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Tilassa on seinä ja ihmiskeho, joka liikkuu seinän edessä, mitaten sitä ja tehden siihen merkkejä. Hahmo poraa ja
rikkoo seinän pintaa. Ilmassa leijuu pölyä yhä enemmän, hetken päästä seinää ja hahmoa ei voi enää havaita.
Videon rajaama kuva on muuttunut valkoiseksi massaksi ilmassa olevaa pölyä. Ääni, jonka kuulen, ei tule tilassa
tapahtuvasta toiminnasta. En tiedä, onko video dokumentaatio vai onko toiminta tuotettu kameran läsnäoloa
varten. Kuva, kamera, ihmiskeho, tila, seinä ja materiaalisuus sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, josta on
haastava ymmärtää, mikä tai kuka on aktiivinen ja kehen tai mihin toiminta kohdistuu. Subjektit, objektit sekä tilan
ja ympäristön eri ulottuvuudet tulevat yhteen, leikkautuen erilleen yhä uudelleen ja uudelleen, jatkuvasti
uudistuvassa ontologisessa ja epistemologisessa järjestyksessä.
Näin voisin sanallistaa kokemukseni Marja Kanervon Untitled -teoksesta vuodelta 2008, jonka koin ensimmäistä
kertaa Galleria Sculptorissa ja sen jälkeen Nykytaiteen museo Kiasmassa Loop -näyttelysarjassa vuonna 2009.
Kanervon työskentelyssä minulle tärkeää on ollut materian, materiaalien, tilan ja kehojen yhteistoimijuus. Niiden
jaettu aktiivisuus, joka määrittelee niiden omiakin koostumuksia ja rajoja jatkuvasti uudelleen. Hänen
työskentelynsä tuottaa ennen kaikkea todellisuutta, jossa yksinkertaiset kategoriat kuten materiaalinen,
kulttuurinen ja sosiaalinen, eivät yksin voi representoida maailmassa toimimista ja siihen kietoutumista
sortumatta kaventaviin määritelmiin. Samalla hänen työskentelynsä osoittaa, että taidehistorialliset kertomukset
mm. käsitetaiteesta sekä havainnosta minimalismiin ja (paikkasidonnaiseen) tilataiteeseen usein rajoittavat
taiteellisen työskentelyn kertomukseksi, jossa korostuvat todellisuuden kapeat alueet kokonaisvaltaisten
yhteyksien ja jäsennysten sijaan.
Hänen työskentelynsä kautta olen pohtinut historian ja taloudellisen vaihdon aktiivista toimintaa ja
materiaalisuutta. Minua on kiinnostanut miten tilat, ympäristöt ja objektit ovat materiaalisen, kehollisen ja
taloudellisen jatkuvasti muotoaan muuttavan toiminnan tulos, joka avaa toistuvasti uusia eettisiä ja
yhteiskunnallisia mahdollisuuksia.
Näin Marjaa hänen työhuonellaan toukokuussa 2018, näin hänen uusia teoksia, joita hän oli tekemässä Galleria
AMAn näyttelyyn. Olin hämmästynyt, hänen työskentelynsä kohdistui vielä selkeämmin kysymyksiin, joita olen
pitänyt oleellisena hänen taiteellisessa työskentelyssä. Materiaaleista -näyttely Galleria AMAssa asettaa
materiaalit kietoutumaksi, joka tuottaa uutta sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista vaihtoa. Samalla se on
dokumentti vuosikymmenten kestoisesta taiteellisesta toiminnasta materiaalien kanssa. Näyttely tuntuu
muistuttavan, että taiteellinen työskentely ja elämä ylipäätänsä ovat aina materiaalien muokkaamista ja
käyttämistä jollain ehdoilla ja rajoituksilla. Elämä, talous ja työ ovat kehon dialogia materiaalisen maailman
kanssa.
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