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Osmo Rauhala
Kom ihåg att glömma allt
Osmo Rauhala (f. 1957 Siuro) är en av våra internationellt mest framgångsrika bildkonstnärer och en
garvad ekoodlare. Rauhalas väg som konstnär är exceptionell: förutom sin breda konstnärliga
produktion har han samlat på sig hela tre akademiska examina, och har på ett djupt sätt orienterat
sig i miljövetenskaperna och filosofin. Dessutom deltar han aktivt i den samhälleliga diskussionen om
miljöfrågor.
Man kan betrakta Rauhala som en pionjär inom internationaliseringen av vår nutidskonst. Rauhala
höll sina första separatutställningar i Tammerfors och New York år 1989, från vilket karriären gick
vidare till Europa och den övriga världen. Han har haft 60 separatutställningar och deltagit i över
hundra grupputställningar på olika håll i världen. Rauhala arbetar fortfarande en del av året i New
York.
I Finland är hans kändaste konstnärliga arbete väggpanelsmålningarna i Tyrvis Sankt Olofs kyrka.
Bland Rauhalas betydande prestationer i Finland är: Priset Årets unga konstnär (1992), Finlandspriset
(2009), Kyrkans kulturpris (2009) och hederspriset Pro Finlandia (2017).
I det Rauhala skapar är konsten och naturen oskiljaktigt sammanslingrade. Rauhalas rötter finns
djupt i jorden: han har ända sedan han var ung odlat sin bondgård i Siuro, Nokia och utvidgat den till
ett 170 hektar stort funktionsdugligt EU-jordbruk. Rauhalas intresse för miljöfrågorna väcktes tidigt.
Som gymnasieelev år 1975 började han skydda den bäck som rinner genom bondgården och som är
livsmiljön för en av vårt lands mest hotade djur, flodpärlmusslan. Han bekantade sig med ekoodling i
USA i slutet av 1980-talet och har sedan dess envist främjat metoden.
Rauhalas breda humanistisk-naturvetenskapliga synvinkel är uppenbar i alla hans verk, och i dessa
beskrivs ofta naturmotiv i kombination med ett utpräglat och igenkännbart uttryck. Rauhala placerar
sig på den analytiska konstens område, en konstform som hänvisar till motiv utanför sig själv och
skapar en syntes mellan vetenskap, filosofi och naturupplevelse. På utställningen finns målningar och
videoverk av Rauhala från 2010-talet.
…
Osmo Rauhalas verk är uppbyggda av lager som en arkeologisk utgrävning. Vi uppmanar er att
komma och se på dessa verk på det sätt som människan under årtusendenas lopp har sett på bilder.
Förutom den visuella upplevelsen erbjuder verken synvinklar på många fenomen som vi kommer att
berätta mer om vart efter som utställningen framskrider. I verken finns olika nivåer av teckensystem
och hänvisningar till olika vetenskapsområden: matematik, biologi och filosofi.
”Jag målar för att förstå mig själv och min omgivning. Det väsentliga ur människans och naturens
växelverkans synvinkel är huruvida språket och de begrepp vi skapat kan gestalta det system som vi
är så beroende av.”
Osmo Rauhala New York, 1989
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Målet för Rauhalas bilder är ambitiöst. Han strävar efter att berätta om människosläktets mest
betydelsefulla fenomen såsom evolutionen, DNA och medvetandet. Rauhala är bekymrad över
huruvida de språk vi använder kan strukturera den verklighet vi lever i. Språket är nutidsmänniskans
viktigaste känslospröt vars uppgift är att i tid känna igen skadliga förändringar i vår miljö. I grund och
botten handlar allt om överlevnad.

Evolutionen
Evolutionen åsyftar de förändringar i artpopulationerna som nedärvs genom släktleden. Under
loppet av miljoner år har förenandet av två skilda föräldrars arvsmassor kommit att utgöra det
dominerande förökningssättet. En del av arvsmassan är maternell, det vill säga den nedärvs alltid
från modern. Verket Evolutionens ovulation III syftar på den här moderslinjen och jämför samtidigt
den med ett ornament som påminner om äggstockar och som löper genom konsthistorien. Det
dekorativa ornamentet har nedärvts och förändrats genom den västerländska konsten och till det har
genom tiderna kopplats allt fler feminina betydelser.

Spelteori
Betydelsen av det naturliga urvalet i evolutionsteorin utforskas bland annat med hjälp av den
matematiska spelteorin. I den granskar man aktörernas strategiska strävanden efter nytta. Spelteorin
är ett av 2000-talet vetenskapliga hybridarbetsredskap som också tillämpas på de ekonomiska
vetenskaperna, biologin, samhällsvetenskaperna och teknologin. Formen hos målningarna i serien
Spelteori hänvisar till de glidpussel som är bekanta från tiden då Rauhala var barn och i vilka man
strävade efter att lägga åtta bitar i nummer- eller i bokstavsordning.

Big Bang
En av mänsklighetens eviga stora berättelser är världens födelse. Man känner inte till ursprunget till
energin och materien. Enligt en vetenskaplig uppfattning var all den materia som finns en fast punkt
ända tills den exploderade för 14 miljarder år sedan. Efter detta organiserade sig materien på nya
sätt och fortsatte att expandera. Man vet inte om expansionen håller på för evigt eller om allting på
nytt kommer att krympa ihop till samma punkt. Dubbel-Big Bang beskriver en särskild hypotes enligt
vilken materien växelvis utvidgas och krymper för att sedan explodera på nytt på ett annat ställe. På
det här sättet kan kosmos följa samma sorts kretslopp som livet när det förvandlas från ett frö till en
organism och tillbaka.
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DNA
Deoxiribonukleinsyra det vill säga DNA är livets viktigaste molekyl. Den innehåller alla organismers
cellers och en del virus genetiska material. Informationen som behövs för byggandet av en
fungerande organism finns lagrad i bassekvensen. A (adenin), T (tymin), G (guanin) och C (cytosin)
syftar på DNA-spiralens nukleotider. Enligt Rauhala är DNA en av de största berättelserna i vår värld
för att den förenar allt levande.
”Människan kan inte bygga upp liv enbart med hjälp av grundämnen. Inte ens en
encellig rudimentär bakterie kan födas i ett laboratorium utan en befintlig arvsmassa. Den är som en
surdeg i ett bakkärl som går från en generation till en annan. Vårt DNA är en bokstavskombination
som är på ett avgörande sätt viktig för oss, men vi har inga anvisningar för hur man reparerar den.
För att vi ska överleva som art kommer vi en dag att helt behöva förstå dess betydelse. Ända till dess
måste vi bara anpassa oss till den mekanism som formats under miljarder år och upprätthålla sådana
förhållanden under vilka den här koden kan fungera.”
Osmo Rauhala

Rockan
”Jag läste i början av 2000-talet under flera månader i New York en bok som handlade
om Pythagoras och när jag vilade mina ögon såg jag oftare än vanligt för mitt inre simmande rockor.
Detta väckte mitt intresse för den här arten och senare framstod fiskens exceptionella intelligens. ”
Osmo Rauhala
Konsthistorikern Robert C. Morgan från New York har konstaterat att den rocka som i Rauhalas
målningar ofta uppenbarar sig inte begränsar sig till att vara en illustration av den vetenskapliga
kunskapen. Sättet att beskriva en rocka överskrider också den metaforiska nivån: den är mera än en
symbol för medvetenheten. Nivån på rockornas självmedvetande kan förnimmas i målningarna och
det förbluffar betraktaren. Upplevelsen av olikhet och likhet är verkligen unik.
Pythagoras var en grekisk filosof under antiken som ägnade sitt liv åt matematisk forskning. Bland
konstnärerna har det genom tiderna funnits individer som har strävat till högre nivåer av
medvetenhet genom att utforska naturvetenskapliga fenomen. Sambandet mellan Pythagoras och
rockorna i Rauhalas vision har att göra med medvetenheten: avbildningen av rockan har skett på
samma sätt som man använt sig av till exempel i de ytterst självmedvetna konstnärssjälvporträtten i
vilka konstnären stirrar stint på betraktaren (låt oss ta till exempel den tyske konstmålaren Albrecht
Dürers berömda Självporträtt från år 1500). Rockan kräver uppmärksamhet. Ser naturen på den som
observerar den? Eller är detta ett självporträtt av människan som ”rocka” – det är ju frågan om ett
spegeltest som definierar medvetenheten.
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Spegeltest
Enligt evolutionsteorin har betydande kognitiva förmågor utvecklats självständigt inom olika
djurarter. För forskningen om djurens intelligens eller medvetenhet har utvecklats ett spegeltest
(Mirror Self-Recognition Test, MRS). Med hjälp av det forskar man i hur ett djur reagerar när det ser i
spegeln på en färgfläck som man har placerat på dess ansikte. Till exempel schimpanser, asiatiska
elefanter, skator, späckhuggare och flasknosdelfiner har framgångsrikt klarat av testet. I motsats till
detta klarar till exempel inte hästar, hundar, katter eller andra husdjur samt barn under 18 månader
av testet.
År 2016 publicerades en studie om ett spegeltest som gjorts med jättemantor. När jättemantorna
kände igen sig själva i spegeln överskreds nyhetströskeln, för man hade tidigare inte ansett fiskarna
så värst intelligenta som djurart. Att känna igen sig själv är ett förstadium till självmedvetandet, kring
vilket identiteten byggs upp.
” Spegeltestestet påvisar skillnader i förmågan att tänka men det kan säkert inte mäta
allting som hör till medvetenheten. För en bildkonstnär är metoden i all sin visualitet ett fascinerande
fantasins laboratorium.”
Osmo Rauhala

Horisonten
I världen finns många saker som inte går att förstå med hjälp av vetenskaplig forskning, våra
språksystem eller våra kända sinnen. Vår omgivning innehåller förutom det kända och igenkännbara
också det okända, i vars utkant vi kryssar och fattar sensoriska beslut om framtiden. Allt detta har en
viktig betydelse för vårt liv.

” Vår medvetenhet är ett lika stort mysterium som livets födelse. Även om vi skulle
kunna skapa en organism som kopierar sig själv, skulle den då också ha en medvetenhet? Och hurdan
skulle den vara? Inför den här frågan tar vår förvissning slut. Under årtusenden har medvetenheten
kopplats till själen, språket eller vår förmåga att känna igen oss själva i en spegel. Den senaste
diskussionen begrundar vad allt som kan ha en medvetenhet, förstår djuren sig själva? Och om de gör
det, vilka rättigheter tillhör dem?
Osmo Rauhala
De över 10 meter långa jättekalmarerna lever i oceanernas djup. Man vet inte så mycket om arten på
grund av att det är svårt att utforska den i dess naturliga livsmiljö. Forskarna är intresserade av
jättekalmarerna för att de har ett ytterst förfinat nervsystem och för en art som lever i mörkret
exceptionellt stora ögon.
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Jättekalmarens liv pågår utanför människans horisont i djup som är onåbara. Den är som Narcissus
som stötte bort allting och blev kär i sin egen spegelbild i dammen – en onåbar varelse.

Kom ihåg att glömma allt
Ur neuroforskningens och psykologins synvinkel är både att minnas och att glömma aktiv
verksamhet. Människosinnet lagrar inte utan strukturerar berättelser. Minnena förstärks genom att
vi kopplar känslor till händelser, objektiviteten försvinner.
En sokratisk paradox säger ”Jag vet endast att jag inte vet.” Bakom denna vishet finns en
vetenskaplig skepticism som skyddar sanningsenligheten hos människan som har kommit till
medvetenhet. Medvetenheten som mänsklig egenskap har nedärvts redan under hundratals
generationer men i DNA har människans vishet inte lagrats. Vi ärver vår förmåga att lära oss, men
inte all kunskap som våra föräldrar innehade. Vishet och kunskap om världen överförs via upplevelser
och med hjälp av olika teckensystem. I detta har språket, vetenskapen och konsten en stor betydelse.
” I livets evolution syns medvetenhetens
utvecklingsberättelse. Man kan tänka på det som steg genom vilka kunnighet och
medvetenhet placerar sig olika i förhållande till varandra.
På bottnen finns ett alternativ enligt vilket den okunnige inte är medveten om sig själv
och inte förstår sin egen okunnighet. Utveckling sker inte.
I den följande fasen blir den okunnige medveten om sin egen okunnighet och vill ha
förändring.
Det tredje – och det enligt de flesta högsta– steget har uppnåtts, där vi vuxit till att bli
kunniga och också är medvetna om det.
Men matrisen skapar ännu en möjlighet: en kunnig som inte är medveten om sin
kunnighet. Den här tysta informationens intuitiva expert kan till slut vara evolutionens
topprodukt. Kom alltså ihåg att glömma allt.”
Osmo Rauhala

