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etsin, kohtasin, havahduin
väitöskirjan taiteellinen osio
Esillä on nyt väitöstutkimukseni taiteellinen osio. Väitöskirjani (odotettu valmistumisvuosi 2021) linkittyy vahvasti työhöni
kuvataidekasvatuksen lehtorina ja tutkimusaiheenani on Lapin yliopiston kansainvälistyvän kuvataiteen yliopistopedagogiikan
haasteet ja mahdollisuudet kulttuurisen
kestävyyden näkökulmasta.
Syvennyn taiteellisessa osiossani pohdintoihin pohjoisesta kulttuuriperinnöstä
perinteisen käsityön ja nykytaiteen rajapinnoilla. Olen valinnut mukaan näyttelyyn ne
teokseni, jotka tavalla tai toisella koskettavat
erityisesti käsillä tekemistä ja joissa päämateriaalina on villalanka. Tämä osittain siksi,
että koen oman keskilappilaisen kulttuurisen taustani ja kulttuuriperintöni kiteytyvän juuri ylisukupolvisen neulomisen ja
kutomisen perinteeseen ja käsillä tekemisen
lahjaan.
Näyttely koostuu niin omista teoksistani kuin yhteisteoksista, jotka olen tehnyt
yhdessä kollegoitteni kanssa Pohjoismaissa
ja Venäjällä. Olen pitänyt keskeisenä tuoda
näyttelyyn yhdessä muiden kanssa tehtyjä
teoksia, koska olen havainnut erityisesti niiden prosesseissa hiljaisen tiedon pääsevän
helpommin esille. Olemme näissä teoksissa
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tarkastelleet yhteisiä, mutta myös toisillemme vieraita kulttuuriperintöjä. Näiden
kohdatessa ja välillä törmätessäkin, omista
arvoista, käsityksistä ja asemasta on helpompi ollut tulla tietoiseksi ja sen myötä myös
sensitiivisemmäksi kulttuurisille kerroksille
ja moninaisuudelle.
Näyttelyni tuo pohjoisen kulttuuriperintökeskusteluun vain yhden näkökulman. En
pyri tyhjentävästi rajaamaan yleistä kulttuuriperintöä vaan pikemminkin tunnistamaan
itselleni sen arvokkaita puolia.
Olen järjestänyt teokset tähän katalogiin
kronologiseen järjestykseen ja sen kautta
pyrkinyt osoittamaan myös sitä ajatteluni
kehittymistä ja laajentumista mitä Villaisia
Maisemia (2016) ja Meeting in Material
(2020) teosten välillä on tapahtunut. Matka
on ollut pitkä ja täynnä oivalluksia, kiitos
ennen kaikkea näille kollegoilleni, joiden
kanssa olen teoksia tehnyt. Tähän viittaa
näyttelyn nimikin. Ennen kaikkea olen
onnellinen siitä, että vuosia jumissa ollut
taiteellinen tekeminen on tämän prosessin
myötä lähtenyt uudelleen käyntiin!
Rovaniemellä 30.9.2020

Elina Härkönen

Se on onnenhetki,
kun löytää sienen, jota
on vuosia etsinyt. Ensimmäinen veriseitikki,
huippuvärjääjä löydetty!
The true moment
of happiness: I found
my first cortinarius, a
super dyer mushroom I
had been searching for
some years.

sought, met, awoke
artistic production for dissertation
The exhibition of my dissertation’s artistic
production is now on display. My dissertation (expected completion year 2021) is
based on my work as a lecturer in art education at the University of Lapland. In the
research I am examining the challenges and
opportunities of international higher art
pedagogy from the perspective of cultural
sustainability.
The artistic producation is based on reflections on northern cultural heritage at the intersection of traditional crafts and contemporary art. I have chosen to include those
of my artworks that in one way or the other
touch the practice of making by hands,
and have yarn as the main material. This is
partly because I see my own central-lappish
cultural background and cultural heritage
take form in the traditions of intergenerational knitting and weaving and in the gift of
crafting.
The exhibition consists of artworks made
by me and in collaboration with my colleagues in the Nordic countries and Russia.
I have found it central to include works
made together with others, because in joint
processes the tacit knowledge can emerge
easier. In these works, we have looked at dis4

cussed about our shared and foreing cultural
heritages. When these have encountered and
sometimes collided, it has been easier to become aware of our values, perceptions and
status and thus also become more sensitive
to cultural layers and diversity.
My exhibition brings only one perspective
to the northern cultural heritage. I am not
seeking to define the cultural heritage per
se, but rather to identify some of its valuable
aspects.
I have organised the artworks to the catalogue in chronological order, and hence
attempted to highlight the development and
broadening of my thinking between the
works Woollen Sceneries (2016) and Meeting in Material (2020). This has been a long
journey full of awakenings, thanks to my
fellow colleagues and wool as a material. The
name of the exhibition refers especially to
that. Above all, I am happy that this process
has restarted my artistic making that had
been stuck for years.
In Rovaniemi,
30th September, 2020

Elina Härkönen

Images: left: Salla-Mari Koistinen. Eira Virtanen teaching us to dye.
right: Lotta Lundstedt. Meeting in material project doing online
sticthing.

Images: left: Maria Huhmarniemi. Shared patterns.
right: Antti Stöckell. Pondering in Komi with Tanya Kravtsov.

woollen sceneries
villaisia maisemia
Woollen sceneries is my travelogue from
an art education trip we made to Iceland
with my students 2016. During our journey to Bolungarvik I tried to understand
the breath-taking landscapes through the
various color layers on land, water and sky.
By looking through these layers, absorbing
and memorizing the magnificent sceneries
became possible.
When I looked and walked around, I also
found the same colors in various Icelandic
yarn stores. Shelves filled with local wool
had the exact colours I’d seen in the nature.
I carefully picked the colour yarn that represented the landscapes etched into my mind.
Knitting connected me to the place. I have
found knitting a shared tradition in all the
remote northern locations I’ve visited. By
knitting the sceneries to my mittens helped
me to process the journey and warm my
hands as well as mind.
I knitted to understand.
I knitted to be connected.
I knitted because I forgot my gloves home
and my fingers were freezing.

6

Villaisia Maisemia on matkapäiväkirjani
Islantiin tehdystä taidekasvatuksen työpajamatkasta. Matkalla nähdyt toinen toistaan
uskomattomammat vuoristomaisemat olivat
vieraita ja majesteettisia ja niitä oli vaikea
ymmärtää. Matkan edetessä, paikallisten
kauppojen hyllyiltä alkoi löytyä täysin samoja maisemien värejä lankakerissä. Nähdyt maisemat alkoivat syntyä värikerroksina
lapasiksi ja siten niitä oli helpompi ymmärtää. Sormia paleli hyisissä Islannin tuulissa,
siksi lapasia.

5 x lapaset /mittens
30 x 120 cm (2016)
islantilainen villalanka /
Icelandic wool
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with Tanya Kravtsov
something old, new, borrowed, BLUE
jotakin vanhaa, uutta, lainattua, sinistä
The installation is our joint study of the
Komi landscape we explored during the
LiLa summer school in May 2018. It is a
continuation of our previous artwork Subtle
Russian blue that is a photography collage
with elements of blue from the Komi landscape. The work was exhibited in the Syktyvkar State University gallery May 2018.
After our journey, we continued to work
on our experiences of the landscape. The
handmade elements of the installation
are our individual approaches defined by
different materials and the way of making.
“The old, new, borrowed and blue” refers to
the way materials are used and combined to
an installation. While the blue represented
mainly an ordinary ‘paint on the walls’ for
the locals, for us visitors it became a dominant and fascinating element of the landscape.
Tanya has used pieces of drift wood and
bark found from Komi and Finnish Lapland. The blue embroidery thread is traveling and following the shapes of the wooden
texture and represents her journey in the
landscape. She sees the wooden pieces with
the subtle touches of blue as an act of borrowing and returning.
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Elina has studied the traditional Komi
patterns and applied them to her handcrafts.
The blue color of the yarn connects her
experience to the landscape and the act of
knitting to the common everyday tradition
between Komi and Finland. The hints of
ochre in her works are a gift of plant-dyed
yarn from Lidia Kostareva.
This installation is a mixture of visitor’s
look and local knowledge weaved together
into a new poetic view of the everyday landscape of Komi.
Jotakin vanhaa, uutta, lainattua, SINISTÄ
on yhteisteos Tanya Kravtsovin kanssa, joka
syntyi Komissa Venäjällä käydyn kansainvälisen kesäkoulun jälkeen. Installaatio on yhteinen tutkielma Komilaisesta kulttuurimaisesta, jonka nimi viittaa paikasta saatujen
kokemusten materiaalisiin yhteenpunomisiin. Häälorun tapaan kaikissa teoksen osasissa on jotakin uutta, vanhaa, lainattua ja
sinistä. Sininen väri on vahva osa Komilaista maisemaa. Meidän vierailijoiden silmissä
sinisistä seinistä, ovista ja puistonpenkeistä
alkoi muodostua monimutkaisia merkityssuhteita, kun taas paikallisen silmissä väri
oli vain tavallinen seinämaali.

Installation / Installaatio 120 x 114 cm, (2018)
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with Maria Huhmarniemi

luonnon värioppi
nature color theory

Tämä teoskokonaisuus on muokkautunut
muutaman vuoden aikana langanvärjäyksen
ja kasvien tuntemisen taidon karttuessa.
Jokaisessa näyttelyssä on esillä aina jotakin
uutta. Alkunsa se sai 2017 ja tuolloin syttynyt kipinä värjäämiseen jatkuu yhä.
Tämän näyttelyprojektin tavoitteena on
ollut perehtyä perinteiseen langanvärjäyksen käsityötaitoon ja nähdä mitä värejä
Lapin kasvillisuus tarjoaa. Värjääminen on
ollut väriaineiden ja prosessien tutkimusta
täynnä yllätyksiä.
Teoksen pääosassa ovat villalangat ja
luontokuvat. Villalangat on värjätty käsin
luonnosta kerätyillä sienillä ja kasveilla. Ne
kiertyvät seinäteoksiksi, jotka muistuttavat
perinteisiä lankatauluja, mutta rikkovat
niiden vakiintunutta muotoa.
Värjäyskasvien keräämiseen, lankojen
värjäämiseen ja dokumentointiin on osallistunut myös iso joukko muita ihmisiä.
Erityiskiitos kuuluu tekstiilityön opettaja
Eira Virtaselle, joka opasti meidät luonnonvärjäämisen saloihin tuolloin syksyllä 2017.
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Kiitämme innostavasta yhteistyöstä ja
oivaltamisen riemusta ystäviemme: Tuula
Vanhatapio, Anniina Koivurova, Salla-Mari Koistinen, Marja Ylioinas, Leena Koski,
Yumi Nakano. Kiitos myös värjäri Kaisa
Koskelle materiaaleista sekä sieniasiantuntija Seppo Huhmarniemelle sienien keräämisestä ja kuivattamisesta värjäämistä varten.
Nature Color Theory tells about the origins of the colors in the Lappish nature.
The wool is hand-dyed by using wild and
cultivated plants and mushrooms. They
turn into string art that resemble traditional home decorations from 50’s taking
new shapes. The work continues the theme
of Härkönen’s and Huhmarniemi’s earlier
works combining handicraft traditions with
contemporary and community art.
The aim of this project has been to get acquainted with the traditional craftsmanship
of yarn dyeing and to see what colors the
vegetation in Lapland contains.

Installaatio / Installation,
vaihteleva koko / various sizes (2018)
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with Maria Huhmarniemi & Annamari Manninen

performatiivinen neulepiiri TATE Liverpool
performative knitting circle at TATE Liverpool
Kyseisessä performatiivisessa neulepiirissä
TATE Liverpool taidemuseossa pyysimme museokävijöitä liittymään seuraamme, neulomaan kanssamme ja jakamaan
tarinoitaan neulomiseen liittyen. Yhdessä
neulotuista palasista muodostuisi yhdessä
vietetty neulomisen maisema.
Neulomisen toisteinen rytmi ja jaetut
muistot muodostivat neulepiiristä dialogisen tilan ja hetken tauon hektiseen arkielämään.
Neulepiiri oli osa TATE Exchange viikkoa
maaliskuussa 2018. Tapahtuman järjestäjä,
kansainvälinen Art-based Education Research -verkosto, toi viikon varrelle erilaisia osallistavia taideprojekteja verkoston
jatko-opiskelijoiden tutkimuksiin liittyen.
Neulepiiriimme osallistui kävijöitä ympäri
maailmaa ja jokainen jakoi jonkin muiston
neulomiseen liittyen. Useimmiten se oli
isoäiti, jolla oli tapana neuloa. Muistoihin
liittyi kehollisia muistikuvia kuten lämpöä,
tuoksuja, läheisyyttä ja käsityötä tekevien
käsien rytmi. Neulepiirin kokeilun myötä
neulominen näyttäytyi universaalina kulttuuriperintönä, johon ihmisillä oli hyvin
henkilökohtainen suhde riippumatta kotimaasta tai yhteiskunnallisesta asemasta.
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The knitting circle at the TATE Liverpool
was performative art event where we were
looking for people to sit with us to knit and
tell their stories. These knittings were to
form one shared landscape that would represent the moment spent together sharing
memories, mental or physical, and having
new meaningful encounters with other
knitters. The repeative rhythm of knitting
created a space for dialogue and a moment
of rest during the hectic life pace.
The knitting circle was part of the TATE
exchange week, where the Art-Based Education Research network exhibited different
participatory art projects. Our knitting
circle got participators from all around the
world and all who joined shared a memory
of knitting. It was most often a grandmother
who had knitted and this memory included bodily memories, like warmth, smells,
closeness and hands at work. Through this
experiment the act of knitting demonstrated
itself to be a universal shared heritage that
people from all walks of life and all corners
of the world somehow related with.
Documentary triptych / triptyykki
3x 40x40cm (2018)
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with Miia Mäkinen, Maria Huhmarniemi & Jari Rinne
shared woollen patterns
The installation examines a shared cultural
heritage of the Arctic through traditional
knitting patterns. The pieces were collected
in collaboration with knitters around the
Arctic, who have shared their knowledge
of their regional knitting traditions. The
knitted pieces represent pieces of cultural
identity and heritage. Attached together,
the pieces show similarities and differences
between traditions. The sound-scape dislodges actual knitting sounds and the creation of stories, defecting beyond palpable
physical patterns.
The installation aims to make the handcraft traditions visible and demonstrate
their dimension as a shared tradition of
knitting that brings people together. Alluring audio cues open the listener to hearing
the “knitting state of mind”, like slowing
down, cozy feelings and a safe space for
sharing.

Installaatio tarkastelee jaettua arktisen
alueen kulttuuriperintöä perinteisten
neulekuvioiden kautta. Eri neulojat ympäri
arktista aluetta osallistuivat tuomalla oman
alueensa tai perheensä neulekuviomallin
mukaan. Näin neulotut tilkut repsentoivat
myös hyvin henkilökohtaisia osia kulttuuriperinnöistä ja identiteetistä. Yhteen tuotuna
tilkut kuvastavat niin yhtäläisyyksiä kuin
erojakin perinteissä. Ääniteos tuo teokseen
jaettua neulomisen ja kertomisen äänimaailmaa.
Teos pyrkii tekemään käsityöperinteitä
näkyväksi ja tuomaan esille neulomisen
jaettua perintöä, joka on tuonut ihmisiä yhteen jakamaan elämää. Ääniteos avaa väylää
neulomisen mielentilaan, kuten hiljentymistä, kodikasta tunnelmaa ja jakamisen tilaa.
Installaatio/ Installation (2019)
3 knitted ponchos, audio
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We would like to thank the
knitters who participated into
Shared Woollen Patterns:
Haluamme kiittää neulojia,
jotka osallistuivat teokseen
kirjoneuleillaan:
Eila Kurkinen, Leena
Koski, Maria Keskipoikela,
Mette Gårdvik, Tanya Kravtsov,
Raija Mäkinen, Ásta Jónsdóttir,
Raija Timonen
The patterns locate to / kuviot
sijoittuvat maantieteellisesti:
Rovaniemi, Enontekiö, Kotka,
Lappi/Lapland and family traditions, Finland, Komi Republic
of Russia and family tradition,
South-West Siperia, Russia
Bolungarvík and family tradition, Iceland, Nordland County
and different parts of Norway
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älä mene vielä
please don’t leave yet
Teos tarkastelee lapsuuteni keskilappilaista metsämaisemaa. Teoksen alkuperäinen
tarkoitus on ollut lanka kerrallaan pohtia
tähän henkilökohtaiseen maisemaan liittyviä kuulumisen kulttuurisia ja ekologisia
merkityksiä. Maiseman tulevaisuus ekologisen kriisin kautta tuntuu kuin olisin sen jo
osin menettänyt.
Uuden menettämisen näkökulman ja
sen myötä kiinnipitämisen halun teos sai,
kun kutomisen aikana tärkeä ihminen,
satavuotisen elämänsä tässä maisemassa
elänyt sairastui ja menehtyi. Maisema alkoi
näyttäytyä tulevan, nykyisen ja menneen
elämän, esiäitien oppien ja käsillä tekemisen kudokselta. Haluan säilyttää sen tiedon
mitä hän on minulle jakanut ja kuljettaa sitä
osaltani eteenpäin. Teosta tehdessä mielessä
ovat pyörineet hänen maiseman lukemisen
taitonsa ja häneltä saatu käsillä tekemisen
perintö.
Langat teoksessa olen värjännyt keskilapin
alueelta kerätyillä niittykasveilla, sienillä ja
viljelyskasveilla. Langanvärjäys on tuonut
kotiseutuun uudenlaiseen vastavuoroisen
suhteen, kysyvän, ei omistettavissa olevan,
yhtä aikaa ajallisen ja ajattoman.
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The work explores my childhood’s forest
landscape in Central Lapland. The original
intent of the work has been to examine the
cultural and ecological meanings of belonging to this personal landscape. Due to the
ecological crisis, the future of the landscape
feels as if it has already been partially lost.
The work gained a new additional perspective of loss, when my dear great-aunt
became ill and died during the process. She
had lived her long life in this landscape. The
landscape began to look like a weave of future, present and past life; like a lesson from
the foremothers through the weaving hands.
I want to keep and remember her knowledge that she shared with me and carry it
on. In the process of making this work, her
heritage of making with hands and the skill
of reading the landscape started to open to
me. I am part of the generational chain.
I have dyed the yarn with mushrooms,
meadow plants and cultivated plants collected from the area of the landscape. Yarn
dyeing has brought a new kind of relationship to this homeland of mine, one that is
not demanding anymore but is now humbly
asking.

villakudos / woollen tapestry
150 x 57 cm, (2020)
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with Lotta Lundstedt & Lidia Kostareva
meeting in material

The piece is about sharing cultural heritage
between three dyers from Sweden, Russia
and Finland. We met in Komi, Russia 2019
and found we all dye yarn and fabric with
plants and started sharing experiences.
The sharing and learning of each other’s
processes and thoughts about dyeing and
cultures in our countries materilised to a
collaborative quilt.
The process of making each fabric swatch
to joint them to the quilt was marked by
slow handmaking and sharing. Dyeing with
plants is slow and requires a lot of waiting in
different parts of the process. Also stitching
by hand is slow but when done with others,
it is an ideal time for discussion and sharing
of life. When hands move, the thoughts start
flowing more freely.
The recipes for dyeing can teach us greatly
about the traditions and life of the people in
particular area. The colors, which they have
received from local plants has formerly influenced the clothing, household items and
overall color perception.

The quilting process has had several layers
of slowness. Dyeing the fabrics and yarns
over a long course of time, stitching them
first to individual pieces and finally assembling them together into a quilt. The original idea was to meet together face-to-face
and stitch but the COVID-19 pandemic
changed the gatherings to regular weekly
online meetings. Hence another layer of
slowness appeared in the internet connection.
Tämä teos käy keskustelua kulttuuriperinnöstä materiaalien kautta kolmen kasvivärjäävän välillä. Tapasin ruotsalaisen Lotan
ja venäläisen Lidian Komissa 2019 ja aloitimme jo silloin värjäysreseptien ja värjäyskikkojen jakamisen. Yhteinen kiinnostus
kasveista saataviin väreihin materialisoitui
yhteisiin etäompeluhetkiin ja tilkkujen yhteensovittamiseen.
Keskiössä on jakaminen, toisilta oppiminen ja hidastahtituus. Myös etänä tehdyt
tilkut kohtaavat vasta näyttelyssä.

Quilt, 90 x 180 cm (2020)
Plant and mushroom dyed fabrics (cotton, linen, silk, wool, lace, hemp)
Plants and mushrooms (oak bark, tansy, tutsan, onion peel, red onion peel, birch leaves, rosehip,
maple, chamomille, spruce cone, lady’s mantle, heather, spruce, rhubarb, madder, blackwood,
cortinarius and dyeball (pisolithus arhizus)
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Syvennyn taiteellisessa osiossani pohdintoihin pohjoisesta kulttuuriperinnöstä
perinteisen käsityön ja nykytaiteen rajapinnoilla. Olen valinnut mukaan näyttelyyn ne teokseni, jotka tavalla tai toisella
koskettavat erityisesti käsillä tekemistä
ja joissa päämateriaalina on villalanka. Tämä osittain siksi, että koen oman
keskilappilaisen kulttuurisen taustani ja
kulttuuriperintöni kiteytyvän juuri ylisukupolvisen neulomisen ja kutomisen
perinteeseen ja käsillä tekemisen lahjaan.

The artistic producation is based on
reflections on northern cultural heritage at the intersection of traditional
crafts and contemporary art. I have
chosen to include those of my artworks
that in one way or the other touch the
practice of making by hands, and have
yarn as the main material. This is partly
because I see my own central-lappish
cultural background and cultural
heritage take form in the traditions of
intergenerational knitting and weaving
and in the gift of crafting.

Elina Härkönen

