteilija on esittänyt hänelle kirjeessä. 
Tilan tarjoava museo puolestaan on tehnyt kaikken-
sa tarjotakseen äidille mukavimman mahdollisen 
kokemuksen, ja hän on saanut keskittyä yksin-
omaan puiden pinoamiseen. Grahnin teoksen ydin 

9  Plant 1989

10  Jacob 1991; Karjalainen et al. 1996

in the beginning was recognizable as the artist’s body, 
slowly transformed into that of an abstract archetype, 
a Goddess itself. The most magical appearances of these 
figures can be found in the works that Mendieta made 
in Iowa, as carvings made directly in landscapes that 
only unlikely passers-by could have stumbled upon.10

Carola Grahn’s installation Mother and Sun, 3 years (2021) 
is a reiteration of an earlier version of the piece, first car-
ried out two years ago, when the artist’s son was one year 
old. Building upon the experience of motherhood, the 
installation is constructed by another mother according 
to the artist’s instructions. The mother has spent time in 
the exhibition space, meditatively stacking wood, build-
ing a structure, and contemplating questions posed by 
the artist in a letter to them. Meanwhile, the hosting 
museum’s task has been to do everything in its power to 
make the experience as comfortable as possible for the 
mother, providing time to focus solely on the task of piling 
the wood. Creating an intimate setting and situation for 
contemplating motherhood, as well as identity in terms of 
gender, sexuality, and ethnicity, is at the heart of Grahn’s 
piece. Referring to the artist’s South Sámi descent, the 
stacking of wood also has a cultural and homely signif-
icance to it: it is a necessary task related to sustaining 
life, just like the tasks of a parent. Building upon the re-
lationship between the artist and the mother who stacks 
the firewood, and upon how we as visitors get to observe 
this relationship and its tangible materialization before 
us, the piece relates as much to co-dependency as it does 
to co-existence. The piece will grow with the artist and 
her son during years to come, keeping the same form, and 
altering in height only.

Here, let us hop back to stones for a minute. The thing is, 
one of the works in Come Back as a Flower is located out-
side the museum space. Anne Koskinen’s environmental 
art piece Stone was installed by the Uutela channel in the 

10  Jacob 1991; Karjalainen et al. 1996
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on luoda intiimi ympäristö ja tilanne äitiyden sekä 
sukupuolisen, seksuaalisen ja etnisen identiteetin 
pohtimiselle. Juuriltaan eteläsaamelaiselle Grahnille 
halko pinolla on myös kulttuurista ja kotoista merki-
tystä; puun pinoaminen on tarpeellinen askare, joka 
liittyy elämän ylläpitämiseen samalla tavalla kuin 
vanhemman tehtävät. Teos rakentuu yhtä lailla sen 
käsin kosketeltavalle materiaalisuudelle, taiteili-
jan ja poltto puita pinonneen äidin suhteelle, kuin 
sille, miten museovieraat pääsevät osallisiksi tähän 
suhteeseen näyttelytilassa esillä olevien kirjeiden 
kautta. Siten teos viittaa yhtä paljon ihmisten keski-
näiseen riippuvuuteen kuin yhteiseloonkin. Teos 
kasvaa taiteilijan ja hänen poikansa kanssa tulevina 
vuosina, se säilyttää muotonsa mutta sen korkeus 
muuttuu.

Palataan hetkeksi kiviin. Yksi näyttelyn teoksista 
nimittäin sijaitsee museotilan ulkopuolella. Anne 
Koskisen ympäristötaideteos Kivi pystytettiin  
 Uutelan kanavalle Itä-Helsingin Vuosaareen vuonna 
2008.11 Installaatio koostuu veteen sijoitetusta “äiti-
kivestä” ja sen kolmesta pronssijäljennöksestä, joiden 
paikka on kanavan läheisyydessä. Yhdessä elementit 
muodostavat perheen tai tähtikuvion, kenties äiti-
kiven kaiun, joka toistuu jäljennöksissä. Tuulisina 
päivinä voi jopa kuulla veistoksen äänen, kun tuuli 
käy onttoihin pronssiveistoksiin. Äitikivi nostettiin 
työmaalta 2000-luvun alussa, kun Vuosaarta kehi-
tettiin ja uusia asuinalueita rakennettiin kiivaas-
ti. Kiven voi nähdä jäänteenä jostain, mitä oli, jonain 
maasta nousseena, mutta kokonaisuudessaan instal-
laatio viittaa myös läsnä- ja poissaolon suhteisiin. 

Koskisen teos on yhtä lailla julkisella paikalla koet-
tavaa taidetta kuin teos, joka on läsnä. Koska teos on 
esillä julkisessa tilassa, se elää vuorovaikutuksessa 
niin ihmisten kuin sääolosuhteidenkin kanssa. Kuten 

11  Kartta teoksen sijainnista ks.: https://www.hamhelsin-

ki.fi/en/sculpture/kivi-anne-koskinen/

suburb of Vuosaari in Eastern Helsinki in 2008.11 The 
installation consists of a mother stone, installed in the 
water in the channel, and three bronze replicas installed 
in its vicinity. Together the elements create a family or 
a constellation, or perhaps an echo of the mother stone 
repeated in its replicas. On gusty days, one can actually 
hear the sound of the installation, as the wind interferes 
with the hollow bronze sculptures. The mother stone was 
retrieved from the worksite in the early 2000s while the 
Vuosaari area was under development and new residen-
tial areas were being built aggressively. The Stone can be 
seen as a trace of something that was, something that 
has emerged from the earth, while the installation as a 
whole refers to the states of being present and being 
absent.

As much as an artwork to be encountered in a public 
space, Koskinen’s piece is an artwork to be with. Installed 
in a public space, the piece lives with the people who 
interact with it, and the weather that surrounds it. Just 
like the settings of Mendieta’s Silueta works, Koskinen’s 
Stone won’t remain the same in its location in Vuosaari; 
the colour of the bronze sculptures has already begun to 
transform. Indeed, transformation can be seen as some-
thing evident and inescapable in nature, as well as a part 
of any forward-looking motion.

Spirituality lies at the very heart of Ana Mendieta’s 
practice. For her and her art, the biggest inspiration was 
Santeria, an African diasporic spiritual religion born out 
of influences from West African Yoruba religion and 
Roman Catholic Christianity. Despite it being a Cuban 
religion, Mendieta didn’t familiarize with Santeria until 
living in the United States, and for her, it became an 
important bond to her roots. According to Mary Jane 
Jacob, Santeria enabled Mendieta to create a concep-
tual framework for her art that contained her artistic, 
feminist, political, and moral ideas. Through Santeria, 

11  For a map to the piece, see here: https://www.hamhelsinki.

fi/en/sculpture/kivi-anne-koskinen/
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Mendietan Silueta-sarjan ympäristöt, Koskisen Kivi 
ei pysy samana paikallaan Vuosaaressa: pronssi-
veistosten väri on jo alkanut muuttua. Muutoksen 
voikin nähdä todellisena ja vääjäämättömänä osana 
luontoa ja kaikkea eteenpäin tähtäävää liikettä. 

Hengellisyys on Ana Mendietan työskentelyn ytimes-
sä. Mendietan tärkein inspiraation lähde oli santeria, 
afrikkalaisen diasporan spiritistinen uskonto, jossa 
on vaikutteita länsiafrikkalaisesta joruba -uskonnosta 
sekä roomalais  katolilaisesta kristin uskosta.  Santeria 
on kuubalainen uskonto, johon Mendieta tutustui 
vasta asuessaan Yhdys valloissa, ja se tarjosi hänelle 
tärkeän yhteyden omiin juuriinsa. Mary Jane  Jacobin 
mukaan ”santeria salli Mendietan luoda taiteel-
leen käsitteelliset puitteet, joihin hänen taiteelliset, 
feministiset, poliittiset ja moraaliset aatteensa sopi-
vat. Santerian kautta hän kykeni myös ilmaisemaan 
suhdettaan Kuubaan, luontoon ja henkimaailmaan.12 

Santeria ilmenee Mendietan työskentelyssä ja elämäs-
sä energiana, joka luo yhteyksiä ja merkityksiä kaik-
keen ja kaikelle, mikä on Mendietalle tärkeää. Se 
muistuttaa kansalaisoikeusaktivisti ja feminis-
ti Audre Lorden ajatuksesta eroottisuudesta “voima-
varana, joka piilee meistä jokaisen syvästi naisellisella 
ja henkisellä tasolla, tiukasti juurtuneena ilmaisemat-
tomiin tai tunnistamattomiin tunteisiimme.”13 Lordel-
le, joka määritteli itsensä ”mustaksi, lesboksi, äidiksi, 
soturiksi, runoilijaksi”, eroottisuus on naisten elin-
voiman ilmaus, luovan energian voimistuttaja, joka 
meidän tulisi tiedostaa ja ottaa käyttöön ”kielessäm-
me ja historiassamme, tanssissa, rakastamisessa, työs-
sä, elämässä.”14

Eroottisen voima tuntuu olevan läsnä ja toimi-
van myös Evan Ifekoyan videoteoksessa Contoured 

12  Jacob 1991

13  Lorde 2017

14  Ibid

she could also express her relationship to Cuba, nature, 
and the spiritual realm.12

Santeria appears in Mendieta’s practice and life as an 
 energy that links and creates meaning to everything 
that’s important to her. It reminds me of feminist civil 
rights activist Audre Lorde’s concept of the erotic as “a 
resource within each of us that lies in a deeply female 
and spiritual plane, firmly rooted in the power of our 
unexpressed or unrecognized feeling”.13 For Lorde, who 
defined herself as “black, lesbian, mother, warrior, poet”, 
the erotic is a declaration of the life force of women, of 
the creative energy and knowledge which should be ac-
knowledged and reclaimed in “our language, our history, 
our dancing, our loving, our work, our lives.”14

The power of the erotic seems to be present and effective 
also in Evan Ifekoya’s video piece Contoured Thoughts 
(2019). The piece takes us to a meditative realm con-
necting with rest, recovery, and desire. Within a sooth-
ing soundscape, in intimate images of black waters, soil, 
plants, and other living organisms, the artist appears as 
one with their surroundings. Ifekoya, both an artist and an 
energy worker, offers us a time and space for relaxation 
and breathing. As Lorde has pointed out, it is society with 
its social structures that suppresses the erotic as a source 
of power in those it assumes dangerous for the status quo. 
Remember that point about Mendieta working in the 
1970s for the recognition of her otherness in sameness 
from her white feminist sisters? In the 2020s the same 
struggle remains. It is the rest above all for bodies of col-
our that Ifekoya is calling for, and providing for. In these 
struggles, it’s the material physical bodies that require 
recuperation. The space of Ifekoya’s piece within the 
space of the exhibition, is one reserved for slow thoughts 
and pleasurable meditation.

12  Jacob 1991

13  Lorde 2017

14  Ibid.
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Thoughts (2019). Teos vie meidät meditatiiviseen 
tilaan, joka yhdistyy lepoon, toipumiseen ja haluun. 
Rauhoittavassa äänimaisemassa ja intiimeis-
sä kuvissa tummista vesistä, mullasta, kasveista 
ja muista elävistä organismeista taiteilija näyttää 
olevan yhtä ympäristönsä kanssa. Ifekoya, joka on 
sekä taiteilija että energiahoitaja, tarjoaa aikaa ja 
tilaa rentoutumiseen ja hengittämiseen. Kuten Lorde 
huomauttaa, yhteiskunta rakenteineen tukahduttaa 
eroottisen voimanlähteenä ennen kaikkea niiltä, joita 
se pitää uhkana vallit-
sevalle  järjestykselle. 
Muistatteko, miten 
Mendieta 1970-luvulla 
pyrki saamaan valkoi-
set feministisiskonsa 
tunnistamaan toiseu-
tensa yhteneväisyyden 
keskellä? Sama taistelu 
jatkuu yhä 2020-luvul-
la. Ifekoya haluaakin  
peräänkuuluttaa ja 
tarjota lepoa ennen 
kaikkea rodullistetuil-
le kehoille. Aineelliset, 
fyysiset kehot tarvitsevat toipumisaikaa taistelun 
lomassa. Ifekoyan teoksen tila näyttelyssä on  varattu 
hitaille ajatuksille ja nautinnolliselle meditaatiolle. 

Maailman ymmärtämisen historiaa on ohjannut 
nimeämisen, luokittelun ja hallinnan pyrkimys. 
Feministiset ja postkolonialistiset aktivistit, taitei-
lijat, kirjoittajat ja teoreetikot ovat kuitenkin ajaneet 
jo vuosikymmeniä toisenlaisia maailmaan virittäy-
tymisen tapoja. Feministiteoreetikko Donna Haraway 
kehitti vuonna 1988 käsitteen ”paikantunut tieto” 
ja toi esiin, että tiedon tuottaminen on aina sidok-
sissa sitä tuottavaan yksilöön, ja siten länsimaisen 
tieteen perustan, tieteellisen objektiivisuuden, voi 

Our understanding of the world has historically been 
guided by aims of naming, classifying and controlling. 
What feminist and postcolonial activists, artists, writ-
ers, and theorists have been advocating for decennia, is 
another way of attuning to the world. Feminist theorist 
Donna Haraway coined the term ‘situated knowledges’ in 
1988, asserting that the production of knowledge is linked 
to the individual creating the knowledge; the very basis of 
western science, scientific objectivity, can hence be seen 
as a myth.15 Also for Lorde, the erotic, the spiritual and the 

political are all linked, and 
connect essentially to our 
embodied know ledges 
and embodied knowing.16 
In recent times, new ma-
terialist, indigenous and 
black feminist thought 
has focused on the var-
ious neglected and pre-
cious knowledges of 
those bodies that have 
been kept in the margins 
of societies, and outside 
the processes of Western 
knowledge production.

In her recent work, the Finnish-Swedish- Nigerian writer 
Minna Salami describes the process of decolonizing the 
mind as a process of opening up to new forms of knowing, 
rising from black feminist thought and the power our 
senses have in creating embodied knowledge.17 Scientist, 
writer and botanist Robin Wall Kimmerer for her part 
has written beautifully and delicately about indigenous 
ways of knowing, based on acknowledging and re-es-
tablishing a relationship with the nature surrounding 
us, and attuning to the knowledges nonhuman entities 

15  Haraway 1988

16  Lorde 2017

17  Salami 2020

Kuvakaappaus Evan Ifekoyan videoteoksesta Contoured Thoughts (2019)

Still from Evan Ifekoya's video work Contoured Thoughts (2019)
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nähdä myyttinä.15 Myös Lordelle eroottinen, henki-
nen ja poliittinen ovat kaikki pohjimmiltaan sidok-
sissa toisiinsa ja yhteydessä niin kehollistettuun 
tietoomme kuin keholliseen tietämiseen.16 Eten-
kin viime aikoina uusmaterialistinen feminismi 
sekä alku peräiskansojen ja musta feminismi ovat-
kin keskittyneet tuomaan esiin sitä kehollista tietoa, 
joka on puskettu yhteiskunnan laitamille ja länsimai-
sen tiedontuotannon prosessien ulkopuolelle.

Tuoreessa teoksessaan suomalais-ruotsalais- 
nigerialainen kirjailija Minna Salami kuvailee 
mielen de  kolonisaation prosessia, avautumista 
uusille tiedon ja tietämisen muodoille, jotka ovat 
saaneet alkunsa mustien feministien teorioista. 
Salami korostaa myös sitä, miten voimakkaasti aistit 
vaikuttavat kehollistetun tiedon luomiseen.17 Tutki-
ja, kirjailija ja kasvitieteilijä Robin Wall Kimmerer 
puolestaan on kirjoittanut kauniisti ja herkästi alku-
peräiskansojen tietämisen tavoista, jotka perustuvat 
luonnon tiedostamiseen ja uuden suhteen luomi-
seen meitä ympäröivän luonnon kanssa, kuin myös 
siihen tietoon, jota toislajisilla elämänmuodoil-
la ympärillämme on.18 Tämän kaltaiset keholliste-
tun tiedon muodot ovat läsnä näyttelyssä monilla, 
joskin vaikeasti määriteltävillä tavoilla teoksesta 
toiseen. Koska näyttely ei tarjoa selkeää narratiivia 
tai teesiä, ehdotan, että yritämme ajatella kaikkien 
oletettujen binäärien ulkopuolella ja avata aistimme 
Salamin esittelemin tavoin, tunnustella reittiämme 
läpi näyttelyn. 

Santerian harjoittaminen vaikutti olennaisesti 
Ana Mendietan materiaalivalintoihin. Hän keräsi 
materiaalejaan paikoista, joissa hänen mielestään 
oli maagista voimaa, kuten arkeologisilta raunioil-

15  Haraway 1988

16  Lorde 2017

17  Salami 2020

18  Kimmerer 2013

around us carry.18 In many forms, if mostly in inexact 
ways, embodied knowledges follow us from one piece 
to the next in the exhibition. As there is no clear thesis 
or narrative proposed, I suggest we do our best in trying 
to think outside any assumed binaries and opening our 
senses in the way suggested by Salami; feeling our way 
through the show.

Ana Mendieta’s deep connection to Santeria essentially 
affected her use of materials. She collected materials 
from places she thought embodied magical powers, such 
as archaeological ruins in Oaxaca, Mexico, or the river-
bank of the Nile, where she collected sand.19 Santeria 
taught Mendieta to understand the earth as a living being 
from which one gains power, and its Universal Energy as 
an all-encompassing force that she could base her art 
on.20

Elina Vainio has created her new installation Helio (2021) 
specifically for this exhibition. For her also, the origin of 
the materials she uses plays an important role in the pro-
cess. Having a background in working with various organic 
materials such as sand and plants, she has also produced 
incense sticks out of flowers and herbs for her recent 
instal lations. While thinking about a museum friendly 
way to bring scents into an exhibition space, she started 
experimenting with beeswax and organic essential oils. 
The meditative method of working with one wax layer 
after another soon began guiding the form the new piece 
would take in the process.

The form Vainio’s piece takes, a seemingly subtle pole, 
takes part in a play between different scales within the 
exhibition. For Vainio, the process of making the work, 
which appears perhaps more as a process of the piece 
 becoming something, so tightly it is attached to its reali-
zation process, has been largely about learning about the 

18  Kimmerer 2013

19  Karjalainen et al. 1996

20  Jacob 1991
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ta Meksikon Oaxacasta tai Niilin rannalta, josta hän 
keräsi hiekkaa.19 Santeria opetti Mendietaa ymmär-
tämään maailmaa elävänä oliona, josta saa voimaa, ja 
universaalia energiaa kaikkea syleilevänä luonnon-
voimana, jolle hän saattoi perustaa taiteensa.20

Elina Vainio on luonut installaationsa Helio (2021) 
tätä näyttelyä varten. Hänellekin materiaalien 
alkuperällä on tärkeä rooli työskentelyprosessissa. 
Vainiolla on taustaa monien luonnonmateriaalien, 
kuten hiekan ja kasvien työstämisessä, ja viimei-
simpiin installaatioihinsa hän on tuottanut myös 
suitsuketikkuja kukista ja yrteistä. Pohtiessaan 
museoystävällistä tapaa tuoda tuoksuja näyttely-
tilaan hän teki kokeiluja mehiläisvahalla ja eteerisillä 
öljyillä. Meditatiivinen metodi, jossa vahaa lisätään 
kerroksittain, alkoi pian ohjata uuden teoksen saamaa 
muotoa. Teos on niin tiiviisti sidoksissa toteutumis-
tapaansa, että se tuntuu lähestulkoon muotoutuneen 
itsestään. Vainion teoksen muoto, ensi silmäyksel-
lä eleetön tanko, osallistuu myös eri mittasuhteiden 
leikkiin näyttelytilassa.

Vainiolle teoksen työstämisessä on suurelta osin 
ollut kyse materiaalista oppimisesta: materiaa-
lin luonteesta, taipumuksista, mahdollisuuksis-
ta. Mielenkiintoista kyllä, mehiläisvahakynttilät 
kuuluvat myös moniin santerian rituaaleihin, joita 
Ana  Mendieta muisti lapsuudestaan.21 Mehiläis vahan 
tuottajat tuntuvat tässä yhtä tärkeiltä: meidän on 
oltava kiitollisia uutterille mehiläisille, joiden tuot-
tamalla kallisarvoisella aineella katsotaan olevan 
parantavia ja maagisia ominaisuuksia. Parantaviin 
ominaisuuksiin voi hyvinkin lukea vahan makean ja 
täyteläisen tuoksun – tuoksuthan ovat eräitä vahvim-
mista tunteiden ja muistojen laukaisijoista. 

19  Karjalainen et al. 1996

20  Jacob 1991

21  Karjalainen et al. 1996

material while working on it: its character, tendencies, 
potentialities. Interestingly enough, beeswax candles are 
also part of various rituals in Santeria, which Ana  Mendieta 
had recollections of from her childhood.21 The role of the 
producers of the beeswax feels equally important here: we 
need to be grateful for the bees that have been at work in 
order to create this precious material that indeed seems 
connected with healing and magical notions. One of these 
healing notions may well be the presence of its sweet and 
earthy scent – a scent being one of the most prominent 
triggers for immediate recollection of sentiments and 
memories.

Essi Kausalainen’s installation B (2021) has also been 
created specifically for this exhibition. Consisting of tex-
tile, sound, and a performative aspect, the installation 
appears as a body, a setting, and a stage. The installation 
unravels relations between body and language. While it 
is always making sounds of its own, three times during 
the exhibition the installation will host a performative 
event and become a stage.22 The performers activate 
the installation with four bodies and voices, and a horn. B 
holds a potential, as well as a certain tension, in awaiting 
its activation throughout the exhibition. Mendieta’s work, 
and particularly the presence of the artist’s body in her 
earth body sculptures, has had an effect on Kausalainen 
becoming the artist she is today. While Kausalainen’s 
practice for several years already has been following 
other kinds of paths in decentring the human body and 
curiously approaching other kinds of organisms, it feels 
like here it is the trace of the body and the notions of its 
situated surroundings that link Kausalainen’s work to 
Mendieta’s. The installation brings forth outer and inner 
observations on the flow of life and movement within 
the body, and notions about how language, among our 
other, more physical members, is a tool for us to reach 
outside the porous shell of our bodies, in order to reach 
out to others.

21  Karjalainen 1996

22  Please check the times for the performances here
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Essi Kausalaisen installaatio B (2021) on niin ikään 
luotu tätä näyttelyä varten. Tekstiilistä, äänestä ja 
performatiivisesta osasta koostuva installaatio näyt-
täytyy kehona, tilana ja esiintymislavana. Installaatio 
purkaa kehon ja kielen suhdetta. Teos pitää näytte-
lytilassa omaa ääntään, hienovaraista hyrinää, ja 
kolme kertaa näyttelyn aikana siitä tulee myös esiin-
tymislava, kun installaatiossa järjestetään perfor-
manssi. Esiintyjät aktivoivat installaation neljällä 
keholla ja äänellä sekä yhdellä torvella. Näyttelyssä 
aktivoitumistaan odottavasta B:stä huokuu potenti-
aalia ja tietynlaista jännitettä. Kausalainen on saanut 
performanssitaiteeseensa vaikutteita  Mendietalta, 
e r i tyi s e st i  t ä m ä n 
ta vasta käyttää omaa 
kehoaan maa-keho-
veistoksissaan. Vaikka 
 Kausalainen on tuo-
tannossaan jo vuosia 
seuraillut toisenlai-
sia polkuja, poistanut 
ihmiskehon keskiöstä 
ja lähestynyt uteliaas-
ti muunlaisia organis-
meja, tässä teoksessa 
ihmisruumiin jäljet ja 
ajatukset sen paikan-
netusta ympäristös-
tä luovat yhteyden 
hänen ja Mendietan töiden välille. Installaatio tuo 
esiin ulkoisia ja sisäisiä huomioita elämän ja liik-
keen virrasta kehossa ja siitä, kuinka kieli on muiden, 
fyysisempien ulokkeiden lisäksi työkalu, jolla voi 
kurottaa kehon huokoisen kuoren ulkopuolelle 
tavoittaakseen muita. 

Come Back as a Flower on esillä sekä HAMissa että 
sen ulkopuolella, ja Melanie Bonajon videoteos 
lisää näyttelyyn vielä ajallisen kerroksen.  Bonajon 
vangitseva dokumenttia muistuttava videoteos Night 

Come Back as a Flower takes place both inside and outside 
the Helsinki Art Museum, and Melanie Bonajo’s video 
piece adds yet another temporal layer to the exhibition. 
Bonajo’s documentary-based video piece Night Soil – 
 Nocturnal  Gardening (2016) can be viewed weekly at the 
HAM auditorium. The piece is part of Bonajo’s Night Soil 
tri logy, which consists of three independent video pieces 
exploring alter native ways of living, being, and loving. In 
the trilogy, the artist has been curiously yet respectfully 
exploring ways of living made possible by individuals that 
invent new systems outside those of the capitalist regime: 
living and working at the margins of law, expanding exist-
ing norms, taking risks, and creating more socially engaged 

and communal ways of 
being. Nocturnal Gardening 
portrays a group of wom-
en, each of whom is living 
by alternative rules and 
norms, deeply attuned to 
their larger surrounding 
ecosystems. These ways 
of life emphasize sensi-
tivity and connection, as 
well as communication 
with other communities, 
plants, animals, and ele-
ments of the earth.

As a documentary-based 
video piece, Melanie Bonajo’s stunning work engages in 
a very different form of storytelling, and addresses the 
viewer on a different tangent, than the other artworks in 
the exhibition.  Perhaps the piece exists as a part of this 
whole in the form of a prologue, an intermission and an 
epilogue; or perhaps it is to be found in between the lines, 
as a reference. In the video piece, while getting to know 
the women Bonajo is portraying, we are reminded of the 
various thoughts and notions Come Back as a Flower aims 
to address: attuning to other humans and non humans 
around us, acknowledging and respecting the earth 

Kuvakaappaus Melanie Bonajon videoteoksesta 
Night Soil – Nocturnal Gardening (2016)

Still from Melanie Bonajo's video work 
Night Soil – Nocturnal Gardening 2016)
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Soil – Nocturnal Gardening (2016) on katsottavissa 
viikoittain HAM-salissa. Teos on osa Bonajon Night 
Soil -trilogiaa, joka koostuu kolmesta itsenäisestä 
videoteoksesta, joissa tutkitaan vaihtoehtoisia tapoja 
elää, olla ja rakastaa. Trilogiassa taiteilija on kartoit-
tanut uteliaasti ja kunnioittavasti erilaisia elintapoja, 
joita ihmiset ovat kehittäneet kapitalistisen järjestel-
män ulkopuolella: he elävät ja työskentelevät lain raja-
mailla, venyttävät vallitsevia normeja, ottavat riskejä 
ja luovat sosiaalisesti sitoutuneempia ja yhteisölli-
sempiä olemisen tapoja.  Nocturnal Gardening kuvaa 
ryhmää naisia, joista jokainen elää vaihtoehtoisten 
sääntöjen mukaan, ympäristöjensä ekosysteemien 
ehdoilla. Heidän elintapansa korostavat herkkyyttä, 
yhteyttä sekä kommunikointia muiden yhteisöjen, 
kasvien, eläinten ja maan elementtien kanssa. 

Dokumentaarisena videoteoksena Bonajon Night Soil - 
Nocturnal Gardening kertoo tarinaa hyvin eri tavalla ja 
puhuttelee katsojaa eri jatkumolla kuin muut näyt-
telyn teokset. Ehkä teos on osa tätä kokonaisuutta 
prologina, väliaikana ja epilogina, tai kenties sen voi 
löytää rivien välistä kuin viitteenä. Bonajon kuvaa-
miin naisiin tutustuminen nostaa mieleen monenlai-
sia vaikutelmia ja ajatuksia, joita Come Back as a Flower 
pyrkii käsittelemään: herkkävireisen suhtautumisen 
meitä ympäröiviin ihmisiin ja toislajisiin, maapallon 
ja luonnon yhteisöjen huomioimisen ja kunnioitta-
misen, kehollistettuun tietoon luottamisen ja muiden 
kehojen tiedon kunnioittamisen ja kaikkialla ympä-
rillämme vallitsevan keskinäisen riippuvuuden sekä 
kaiken yhteen punoutumisen. 

Näyttelyn syke on mittakaavan, ei vasta kohtien, 
vaihtelussa ja rytmissä – pienen ja suuren, lähei-
sen ja kaukaisen, henkilö kohtaisen ja poliit-
tisen, yksityisen ja kuvitellun universaalin. 
Saman rytmin voi löytää myös Mendietan tuotan-
nossa. Hän lähti liikkeelle henkilökohtaisista koke-
muksistaan, kodittomasta irrallisuuden tunteestaan 

and the communities of nature, trusting our embodied 
knowledges and respecting the knowledges of other 
bodies, and finally, recognizing the all-encompassing 
structures of co-dependency and inter connectedness 
around us.

The pulse of the exhibition is a rhythm and 
movement between the scales rather than the 
opposites – between small and large, near and 
distant, personal and political, individual and 
 imagined universal. This is also a rhythm to be found 
in Ana Mendieta’s practice. Starting out from her per-
sonal experiences, sense of homeless detachment, and 
experience as a Cuban woman of colour of not belong-
ing in the New York art scene or the feminist scene, she 
 determinedly worked towards universalizing her personal 
lived experience. As Mary Jane Jacob has noted, through 
her art Mendieta worked on a personal level to identify 
with her lost Cuban roots and to understand her own 
femaleness and spirituality, while simultaneously on 
a more universal level, she wished to change society’s 
attitude towards women and nature; “Mendieta made 
her art in union with the earth in order to come in touch 
with this spirit, to give women back their bodies, and to 
give them power.”23 

Ana Mendieta’s art is the heart of Come Back as a Flower, 
the force that has pulled the other works to accompany it 
within the exhibition space. Together the works create a 
loosely woven porous form, which remains open to linger-
ing thoughts and feelings, interpretations and additions. 
Echoes of Mendieta’s intersectional ecofeminist art and 
thought remain with us in various artists’ practices. These 
echoes are continuously reinterpreted and added on, the 
energy they hold regenerating itself. O

23  Jacob 1991

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower
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ja siitä huomiosta, ettei hänelle kuubalaisena rodul-
listettuna naisena ollut paikkaa New Yorkin taideken-
tällä eikä feministipiireissä. Hän pyrki päättäväisesti 
tekemään omasta eletystä kokemuksestaan tunnistet-
tavaa ja universaalia. Kuten Mary Jane Jacob on kirjoit-
tanut, Mendieta pyrki taiteensa kautta samastumaan 
henkilö kohtaisella tasolla kuubalaisiin juuriinsa ja 
ymmärtämään omaa naiseuttaan ja henkisyyttään, 
vaikka toivoi samalla yleisemmällä tasolla muutta-
vansa yhteiskunnan suhdetta naisiin ja luontoon: 

 “Mendieta teki taidettaan liitossa maan kanssa pääs-
täkseen kosketuksiin sen hengen kanssa, antaakseen 
naisille heidän kehonsa takaisin ja antaakseen heil-
le voimaa.”22

Ana Mendietan taide on Come Back as a Flower - näyttelyn 
sydän, voima, joka on vetänyt muut teokset seurakseen 
näyttelytilaan. Yhdessä teokset luovat löyhästi kudo-
tun huokoisen muodon, joka pysyy avoimena viipyi-
leville ajatuksille ja tunteille, tulkinnoille ja lisäyksille. 
Monien taiteilijoiden teoksissa ja tuotannossa on kaiku-
ja Mendietan intersektionaalisesta ekofeministisestä 
taiteesta ja ajatusmaailmasta. Kaikuja täydennetään ja 
tulkitaan jatkuvasti uudestaan, niiden energia uudis-
taa itseään. O

Suomentaneet Helka Sivill ja Kaijamari Sivill.

22  Jacob 1991

References
Bennett, Jane. Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Duke University 
Press, 2010.
Blocker, J. Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile. Duke 
University Press, 1999.
Haraway, Donna. "Situated Knowledges: The Science Question in Femi-
nism and the Privilege of Partial Perspective." Feminist Studies 14, 3, 1988.
Heresies 13: Feminism & Ecology “Earthkeeping/Earthshaking”. Vol. 4, 
No. 1, Issue 13, 1981. http://heresiesfilmproject.org/wp-content/up-
loads/2011/10/heresies13.pdf (Accessed 30 May 2021)
Jacob, Mary Jane. Ana Mendieta. The “Silueta” Series, 1973-1980. Galerie 
Lelong New York, 1991.
Karjalainen, Tuula, Oranen Mikko & Tanninen-Mattila Maija. (eds.) Ana 
Mendieta 1948-1985. Helsinki City Art Museum, 1996.
Kimmerer, Robin Wall. Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific 
Knowledge, and the Teachings of Plants. Milkweed Editions, 2013.
Krogh, Marianne. Connectedness. An Incomplete Encyclopedia of the Anthro-
pocene. Strandberg Publishing, 2020.
Lahelma, Marja. Lallukka. Elämää taiteilijakodissa. Parvs, 2020.
Lorde, Audre. “Uses of the Erotic”, in Your Silence Will Not Protect You. 
Silver Press, 2017.
Oksanen, Satu. (ed.) Emma Jääskeläinen. Proper Omelette. Museum of 
Contemporary Art Kiasma, 2020.
Plant, Judith. (ed.) Healing the Wounds. The Promise of Ecofeminism. Green 
Print, 1989.
Salami, Minna. Sensuous Knowledge. A Black Feminist Approach for Everyone. 
Zed Books, 2020.

Lähteet 
Bennett, Jane. Materian väre – Olioiden poliittinen ekologia. Suom. Tapa-
ni Kilpeläinen. niin & näin, 2020. (Alkuteos julkaistu 2010.)
Blocker, J. Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile. 
Duke University Press, 1999.
Haraway, Donna. "Situated Knowledges: The Science Question in Femi-
nism and the Privilege of Partial Perspective." Feminist Studies 14, 3, 1988.
Heresies 13: Feminism & Ecology “Earthkeeping/Earthshaking”. Vol. 4, 
No. 1, Issue 13, 1981. http://heresiesfilmproject.org/wp-content/up-
loads/2011/10/heresies13.pdf (Accessed 30 May 2021)
Jacob, Mary Jane. Ana Mendieta. The “Silueta” Series, 1973-1980. Galerie 
Lelong New York, 1991.
Karjalainen, Tuula, Oranen Mikko & Tanninen-Mattila Maija. 
(toim.) Ana Mendieta 1948-1985. Helsingin kaupungin taidemuseo, 
1996.
Kimmerer, Robin Wall. Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scien-
tific Knowledge, and the Teachings of Plants. Milkweed Editions, 2013.
Krogh, Marianne. Connectedness. An Incomplete Encyclopedia of the 
Anthropocene. Strandberg Publishing, 2020.
Lahelma, Marja. Lallukka. Elämää taiteilijakodissa. Parvs, 2020.
Lorde, Audre. “Uses of the erotic”, in Your Silence Will Not Protect You. 
Silver Press, 2017.
Oksanen, Satu. (toim.) Emma Jääskeläinen. Proper Omelette. Nykytai-
teen museo Kiasma, 2020.
Plant, Judith. (ed.) Healing the Wounds. The Promise of Ecofeminism. 
Green Print, 1989.
Salami, Minna. Aistien viisaus. Suom. Sini Linteri. S&S, 2020.

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

http://heresiesfilmproject.org/wp-content/uploads/2011/10/heresies13.pdf
http://heresiesfilmproject.org/wp-content/uploads/2011/10/heresies13.pdf
http://heresiesfilmproject.org/wp-content/uploads/2011/10/heresies13.pdf
http://heresiesfilmproject.org/wp-content/uploads/2011/10/heresies13.pdf


Ana Mendieta: Meksikon Silueta –työt (1973-1977)

Ana Mendieta: Silueta Works in Mexico  (1973-1977)
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M
Kirje

Mother & Sun, 3 years
Carola Grahn

Carola Grahnin teos Mother and Sun, 3 years raken-
tuu taiteilijan laatimien ohjeiden mukaisesti: Grahn 
kirjoittaa kirjeen äidille, joka on kutsuttu kokoamaan 
installaatioon kuuluva halkopino. Kirje esitetään 
osana teosta yhdessä vastauskirjeen kanssa.

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Poikani mustasta katseesta 
Ehdin erottaa häivähdyksen itseäni

ennen kuin hän lyö veljeään

Ja minussa herää isäni

Raaka ja arvaamaton 
Kuin katkeamaton karhukeihäs isäni kädestä 
viiltää perintö lävitseni ja osuu poikani kurkkuun

Hän kirkuu

raivoissaan

Eikä hänestä tule sen enempää rauhallista

kuin vapaatakaan
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9. heinäkuuta 2021 

Malmö, Ruotsi

Maija,

Tämä teos joka käsittelee meitä. Minua ja minun lastani 
Ja sinua ja sinun lastasi

Tiedäthän, halkoveistokset ovat yritys käydä vuoropuhelua 
elämän itsensä kanssa, niiden alastomien kokemusten kanssa 
jotka eivät esiinny vastauksina. Tuskin edes kysymyksinä 
vaan valtavana väistämättömänä olotilana

Jokainen veistos omana metsänään

Jokainen halko potentiaalisena tulena

Poikani on vasta kolmen vanha mutta tiedän jo varmasti että 
hän kantaa tulta

Ymmärräthän, sukuni läpi kiirii kulovalkea 
Sininen liekki joka palaa jossakin jokaisen sukupolven 
edustajassa 
Jokaisessa perheessä, tuli joka voi sytyttää palamaan koko 
metsän 
Aina ei ole helppoa olla liekin kanssa. Ei helppoa olla liekki

Sano minulle mikä on sinun sukusi tuska

Mutta hänhän on vasta kolmen vanha,

ajattelen sitten kun kaikki on rauhoittunut. Iän myötä on 
helpompaa, vai onko?

Isot lapset, isot ongelmat. Haluaisin kysyä äidiltäni miten 
minun kävi, tuliko minusta helpompi? Kai minusta tuli, vaikka 
tunnenkin itseni usein vaikeaksi. Mutta häntä ei enää ole enkä 
voi kysyä. Sinullahan on isompi lapsi. Onko teillä helpompaa 
vai vaikeampaa?

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years
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Huoli

Äidin ies

Pelkään että hänen itsensä lietsoma väkivalta vaikeuttaa 
hänen elämäänsä

Että hänestä kasvaa itsetuhoinen tai mustasukkainen ja että 
hän tekee pahaa muille

Että polttaessaan siltojaan hän polttaa itsensä

Miehen mustaksi muuttunut katse pelottaa, väkivallan uhka 
jonka me naiset tunnemme liiankin hyvin. Ei kai minun 
rakkaasta pienestä pojastani voi kasvaa sellaista?

Naisten viha sen sijaan antaa minulle usein toivoa, herättää 
minussa sisaruuden. Se saa oman liekkini tuntumaan 
ennemminkin lampulta.

Ajattelen että minun on opetettava lapseni tekemään tulesta 
sellainen lamppu

Mutta hän on vasta kolmen vanha

Ja hän on niin nauravainen

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years
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Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Carola Grahn’s work Mother and Sun, 3 years is constructed 
according to the artist’s instructions: Grahn writes a let-
ter to the mother who has been invited to stack firewood 
for the installation. The letter is exhibited as part of the 
work, along with a response letter.

M
letter

Mother & Sun, 3 years
Carola Grahn

I catch sight of myself 
In my son’s dark gaze

just before he hits his brother

My father stirs within me

Brutal and unpredictable 
Like an unbroken bear spear, thrown by my father’s hand  
my heritage pierces me, hitting my son in the throat

He screams

the madness out

But finds neither calm

nor peace
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9 July 2021 

Malmö, Sweden

Maija,

This work is about us. Myself, and my child  
And you, and your child 

You know, in a way, the firewood sculptures are an attempt to enter 
into dialogue with life itself. With the naked experiences that don’t 
present as answers. Hardly questions, even–more like overwhelming 
inevitabilities

Each sculpture its own forest

Each log a potential fire

My son is just three years old, but I already know for sure that he carries 
the flame

Wildfire runs in my family, you see 
A blue flame burns in one or a few in every generation 
In every family, a fire that could set the forest ablaze 
It’s not always easy to be around the flame. Not easy to be the flame

Tell me, what’s your own family’s burden?

“But he’s only three,”

I think to myself, when things have quietened down. It’ll get easier, 
won’t it?

Big kids, big problems. I want to ask my mum what things were like 
with me–did I get easier? I must have got easier, although I often feel 
difficult. But she’s not here to be asked. You, who have an older child, 
tell me: do you find that things get easier, or harder?

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years
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Worry

Mother’s yoke

I worry that his life will be painful because of violence he initiates

That he will be self-destructive or jealous, and hurt people

Burn where he goes and burn his bridges

There is something so very frightening about men whose gazes turn 
dark. The threat of violence, one that we women know all too well. My 
little darling could never turn out like that, could he?

Women’s wrath, on the other hand, feeds me hope, and sparks sisterly 
feelings within me. Makes my own flame seem more like a lantern

I think to myself that I must teach him to turn his flame into such a 
lantern 

But he is still only three

He of the many laughs

 
 
 

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years



Elina Vainion teos Helio valmistumassa 
taiteilijan työhuoneella kesällä 2021.

The piece Helio by Elina Vainio in the making 
at the artist’s studio in the summer of 2021. 
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A
ote käsikirjoituksesta

excerpt from script

B 
for textile, four voices and a horn

Essi Kausalainen

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

B for textile, four voices and a horn

A - Aino Peltomaa / E - Elisa Palmu / L - Laura Cemin / Y - Yuko Takeda

Part I / Introduction

E: Yksi:

Y: One

 Olennolla on alkureikä  
 ja loppureikä, 
 ja niiden välillä virtaavaa liikettä.

Y: The hole of beginning and end.

E: Kaksi:

Y: Two

 Olennolla on 
 mieliruumis 
 kieliruumis 
 aistiruumis 
 parviruumis 
 tähtiruumis

Y: The body.

Ote Essi Kausalaisen performanssin B 
käsikirjoituksesta.

An extract from the script for Essi Kausalainen’s 
performance B.
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E: Kolme:

Y: Three:

 Olennolla on alku  
 ja loppu, 
 mutta sen ääriviivat ovat pehmeät.

Y: The softness of the body.

E: Yksi:

Y: One:

 Kaksi reikää

 Two holes

E: Kaksi:

Y: Two:

 Virtaavaa liikettä

 Movement

E: Kolme:

Y: Three:

 Pehmeä 
 Pimeä 
 Limittäinen 
 Sisäkkäinen 
 Ulottuva

 Complexity

E: Yksi

Y: One

E: Kaksi

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction



Essi Kausalaisen performanssi B (2021)

Essi Kausalainen's performance B (2021)



Come Back as a Flower 37/54

Pirkko Siitari: Esipuhe

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Näyttelykuvia

Teoslista

Biografiat

Kolofoni

Pirkko Siitari: Foreword

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Exhibition views

List of works

Biographies

Colophon

l
Näyttelykuvia

Exhibition viewsNäyttelykuvia Exhibition views

Ana Mendieta, Essi Kausalainen, Elina Vainio, Catharina Kajander
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Catharina Kajander, Ana Mendieta, Essi Kausalainen, Evan Ifekoya
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Teoslista

List of works
Teoslista List of works

e 
 

Melanie Bonajo (1978) 
Night Soil - Nocturnal Gardening 

2016

1-kanavainen HD värivideo, ääni 
1-channel HD video, colour, sound 

Kesto 49:47 
Duration 49:47

Porin taidemuseo, Porin kaupungin taidekokoelma 
Pori Art Museum, City of Pori Art Collection 

e 
Carola Grahn (1982) 

yhteistyössä Maija Mustosen kanssa 
in collaboration with Maija Mustonen 

Mother & Sun, 3 years 
2021

installaatio (koivuhalot ja kehystetyt kirjeet) 
installation (birch firewood, framed letters) 

 
Taiteilijan omistuksessa 

Artist’s Collection 

e 
Eva Gyldén (1885–1973) 

Setripuu 
Cedar 
1950

kamee 
cameo

 
HAM 

Helsingin taidemuseo, 
Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelma 

Helsinki Art Museum,  
Katarina and Leonard Bäcksbacka Collection 

e 
Evan Ifekoya (1988) 
Contoured Thoughts 

2019

HD video, väri, stereo 
HD Video, Colour, Stereo

Kesto 4:00 
Duration 4:00

Courtesy of Evan Ifekoya and LUX, London 

e 
Emma Jääskeläinen (1988) 

According to Shadow 
2017 

 
Venäläinen marmori, Saarenmaan dolomiitti, Baltian ruskea grani-

itti, monivärinen graniitti, Norwegian Rose -marmori, hius 
Russian marble, Saaremaa dolomite, Baltic brown granite, multicolored 

granite, Norwegian Rose marble, hair  
 

HAM 
Helsingin taidemuseo 

Helsinki Art Museum

e

e
Catharina Kajander (1945) 

Pilvi I & II 
Cloud I & II 
1968-1969 

terrakotta, engobe 
terracotta, engobe

HAM 
Helsingin taidemuseo, 

Ingjald Bäcksbackan ja Christina Bäcksbackan kokoelmat 
Helsinki Art Museum, 

Ingjald Bäcksbacka and Christina Bäcksbacka Collections
Taiteilijan omistuksessa 

Artist’s Collection  
 
e 

Catharina Kajander (1945) 
Kashmir 

Cashmere 
1984

Kiillotettu savi, savupoltto (11 osaa) 
Polished clay, smoke firing (11 parts)

Taiteilijan omistuksessa 
Artist’s Collection 

e 
Essi Kausalainen (1979) 

B  
2021

Installaatio ja performanssi (tekstiili, ääni, esitys) 
Installation and performance (textile, audio, live performance)

Taiteilijan omistuksessa 
Artist’s Collection 

e 
Ana Mendieta (1948-1985) 

Meksikon Silueta –työt 
Silueta Works in Mexico 

1973-1977

Kromogeeninen värivedos, dokumentointi Meksikossa 
sekatekniikalla tehdyistä maa- ja kehotaideteoksista 

Documentation of earth-body works 
in mixed media in Mexico, 
chromogenic colour print

HAM 
Helsingin taidemuseo 

Helsinki Art Museum   

e 
Elina Vainio (1981) 

Helio 
2021

Mehiläisvaha, alumiini, eteeriset öljyt 
Beeswax, aluminium, essential oils 

Taiteilijan omistuksessa 
Artist’s Collection

e
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Melanie Bonajo 
Melanie Bonajo tarkastelee teoksissaan teknologisen 
kehityksen vaikutuksia ihmisten  kokemus         maa   -
ilmaan ja keskittyy esimerkiksi vieraantunei-
suuden tunteeseen, intiimeihin kokemuksiin, 
luontosuhteeseen, sekä sukupuoleen ja seksuaali-
suuteen liittyviin teemoihin. Kokeellisissa doku-
menttielokuvissaan Bonajo kuvaa usein huumorin 
ja lavastettujen tilanteiden keinoin ihmisiä, jotka 
elävät yhteiskunnan marginaaleissa siksi että he 
eivät sopeudu vallitsevaan kulttuuriin tai koska 
heidän elämäntapansa määritellään rikolliseksi. 
Liikkuvan kuvan lisäksi Bonajo työskentelee valo-
kuvan ja performanssin parissa.

Melanie Bonajo (s. 1978) on valmistunut Gerrit 
Rietweld Akatemiasta ja hänen teoksiaan on esitet-
ty mm. Palais de Tokyossa Pariisissa (2019), Stedel-
jik Museumissa Amsterdamissa (2019-2020) ja 
Riian nykytaiteen biennaali RIBOCAssa (2018). D

Carola Grahn 
Carola Grahn on syntyperältään eteläsaamelainen 
ja varttunut Jokkmokkissa. Grahn yhdistää  tekstiä, 
valokuvaa, installaatioita ja ääntä  tarinallisiksi 
teoksiksi. Voimakkaat tunteet ovat usein lähtö-
kohta hänen taiteelliselle työskentelylleen. 
Grahn tarkastelee sosiaalisia suhteita ja ihmisten  
 suhdetta luontoon ymmärtääkseen meille määri-
teltyjä rooleja ja sitä, miten ne suhteutuvat ihmi-
sen käsitykseen itsestään ja toisaalta vaikuttavat 
yhteiskuntaan. 

Carola Grahn (s. 1982) valmistui Tukholman Royal 
Institute of Artista vuonna 2013. Hänen teoksiaan 
on ollut esillä muun muassa Röda Sten taidehallissa 
Göteborgissa (2020) ja Museum of Contemporary 
Native Arts -museossa New Mexicossa (2019). D

Melanie Bonajo 
Melanie Bonajo examines in their work the impact of 
technological advances on human experience, and con-
centrates, for example, on themes related to alienation, 
intimate experiences, relationship with nature, gen-
der and sexuality. In their experimental documentary 
films, utilising humour and staged situations, Bonajo 
often portrays people living in the margins of society 
due to not adapting to the predominant culture, or to 
their lifestyles being defined as criminal. In addition to 
moving-image artworks, Bonajo does photography, 
performances, and videos.  

Melanie Bonajo (b. 1978) has graduated from the Gerrit 
Rietweld Academy, and their works have been shown, 
for example, at the Palais de Tokyo in Paris (2019), 
Stedeljik Museum in Amsterdam (2019-2020), and 
in the Riga International Contemporary Art Biennial 
RIBOCA (2018).  D

 
Carola Grahn 
Carola Grahn is of South Sámi descent, and grew up 
in Jokkmokk. In her work, Grahn combines text, pho-
tography, installations, and sound into storytelling 
pieces. Intense emotions are often the point of depar-
ture in her praxis. Grahn studies social relationships 
and the relationship of humans with nature, in order to 
understand our given roles and the ways in which they 
both relate to an individual’s self-image and influence 
society.

Carola Grahn (b. 1982) graduated from the Royal Insti-
tute of Art in Sweden in 2013. Her artworks have been 
shown, for example, at Röda Sten Konsthall in Gothen-
burg (2020) and at Museum of Contemporary Native 
Arts in New Mexico (2019). D

Biografiat Biographies
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Eva Gyldén 
Viipurissa syntynyt Eva Gyldén (1885-1973) opis-
keli taidetta muun muassa Suomen Taideyh-
distyksen piirustuskoulussa ja oli kiinnostunut 
kuvanveistosta, mutta suuntautui taidekäsityö-
hön. Ensimmäisen kameenäyttelynsä hän piti 
vuonna 1917. Myöhemmin Gyldén opiskeli kuvan-
veistoa myös Pariisissa. Valtaosa hänen tuotan-
nostaan on pienikokoista taidekäsityötä - osin 
käytännön seikkojen, kuten ansiotyössä käymisen 
ja oman työhuoneen puutteen vuoksi. Naistaiteili-
jan mahdollisuudet toimia miehisen kuvan veiston 
alueella olivat rajalliset, mikä vaikutti Gyldénin 
uraan alusta asti. Kameesta muodostui kuitenkin 
Gyldénin oma ala ja hän oli elinaikanaan Pohjois-
maiden tunnetuin kameetaiteilija. Uransa alku-
vaiheessa häntä innoittivat renessanssimestarit 
ja klassiset aiheet, myöhemmin antroposofia ja 
 steinerlaiset vaikutteet. Materiaalinaan hän käytti 
näkinkenkää. D

Evan Ifekoya 
Evan Ifekoya (s. 1988) on taiteilija ja energia-
hoitaja, joka työskentelee äänen, videon,  tekstin 
ja performanssin keinoin. Hänen teoksensa haas-
tavat valtarakenteita ja asettavat marginalisoi-
tujen ihmisryhmien kokemuksen keskiöön. Hän 
näkee taiteen mahdollisuutena muutokseen: esit-
tämällä sellaista mitä emme vielä voi  havaita 
todellisuudessa, sille syntyy samalla tilaa olla. 
Kuunteleminen, äänen hoitava vaikutus ja seksu-
aalisuuden henkinen ulottuvuus ovat keskeisiä 
teemoja Ifekoyan teoksissa. 

Oman taiteellisen työskentelynsä ohella Ifekoya on 
perustanut Black Obsidian Sound System –kollek-
tiivin. Se on vuodesta 2018 alkaen koonnut yhteen 
taiteen, äänen ja aktivismin parissa toimivia queer–,  
trans- ja sukupuoleltaan ei-binäärisiä mustia ja 
rodullistettuja ihmisiä. D

Eva Gyldén  
Eva Gyldén (1885-1973) was born in Vyborg. While 
studying art at The Drawing School of the Finnish Art 
Society, she was interested in sculpture, but specialised 
in arts and crafts. Her cameo pieces were first exhibited 
in 1917. Later, Gyldén studied sculpture in Paris. The 
main part of her body of work consists of small-sized 
arts and crafts – in part, due to practical reasons, such 
as employment and lack of a studio space. A female 
artist had limited opportunities to work in the field of 
sculpture, considered as a masculine sphere, which had 
an impact on Gyldén’s career from the start.  However, 
Gyldén specialized in cameo engraving, and in her 
lifetime, she was the best-known cameo artist in the 
Nordic countries. In her early career, she was inspired by 
the Renaissance masters and classical topics, later by 
anthroposophy and Steinerian influences. Her material 
of choice was seashell. D 

 
Evan Ifekoya 
Evan Ifekoya (b. 1988) is an artist and an energy worker, 
who works with sound, video, text, and performance. 
Their artworks challenge power structures, and place 
the experiences of marginalised groups at the centre. 
They see art as an opportunity for change: through 
portraying something we cannot yet observe in reality, 
it is simultaneously given space to exist. Listening, the 
healing effect of sound, and the spiritual dimension of 
sexuality are central themes in Ifekoya’s works. 

Alongside their own artistic work, Ifekoya has  founded 
the Black Obsidian Sound System collective. Since 
2018, it has gathered together queer, trans, and non- 
binary black people and people of colour working in the 
fields of art, sound, and activism. D 

Biografiat Biographies
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Emma Jääskeläinen 
Stone, the central material of Emma Jääskeläinen’s 
sculptures, often looks porous and alive, when worked 
by her. She often combines other materials, such as 
textile, hair, and found objects with stone.  Physicality 
is a central part of Jääskeläinen’s work, both as in the 
physical work sculpture requires of its maker, but also 
as in the references to body parts in her subjects and 
forms. The starting points of her pieces are personal ex-
periences, human relations, and everyday life. Humour, 
narrative elements, and polysemous weirdness are 
present in Jääskeläinen’s work.

Emma Jääskeläinen (b. 1988) graduated from the Uni-
arts Helsinki’s Academy of Fine Arts in 2018. Jääske-
läinen’s artworks have been shown, for example, at the 
Museum of Contemporary Art Kiasma (2020), Rauma 
Triennale (2019), and the HAM Gallery (2018). D

 
Catharina Kajander 
Catharina Kajander has worked as a ceramics artist 
and visual artist in Finland and internationally since 
1966. She is well acquainted with the Finnish pottery 
tradition, and utilises its methods in her work. As her 
material, she prefers to use Finnish red clay. Kajander 
has in her artworks addressed autobiographical topics, 
which include also societal and feminist dimensions. 
She has, for example, examined the fate of women in 
her family, and connections between their lives and the 
Finnish Civil War in 1918. 

Catharina Kajander (b. 1945) studied at the Institute 
of Industrial Arts and Crafts Department of Ceramics 
in 1962-1966. She was awarded the State of Finland 
Industrial Arts and Crafts Award in 1969. D

 

Emma Jääskeläinen 
Kivi on Emma Jääskeläisen veistosten  keskeinen 
materiaali, joka hänen työstämänään näyttää 
usein huokoiselta ja elävältä. Kiveen hän yhdiste-
lee esimerkiksi tekstiiliä, hiusta ja löytöesineitä.  
Kehollisuus on keskeinen osa Jääskeläisen työsken-
telyä sekä veistoksen tekijältään vaatiman fyysi-
sen työn merkityksessä mutta myös kehon osiin 
viittaavissa aiheissa ja muodoissa. Teosten lähtö-
kohdat ovat henkilökohtaisissa kokemuksissa, 
ihmissuhteissa ja arjessa. Huumori, tarinalliset 
elementit ja monimerkityksinen outous ovat läsnä 
Jääskeläisen tuotannossa.

Emma Jääskeläinen (s. 1988) valmistui Taideyli-
opiston Kuvataideakatemiasta 2018. Jääskeläi-
sen teoksia on ollut esillä mm. Nykytaiteen museo 
Kiasmassa (2020), Rauma Triennalessa (2019) sekä 
HAM-galleriassa (2018).  D

Catharina Kajander 
Catharina Kajander on työskennellyt keramiik-
ka- ja kuvataiteilijana Suomessa ja kansainvälisesti 
vuodesta 1966 lähtien. Hän on perehtynyt suoma-
laiseen savenvaluperinteeseen ja hyödyntää sen 
keinoja tuotannossaan. Materiaalinaan hän käyttää 
mieluiten kotimaista punasavea. Kajander on käsi-
tellyt teoksissaan omaelämäkerrallisia aiheita, 
jotka sisältävät myös yhteiskunnallisia ja feminis-
tisiä ulottuvuuksia. Hän on tarkastellut esimer-
kiksi sukunsa naisten elämänkohtaloita ja niiden 
yhteyttä Suomen sisällissotaan 1918. 

Catharina Kajander (s. 1945) opiskeli Taideteolli-
sen oppilaitoksen keramiikkaosastolla 1962-1966. 
Hänelle on myönnetty Valtion taideteollisuuspal-
kinto 1969. D

Biografiat Biographies



Come Back as a Flower 51/54

Pirkko Siitari: Esipuhe

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Näyttelykuvia

Teoslista

Biografiat

Kolofoni

Pirkko Siitari: Foreword

Elina Suoyrjö: Come Back as a Flower

Carola Grahn: Mother & Sun, 3 years

Essi Kausalainen: B: Part I / Introduction

Exhibition views

List of works

Biographies

Colophon

Essi Kausalainen 
Essi Kausalaisen performanssin, tekstiilin, tekstin, 
äänen ja videon keinoin toteutetut teokset tarkas-
televat ruumiin aistimellisuutta ja siihen kytkey-
tyviä filosofis-eettisiä ja materiaalisia kysymyksiä. 
Hänen teoksissaan ruumista lähestytään proses-
sina, joka muovautuu monimutkaisissa vuorovai-
kutus- ja valtasuhteissa erilajisten olentojen ja 
ympäristöjen kanssa. Kausalainen tekee yhteistyö-
tä kasvien ja sienten, muiden taiteilijoiden, muusi-
koiden, kasvibiologien ja lasten kanssa ja pyrkii 
näin purkamaan lineaarisia ja hierarkisia ajattelu- 
ja toimintatapoja.

Essi Kausalainen (s. 1979) opiskeli performans-
sitaidetta ja teoriaa Taideyliopiston Teatterikor-
keakoulussa ja valmistui vuonna 2007. Hänen 
teoksiaan on ollut esillä näyttelyiden ja perfor-
manssien muodossa muun muassa SICissä (2019), 
Somerset Housessa Lontoossa (2017) Uumajan 
Bildmuseetissa (2016) ja kim?:ssa Riiassa (2015). D

Anne Koskinen 
Anne Koskinen on tarkastellut taiteessaan kuvan 
alkuperää ja kuvan esiin tulemisen prosessia 
muun muassa tutkimalla, miten vähällä työstä-
misellä kuva piirtyy esiin veistoksen materiaali-
na olevasta luonnonkivestä. Myös aidon ja kopion 
välinen suhde on ollut Koskisen tuotannossa tois-
tuva teema, jota hän on tutkinut jäljentämällä ja 
kopioimalla aihettaan eri materiaalein.  Koskisen 
praktiikassa yhdistyvät käsitteellisyys,  filosofia, 
taidokas käsillä tekeminen ja henkilökohtaiset 
kokemukset. Hänen tuotantoonsa kuuluu 
veistoksia materiaaleinaan kivi, pronssi ja puu sekä 
piirustuksia, maalauksia ja installaatioita.

Anne Koskinen (s. 1969) on opiskellut kuvataidet-
ta Suomen (Kuvataideakatemia ja Aalto- yliopisto) 
lisäksi Saksassa, Staatliche Akademie der Bilden-

Essi Kausalainen 
Essi Kausalainen’s works operate through performance, 
textile, text, audio, and video, exploring the sensuous 
capacity of our bodies and their philosophical and 
ethical materiality. In her work, the body is approached 
as an open-ended process made in, and shaped by, the 
complex relations with other beings, situations and 
environments. Collaborating with plants and fungi, 
artists, musicians, plant biologists, and children, Kau-
salainen aims to escape the hierarchical and linear ways 
of thinking and operating.

Essi Kausalainen (b. 1979) studied Performance Art and 
Theory at the Theatre Academy in Helsinki and grad-
uated in 2007. Her work has been shown in the form 
of exhibitions and performances at SIC Space (2019), 
Somerset House, London (2017), Bildmuseet, Umeå 
(2016), and kim?, Riga (2015), among others. D

 
Anne Koskinen 
Anne Koskinen has in her art examined the origins of 
image and the process of image becoming visible. She 
has, for example, inspected the amount of work needed 
for an image to emerge from a natural stone used as 
material for a sculpture. Also the relationship between 
original and copy has been a recurring theme in Koski-
nen’s work, which she has studied through duplicating 
and copying her work in different materials. Koskinen’s 
praxis combines conceptuality, philosophy, artistic 
craft, and personal experiences. Her body of work in-
cludes sculptures in stone, bronze, and wood, as well as 
drawings, paintings, and installations.

Anne Koskinen (b. 1969) has studied fine art in Finland 
(Academy of Fine Arts and Aalto University) as well as 
in Germany, at the Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe Academy of Art. Her works have been 
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shown at numerous solo and group exhibitions in Fin-
land and internationally since the 1990s. D

Ana Mendieta 
Ana Mendieta (1948-1985) was born in Havana, Cuba, 
but moved to the United States with her sister at a 
young age. Mendieta studied art at the University of 
Iowa, and conducted her first performances during 
her Master’s studies. During this time, she also began 
working on her seminal Silueta series. Mendieta is best 
known for her performative land art pieces, which she 
called earth body sculptures. Her body of work also 
includes drawings, paintings, sculptures, as well as film 
and video pieces.

Mendieta was a productive artist, who during her short 
career participated in numerous exhibitions particu-
larly in her hometown of New York. After her death, 
her work has been widely shown around the world. A 
retrospective exhibition of Ana Mendieta’s work was 
arranged at the Helsinki Art Museum in 1996. D

 
 
Elina Vainio 
Elina Vainio’s artistic work functions in the shadow 
zones of the modern, Western, human-centred world-
view. Her pieces often bring to the fore the inadequacy 
of knowledge and language in understanding the world, 
the fragility of life, and the connection between  humans 
and nature. Vainio’s installations, which often are 
site-specific, have in recent times found their material-
ity thought textiles, sand and incense. Vainio’s concep-
tual practice relies on intuition, and the characteristics 
of her chosen materials.

 
Elina Vainio (b. 1981) has graduated from the Uniarts 

den Künste Karlsruhe -taideakatemiassa. Hänen 
teoksiaan on esitetty lukuisissa yksityis- ja 
ryhmänäyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti 
1990-luvulta alkaen. D

Ana Mendieta 
Ana Mendieta (1948-1985) syntyi  Havanassa, 
Kuubassa mutta muutti nuorena sisarensa  kanssa 
Yhdysvaltoihin. Mendieta opiskeli taidetta Iowan 
yliopistossa, ja toteutti maisteriopintojensa  aikana 
ensimmäiset performanssinsa. Myös hänen tunne-
tuin teoskokonaisuutensa, Silueta –sarja, sai 
 alkunsa jo tuolloin. Mendieta tunnetaan parhaiten 
performatiivisista ja kehollisista maataiteen teok-
sistaan, joiden lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu 
piirustuksia, maalauksia, veistoksia sekä filmejä ja 
videoteoksia.

Mendieta oli tuottelias taiteilija, joka osallistui 
lyhyeksi jääneen uransa aikana lukuisiin näytte-
lyihin etenkin kotikaupungissaan New Yorkissa. 
Kuolemansa jälkeen hänen tuotantoaan on esitet-
ty laajasti ympäri maailman. Helsingin kaupungin 
taidemuseossa järjestettiin Ana Mendietan retro-
spektiivinen näyttely vuonna 1996. D

Elina Vainio 
Elina Vainion taiteellinen työskentely suuntautuu 
modernin länsimaisen ihmiskeskeisen maailman-
kuvan katvealueisiin. Hänen teoksensa tuovat usein 
esille tiedon ja kielen riittämättömyyden maailman 
ymmärtämisessä, elämän haurauden ja ihmisen ja 
luonnon yhteyden. Vainion teokset ovat muodoltaan 
installaatioita tai usein paikkasidonnaisia teoksia, 
joiden materiaaleina hän on viime aikoina käyttä-
nyt muun muassa kankaita, hiekkaa ja suitsukkeita. 
Vainion käsitteellinen työskentely nojaa intuitioon 
ja hänen valitsemiensa materiaalien ominaisuuksiin.

Elina Vainio (s. 1981) on valmistunut Taideyliopis-
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Helsinki’s Academy of Fine Arts and the Chelsea Col-
lege of Art. Her works have been shown, for example, at 
Galerie Anhava (2020), Museum of Contemporary Art 
Kiasma (2019), Gwangju Biennale (2018), and the HAM 
Gallery (2018). D

Elina Suoyrjö 
Elina Suoyrjö is a curator, writer and researcher. Her 
feminist curatorial work with art builds upon close 
dialogue and collaboration with artists, and most often 
she works site- and/or situation-specifically. She’s 
interested above all in what art does and how art feels. 
Her recent projects have circled around topics such as 
magic and witchcraft, ecofeminisms, hydrofeminisms, 
as well as the creation of transformative energies 
through curatorial work.

She holds an MA in both history of art and gender stud-
ies from the University of Helsinki, an MA in curating 
art from Stockholm University, and a PhD from Mid-
dlesex University, London. She has curated events and 
exhibitions in Stockholm, London, Paris and Helsinki. D

ton Kuvataideakatemiasta ja Chelsea College of 
Artista. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Galerie 
Anhavassa (2020), Nykytaiteen museo Kiasmas-
sa (2019), Gwangjun Biennalessa (2018) ja HAM 
Galleriassa (2018). D

Elina Suoyrjö  
Elina Suoyrjö on kuraattori, kirjoittaja ja tutkija. 
Hänen feministinen työskentelynsä taiteen parissa 
rakentuu tiiviille dialogille ja yhteistyölle taiteili-
joiden kanssa. Hänen kuratorinen työnsä on useim-
miten paikka- ja/tai tilannesidonnaista, ja häntä 
kiinnostaa taiteessa ennen kaikkea se, mitä taide 
tekee ja miltä se tuntuu. Suoyrjön viimeaikaiset 
projektit ovat koskeneet muun muassa taikuutta 
ja noituutta, ekofeminismiä, hydrofeminismiä sekä 
muutosvoimaisten energioiden luomista.

Suoyrjöllä on maisterin tutkinnot taidehistoriasta 
ja sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistos-
ta, taiteen kuratoinnista Tukholman yliopistosta, 
sekä väitöskirja näiltä alueilta Lontoon  Middlesex 
Universitysta. Hän on kuratoinut näyttelyitä ja 
tapahtumia Tukholmassa, Lontoossa, Pariisissa ja 
Helsingissä. D
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