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Osmo Rauhala
Muista unohtaa kaikki
Osmo Rauhala (s. 1957 Siuro) on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä kuvataiteilijoitamme ja pitkän linjan
luomuviljelijä. Rauhalan polku taiteilijana on poikkeuksellinen: laajan taiteellisen tuotannon lisäksi hänellä on
peräti kolme akateemista tutkintoa, ja hän on syvällisesti perehtynyt ympäristötieteisiin ja filosofiaan. Tämän
lisäksi hän on aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ympäristöasioista.
Rauhalaa voi pitää yhtenä nykytaiteemme kansainvälistymisen pioneerina. Rauhala piti ensimmäiset
yksityisnäyttelynsä Tampereella ja New Yorkissa vuonna 1989, josta ura eteni Eurooppaan ja muualle
maailmaan. Hänellä on ollut 60 yksityisnäyttelyä ja hän on osallistunut yli sataan ryhmänäyttelyyn eri puolilla
maailmaa. Rauhala työskentelee edelleen osan vuodesta New Yorkissa.
Suomessa hänen tunnetuin taiteellinen työnsä on Tyrvään Pyhän Olavin kirkon sisämaalaukset. Rauhalan
merkittäviä saavutuksia Suomessa ovat: Vuoden nuori taiteilija -palkinto (1992), Suomi-palkinto (2009),
Kirkon kulttuuripalkinto (2009) ja Pro Finlandia -kunniamerkki (2017).
Rauhalan työskentelyssä taide ja luonto ovat erottamattomasti kietoutuneet toisiinsa. Rauhalan juuret ovat
syvällä maassa: hän on nuoresta asti viljellyt kotitilaansa Nokian Siurossa ja laajentanut siitä 170 hehtaarin
toimintakykyisen EU-tilan. Rauhala heräsi varhain ympäristökysymyksiin. Lukiolaisena vuonna 1975 hän
ryhtyi suojelemaan tilan halki kulkevaa puroa, joka on yhden uhanalaisimman eläimen, jokihelmisimpukan,
elinympäristö. Luomuviljelyyn hän tutustui 1980-luvun lopulla Yhdysvalloissa ja on sinnikkäästi edistänyt
menetelmää siitä asti.
Rauhalan laaja humanistis-luonnontieteellinen näkökulma on ilmeinen kaikissa hänen teoksissaan ja usein
niissä kuvataan luontoaiheita, jotka yhdistyvät selväpiirteiseen ja tunnistettavaan ilmaisuun. Rauhala
sijoittuu analyyttisen taiteen alueelle, joka viittaa itsensä ulkopuolisiin aiheisiin ja luo synteesin tieteen,
filosofian ja luontokokemuksen välille. Näyttelyssä on esillä Rauhalan maalauksia ja videoteoksia 2010luvulta.
***
Osmo Rauhalan teokset rakentuvat kerroksista kuin arkeologinen kaivaus. Kutsumme teidät katsomaan näitä
teoksia, kuten ihmiset ovat katsoneet kuvia vuosituhansien ajan. Visuaalisen kokemuksen lisäksi teokset
tarjoavat näkökulman moniin ilmiöihin, joista kerromme enemmän näyttelyn edetessä. Teoksissa on erilaisia
merkkijärjestelmien tasoja ja viittauksia eri tieteen aloihin: matematiikkaan, biologiaan ja filosofiaan.
”Maalaan ymmärtääkseni itseäni ja ympäristöäni. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen
kannalta on olennaista, pystyvätkö kieli ja luomamme käsitteet hahmottamaan sitä
järjestelmää, josta riippuvaisia olemme.”
Osmo Rauhala New York, 1989
Rauhalan kuvien tavoite on kunnianhimoinen. Hän pyrkii kertomaan ihmiskunnan merkityksellisimmistä
ilmiöistä, kuten evoluutio, DNA ja tietoisuus. Rauhala on huolestunut, pystyvätkö käyttämämme kielet
jäsentämään todellisuutta, jossa elämme. Kieli on nykyihmisen tärkein tuntosarvi, jonka tehtävä on
tunnistaa ajoissa haitallisia muutoksia ympäristössämme. Pohjimmiltaan kaikessa on kyse selviytymisestä.
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Evoluutio
Evoluutio viittaa sukupolvien myötä periytyviin muutoksiin lajipopulaatioissa. Vuosimiljoonien aikana kahden
erilaisen vanhemman perimän yhdistäminen on muodostunut hallitsevaksi lisääntymistavaksi. Osa perimästä
on maternaalista eli siirtyy aina äidiltä. Evoluution ovulaatio III -teos viittaa samanaikaisesti tähän äitilinjaan
ja rinnastaa sen taidehistorian läpi vaeltavaan munasarjoja muistuttavaan ornamenttiin. Koristeellinen
ornamentti on periytynyt ja muuntunut kautta länsimaisen taiteen ja siihen on ajan saatossa liitetty
enenevässä määrin feminiinisiä merkityksiä.
Peliteoria
Luonnonvalinnan merkitystä evoluutioteoriassa tutkitaan muun muassa matematiikan peliteorian avulla.
Siinä tarkastellaan toimijoiden strategista hyödyn tavoittelua. Peliteoria on yksi 2000-luvun tieteen
hybridityökaluista, jota sovelletaan myös taloustieteisiin, biologiaan, yhteiskuntatieteisiin ja teknologiaan.
Peliteoria-sarjan maalausten muoto viittaa Rauhalan lapsuudesta tuttuihin siirtopalapeleihin, joissa pyrittiin
laittamaan kahdeksan palaa numero- tai aakkosjärjestykseen.
Alkuräjähdys
Eräs ihmiskunnan ikiaikaisia suuria kertomuksia on maailman synty. Energian ja aineen alkuperää ei tunneta.
Tieteellisen käsityksen mukaan kaikki olemassa oleva aine oli tiivis piste, kunnes se räjähti 14 miljardia vuotta
sitten. Tämän jälkeen aine järjestäytyi uusilla tavoilla ja jatkoi laajenemistaan. Ei tiedetä, kestääkö
laajeneminen ikuisesti vai supistuuko kaikki uudelleen samaan pisteeseen. Kaksoisalkuräjähdys kuvaa erästä
hypoteesia, jonka mukaan aine vuoroin laajenee ja tiivistyy räjähtääkseen uudestaan toisessa paikassa. Tässä
mielessä kosmos noudattaisi samanlaista kiertokulkua, kuin elämä muuttuessaan siemenestä eliöksi ja
takaisin.
DNA
Deoksiribonukleiinihappo eli DNA on elämän tärkein molekyyli. Se sisältää kaikkien eliöiden solujen ja
joidenkin virusten geneettisen materiaalin. Toimivan eliön rakentamiseen tarvittava tieto on varastoitu
emäsjärjestykseen. A (adeniini), T (tymiini), G (guaniini) ja C (sytosiini) viittaavat DNA-kierteen
nukleotideihin. Rauhalan mukaan DNA on maailmamme suurimpia kertomuksia, koska se yhdistää kaikkea
elävää.
”Ihminen ei osaa rakentaa elämää pelkistä alkuaineista. Edes alkeellinen yksisoluinen
bakteeri ei synny laboratoriossa ilman olemassa olevaa perimää. Se on kuin sukupolvelta
toiselle siirtyvä juuri taikina-astiassa. DNA:mme on meille ratkaisevan tärkeä
kirjainyhdistelmä, mutta meillä ei ole ohjekirjaa sen korjaamiseen. Säilyäksemme lajina,
jonain päivänä sen merkitys tulee ymmärtää kokonaan. Siihen asti meidän on vain
sopeuduttava miljardien vuosien tuottamaan mekanismiin ja pidettävä yllä olosuhteita,
joissa tämä koodi voi toimia”
Osmo Rauhala
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Rausku
”Luin 2000-luvun alussa Pythagorasta koskevaa kirjaa New Yorkissa kuukausia ja
lepuuttaessani silmiäni, näin poikkeuksellisen usein mielessäni uivia rauskuja. Se herätti
mielenkiintoni tätä lajia kohtaan ja myöhemmin selvisi kalan poikkeuksellinen älykkyys”.
Osmo Rauhala
Newyorkilainen taidehistorioitsija Robert C. Morgan on todennut, että Rauhalan maalauksissa usein
esiintyvä rausku ei typisty tieteellisen tiedon kuvitukseksi. Tapa kuvata rauskua ylittää myös
vertauskuvallisen tason: se on enemmän kuin tietoisuuden symboli. Rauskujen itsetietoisuuden taso on
aistittavissa maalauksista ja se hämmentää katsojaa. Erilaisuuden ja samankaltaisuuden kokemus on
kerrassaan omalaatuinen.
Pythagoras oli antiikin Kreikan filosofi, joka oli omistanut elämänsä matemaattiselle tutkimukselle.
Taiteilijoiden keskuudessa on kautta aikojen ollut yksilöitä, jotka ovat pyrkineet korkeammille tietoisuuden
tasoille tutkimalla luonnontieteellisiä ilmiöitä. Pythagoraan ja rauskujen välinen yhteys Rauhalan näyssä
liittyy tietoisuuteen: rausku on kuvattu samaan tapaan kuin esimerkiksi äärimmäisen itsetietoiset
taiteilijaomakuvat, joissa taiteilija tuijottaa pistävästi katsojaan (kuten vaikkapa saksalaisen taidemaalari
Albrecht Dürerin kuuluisa Omakuva vuodelta 1500). Rausku vaatii huomiota. Katsooko luonto havaitsijaa?
Vai onko tämä omakuva ihmisestä ”rauskuna” – kyseessähän on tietoisuutta määrittelevä peilitesti.

Peilitesti
Evoluutioteorian mukaan huomattavat kognitiiviset kyvyt ovat kehittyneet itsenäisesti eri eläinlajeissa.
Eläinten älykkyyden tai tietoisuuden tutkimukseen on kehitetty peilitesti (Mirror Self-Recognition Test,
MSR). Sen avulla tutkitaan, miten eläin reagoi sen kasvoihin sijoitettuun väritäplään katsoessaan peiliin.
Kokeen on läpäissyt menestyksekkäästi simpanssit, aasiannorsut, harakat, miekkavalaat ja
pullonokkadelfiinit. Sitä vastoin esimerkiksi hevoset, koirat, kissat tai muut kotieläimet sekä alle 18
kuukauden ikäiset lapset eivät selvitä testiä.
Vuonna 2016 julkaistiin tutkimus paholaisrauskuille tehdystä peilitestistä. Rauskujen tunnistaessa itsensä
peilissä uutiskynnys ylitettiin, koska kaloja ei ole aiemmin pidetty kovin älykkäänä eläinlajina. Itsensä
tunnistaminen on itsetietoisuuden esiaste, jonka päälle identiteetti rakentuu.
”Peilitesti osoittaa eroja kyvyssä ajatella, mutta se ei varmaankaan pysty mittaamaan
kaikkea mitä tietoisuuden piiriin kuuluu. Kuvataiteilijalle menetelmä on visuaalisuudessaan
kiehtova mielikuvien laboratorio.”
Osmo Rauhala
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Horisontti
Maailmassa on paljon asioita, jotka eivät ole ymmärrettävissä tieteellisellä tutkimuksella,
kielijärjestelmillämme tai tunnetuilla aisteillamme. Ympäristömme sisältää tutun ja tunnistetun lisäksi
tuntematonta, jonka liepeillä luovimme ja teemme aistinvaraisia päätöksiä tulevaisuudesta. Tällä kaikella
on huomattava merkitys elämällemme.
”Tietoisuutemme on yhtä suuri mysteeri kuin elämän synty. Vaikka saisimmekin luotua jonkin
itseään kopioivan organismin, olisiko sillä myös tietoisuus? Ja millainen se olisi? Tämän
kysymyksen edessä loppuu varmuutemme. Vuosituhansien aikana tietoisuus on yhdistetty
sieluun, kieleen tai kykyymme tunnistaa itsemme peilistä. Viimeisin keskustelu pohtii millä
kaikella voi olla tietoisuus, ymmärtävätkö eläimet oman itsensä?” Ja jos ymmärtävät mitä
oikeuksia niille kuuluu?
Osmo Rauhala
Yli 10-metriset jättiläiskalmarit elävät valtamerien syvyyksissä. Lajista ei tiedetä kovin paljon, koska sitä on
vaikea tutkia sen luonnollisessa elinympäristössään. Tutkijat ovat kiinnostuneita jättiläiskalmareista, koska
niillä on erittäin hienostunut hermorakenne ja pimeässä elävälle lajille poikkeuksellisen suuret silmät.
Jättiläiskalmarin elämä on ihmisen horisontin tuolla puolen tavoittamattomissa syvyyksissä. Se on kuin
Narkissos, joka torjui kaikki ja rakastui omaan kuvaansa lammen heijastuksessa – saavuttamaton olento.
Muista unohtaa kaikki
Neurotutkimuksen ja psykologian näkökulmasta sekä muistaminen että unohtaminen ovat aktiivista
toimintaa. Ihmismieli ei tallenna, vaan rakentelee kertomuksia. Muistoja vahvistetaan liittämällä tapahtumiin
tunteita, objektiivisuus katoaa.
Sokraattinen paradoksi kuuluu ”Tiedän vain sen, etten tiedä.” Viisauden takana on tieteellinen skeptismi,
joka suojelee tietoiseksi tulleen ihmisen totuudellisuutta. Tietoisuus ihmislajin ominaisuutena on periytynyt
jo satojen sukupolvien ajan, mutta DNA:han ei ole tallentunut ihmisen viisautta. Perimme kykymme oppia,
mutta emme kaikkea tietoa, jonka vanhempamme omasivat. Viisautta ja tietoa maailmasta siirretään
kokemuksen ja eri merkkijärjestelmien avulla. Tässä kielellä, tieteellä ja taiteella on suuri merkitys.
”Elämän evoluutiossa näkyy tietoisuuden kehitystarina. Sitä voi ajatella askelmina, jossa
kyvykkyys ja tietoisuus asettuvat eri suhteissa toisiinsa.
Pohjalla on vaihtoehto, jossa kyvytön ei ole tietoinen itsestään, eikä ymmärrä
kyvyttömyyttään. Kehitystä ei tapahdu.
Seuraavassa vaiheessa kyvytön tulee tietoiseksi kyvyttömyydestään ja haluaa muutosta.
Kolmas – ja useiden mielestä korkein – askelma on saavutettu, kun olemme kasvaneet
kyvykkäiksi ja myös tiedostamme sen.
Mutta matriisi luo vielä yhden mahdollisuuden: kyvykkään, joka ei ole tietoinen kyvyistään.
Tämä hiljaisen tiedon vaistonvarainen osaaja saattaa olla lopulta evoluution huipputuote.
Muista siis unohtaa kaikki.”
Osmo Rauhala

