
LAURI LINNA: GREEN BLUE GOLD
Chewing the Tundra 3.11.2022-17.12.2022, Kunsthalle Exnergasse, WUK, Wien, Itävalta
Geenipankki ja installaatio, 5 x 10 x 2 m, 7 x 1h 30 min videoita, useita stereoääniä älypuhelimista

Installaatio koostuu Linnan Juomasuon kaivoshankkeen alueelta keräämästä geenipankista 
ja videodokumentaatiosta. Juomasuo sijaitsee Kuusamon pohjoisosassa aivan kirkasvetisen 
Kitkajoen vieressä. Kaivos tuottaisi tulevaisuudessa akkumineraaleja uusiutuvan energian 
tuotantoon ja säilömiseen. Juomasuolta Kitkajoki virtaa läpi Oulangan kansallispuiston. 
Alue tunnetaan ainutlaatuisesta kasvillisuudesta. Kaivoshanke uhkaa saastuttaa alueen 
ympäristön. 
 
Linnan keräämästä geenipankista voidaan uudelleen istuttaa sieltä mahdollisesti kaivostoi-
minnan poistamat kasvit. 



LAURI LINNA: PALUITA/RETURNS
Pori Biennale 2020, Not to Sing Like a City Bird Does 3.7.2020-
Kaksikanavainen videoteos, koko ja kesto vaihtelee, 2020

Paluita/Returns-teoksen kuvamateriaali koostui useiden 
vuosien aikana kertyneestä videomateriaalista Kuusa-
mosta ja Etelä-Suomesta. Teokseen liittyvässä tekstissä 
käsiteltiin mm. paikkojen historiallisia tapahtumia kuin 
näihin paikkoihin liittyviä henkilökohtaisia muistoja 
ja kokemuksia. Teoksessa myös käsiteltiin Kuusamon 
Kitkajokea uhkaavaa koboltti-kultakaivos hanketta, 
jonka maasta ylös nostamat mineraalit mukaan lukien 
myrkylliset raskasmetallit ja uraani uhkaa tätä Suomen 
yhtä puhdasvetisintä jokea ja sen ympäristöä. Kitkajoen 
vedet virtaavat lopulta Oulangan kansallispuiston läpi 
Venäjällä Vienanmereen. 

Teoksen lähtökohtana toimi vuonna 2014 tehty lyhyt 
videoteos, jossa Kuusamolaisen järvimaisemaan oli 
yhdistetty Herakleitoksen fragmentti joka käsittelee sitä 
miten kukaan ei voi astua samaan jokeen kahdesti, sillä 
niin vedet kuin astujakin on joka kerralla muuttuneita. 

Koronakevään vuoksi Pori Biennaali siirtyi internettiin. 
Paluita/Returns on kaksikanavainen videoteos, jonka 
kukin pystyy kokemaan omavalintaisessa paikkassa 
omien laitteiden avulla valitsemanan aikana. Videoi-
hin liittyi myös teksti jota pystyi lukemaan videoiden 
äärellä.

Tätä kirjoittaessa (9/2020) teos oli vielä nähtävillä täällä: 
https://porinkulttuurisaato.org/poribiennale2020/palui-
ta-returns



LAURI LINNA: EI NIIN YKSINKERTAISTEN PUUTARHA: NÄPPÄIMISTÖ KASVEILLE
Galleria Oksasenkatu 11, alakerta 5.-29.12.2019
Installaatio, 5  x 4  x 3 metriä, 2019

Tässä näyttelyssä tuntomimosat (Mimosa pudica) 
ohjasivat joitain ympäristössään tapahtuvia muutoksia 
kasveille tehdyn näppäimistön avulla. Tämä näppäi-
mistö on sarja sensoreita jotka toimivat painonappien 
tavoin – nappia painetaan ja jotain tapahtuu.

Jotta olisi helppompi ymmärtää näppäimistön toimin-
taa, on hyvä tietää, että kasvit liikkuvat, mutta usein 
hyvin hitaasti. Kun kasvin lehti liikkuu kasvinapin 
päälle, elektroninen järjestelmä käynnistää joko äänen 
tai sähkölaitteen. Nämä laitteet ja äänet ovat suunnitel-
tu sopimaan kasvien aisteille.

Kasvit pystyvät nyt vaikuttamaan suoraan ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin ihmisen aistien havaitsemalla 
tavalla. Kasvit jotka tuntuivat vain nököttävän ruukuis-
saan yhtäkkiä vaikuttavatkin ympäristöönsä.

Näyttelyssä kasvit pystyivät käynnistämään ja sam-
muttamaan seuraavat laitteet: toisten kasvien kasvivalo, 
ilmankostutin, tuuletin, pöytäsuihkulähde, UV-valo, 
valaisimen

Mimosat pystyivät myös käynnistämään seuraavat 
äänet: Kuusamon Kitkajoen koskien kohina, kissan 
kehräys muinaisilla pyyntikuopilla, musiikkisample, 
pieni aallokko Kuusamon Kitkajärven rantakivikossa ja 
ukkonen.


