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V

ierailin syksyllä Hangon Tulliniemen
kärjessä, Manner-Suomen eteläisimmässä paikassa, sijaitsevalla Haliaksen lintuasemalla. Huomio kiinnittyi
rakennuksessa esillä oleviin muutamiin lintukuviin, jotka tyyliltään poikkesivat kaikesta ennen näkemästäni: pyrstötiaisia, vihervarpusia ja muita pikkulintuja sievästi istumassa
pelkistetyn yksinkertaisella oksalla, valkoinen
tausta, sivuilla mustat samettiverhot, linnut kuin
näyttämöllä.
Kuulin, että valokuvataiteilija Sanna Kannisto
oli saanut Luonnontieteelisestä keskusmuseosta
hyväksynnän lyöttäytyä rengastajien matkaan
ja pystyttää pienen kenttästudionsa lintuaseman pihalle valokuvatakseen siinä vastarengastettuja lintuja. Samoihin aikoihin Kanniston töitä,

Phylloscopus trochilus
(Pajulintu), 2015. Kuvassa
on pajulintu keväisessä
vaahterankukkaoksassa.
Asetelmassa on mielestäni
jotain japanilaisen
ikebanan tradition
mukaista filosofiaa.

juuri näitä Hangossa otettuja lintukuvia, oli esillä
Helsinki Contemporary -galleriassa, joten pääsin tutustumaan tarkemmin taiteilijan tuotantoon.
Tyylikkäät, isokokoiset kuvat alkoivat kiinnostaa
ja viehättää yhä enemmän – ajatus kuvaajan haastattelusta Luontokuva-lehteen virisi.

Arvostettu valokuvataiteilija
Sanna Kannisto on kansainvälisesti menestynyt
valokuvataiteilija. Hänen töitään on lunastettu
muiden muassa Ranskassa Pompidou-keskuksen
ja Ranskan valtion kokoelmiin. Suomessa niitä on
esimerkiksi Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin Kaupungin Taidemuseon ja Valokuvataiteen
museon kokoelmissa.
Kannisto opiskeli kuvataiteita Turussa, ja
tutustuttuaan 1990-luvun lopulla Amazonin alueen

sademetsiä tutkiviin Turun yliopiston biologeihin
hän päätti lähteä viidakkoon tekemään lopputyötään. Kaiken kaikkiaan hän teki kahdeksan kahden-kolmen kuukauden pituista matkaa Etelä- ja
Väli-Amerikkaan, kohdemaina Peru, Brasilia, Ranskan Guayana ja Costa Rica – kadehdittavaa, saattaisi joku lausahtaa.
Kysyin, mikä sai valitsemaan työskentelytavaksi pystyttää pieni puolen kuutiometrin kokoinen studio lavasteineen keskelle maapallon
suurinta elämän rikkautta ja vangita eläimiä laatikkoon kuvausta varten. Eikö siellä olisi ollut viidakon täydeltä kuvattavaa ilman tuota studiotakin?

Lähdön päiviä 2 (Pyrstötiainen), 2015. Kuva esittää
pyrstötiaisia. Teoksen
nimi tulee siitä, että linnut
konkreettisesti lähtevät
juuri näiltä Hankoniemen
viimeisiltä kalliolta ja
ylittävät sitten meren.
Pyrstötiainen on mielestäni yksi kauneimmista
linnuistamme. Kuvattavana se on loistava, koska
se on niin sosiaalinen.

Studio on tapa rajata ja pelkistää aihetta. Valoku
vani liittyvät lavastetun valokuvan perinteeseen ja
asetelman traditioon kuvataiteessa. Haluan myös
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kuvissani tutkia tieteen ja taiteen rajapintoja. Minua
viehättää päästä lähelle eläimiä, niin kuin tutkijat
kin pääsevät käsitellessään niitä. Siinä on jotakin
maagista, kun saa tarkkailla eläintä läheltä ja saa
sen käteensä esimerkiksi vapautustilanteessa. Tiede
on riittävän legitiimi syy jopa tappaa eläin tutkimus
tarkoituksessa. Toivon, että taidekin voidaan nähdä
riittävän tärkeänä syynä eläimen lyhytaikaiselle
kiinniottamiselle.
En ole taustaltani biologi enkä myöskään
juuri tunne esimerkiksi suomalaisen luontoku
vauksen pelisääntöjä. Vahva luontosuhde minulla
kyllä on, lapsuuden kesät kuluivat Hämeen metsiä
samoillessa. Vaikka työskentelen osin tutkijoiden
tapaan, taiteilijana minulla on kuitenkin suurempi
vapaus tehdä juuri niin kuin haluan. Pyrin myös
kyseenalaistamaan tieteen ja valokuvan näennäistä
objektiivisuutta. Sarjoissani yhdistyvät suoran
dokumentaariset kuvat ja lavastetut kuvat.
Tutkin myös omaa positiotani taiteilijana erilai
sista kuvitteellisistakin rooleista käsin.
Mitä sinä siellä tropiikin metsissä kuvasit? Ja kun
kerran luontokuvaajat niin usein kysyvät tekniikasta, niin kysynpä minäkin. Minkälaisin välinein
kuvasit?
Vuoteen 2010 saakka kuvasin enimmäkseen filmille.
Kamerana oli Mamiyan RZ 6x7. Objektiivina oli
normaali, laajakulma ja sitten macro. Olen käyttä
nyt useita pienikokoisia salamalaitteita valaisuun
kenttästudiossa ja maastossa Elinchrome studio
salamalaitteita. Ensin otin polaroidkuvat ja tarkistin
niistä säädöt. Koska pääsin näkemään valmiit kuvat
vasta palattuani kotiin, pidin tarkkaa kuvauspäi
väkirjaa. Nyt digiaikana näistä vaivoista on päästy.
Pieneen studiooni ei tietenkään voinut sijoittaa
kovin suuria eläimiä. Suosikkikohteitani olivat
kolibrit, värikkäät sammakot ja hyönteiset, kuten
lehdenleikkaajamuurahaiset. Erillisessä tutkijoiden
lentoteltassa kuvasin yöaikaan nektarilepakoita.

Poecile montanus 2 (Hömötiainen), 2015. Kuvausvuonna
2014 hömötiaisilla oli voimakas vaellus, joten niitä
rengastettiin paljon, ja sain kuvata niitä varmasti noin
kaksikymmentä eri yksilöä. Kyseinen lintu oli erinomainen
kuvattava, koska se oli rohkea ja toisti saman lentoreitin
koko ajan. Kuvassa on myös käytössä erityisen upea
kelonoksa. Joskus tuntuu, että oksat ovat kuvissa
vaikeampia kuin linnut. Jos oksa ei toimi, koko kompositio
on tuhoon tuomittu.
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Uskalsit kosketella nuolimyrkkysammakoita, eikö
se ole vaarallista?
Kyllä niitäkin pystyi koskettelemaan, mutta ei
tietenkään sitten pidä mennä nuolemaan näppejään
tai hieromaan silmiään. Monet sammakkokuvani
otin Costa Ricassa eräällä tutkimusasemalla. Koska
siellä ei ollut ketään sammakkotutkijaa, jouduin
itse olemaan ikään kuin tutkija. Oli hauska seurata
miten sammakot ryhtyivät studiossani käymään
reviiritaisteluita, kun soitin nauhurilta niiden ääniä.

Kotimaisia kohteita
Värikkäät pikkulinnut istuvat studioon sijoitetuilla
kasveilla, kuten lepän, pihlajan tai katajan oksilla.
Sanna Kannisto on jaksanut odottaa, että linnut
asettuvat sommittelun kannalta oikeisiin kohtiin.
Syväterävyyden hallitsemiseksi hän on rakentanut
lavasteet niin, että kasvin osat ovat mahdollisimman hyvin samassa tasossa. Hän ei ole halunnut
yrittää lavastaa kuviaan luonnollisiksi, vaan on jättänyt näkyviin esimerkiksi kasvien leikkausjäljet
ja nippusiteet, joilla oksat on kiinnitetty runkoon.
Taustapleksi on valkoinen opaali, mikä saa aikaan
vaikutelman, että kohde on syvätty irti taustastaan.
Kerron Sannalle, että suomalaiset luontokuvaajat eivät yleensä arvosta eläintarhoissa otettuja
kuvia, vaikka ne kuvina olisivat kuinka loisteliaita
hyvänsä ja etteivät Vuoden luontokuva -kilpailun
säännöt salli esimerkiksi lintujen vangitsemista
kuvausta varten. Halutaan siis taata kuvien ”aitous”
ja dokumentaarisuus.
Taiteessa tällaisia rajoituksia ei ole. Valokuva on
minun välineeni, eikä se saa rajoittaa vaan sen tulee
tarjota mahdollisuuksia. Valokuvallisuus on minulle
ennen kaikkea ajattelua. Taidekuvassa kuvan
tulkinnat ja merkitykset ovat avoimia. Olen joskus
ajatellut minkälaisia luontokuvia kilpailuihin mah
dettaisiin lähettää, jos mitään rajoituksia ei olisi.
Tuottaisiko se mitään merkittävää? Voi olla, että
tulisi paljon mauttomia ylilyöntejä. Toisaalta kuva
tiedostoa voi nykyään jo kehitysohjemassa muokata
niin paljon, että säännöt tuntuvat takapajuisilta.

Joissakin teoksissa olen halunnut dokumentoida omaa
rooliani. Teoksessa Tarkkailija, 2010 on tarinallinen
ulottuvuus, ja mittakaava luo huumoria
ja sadunomaisuutta.
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Minua kiinnostaa, miten kuvausstudioon sijoitetut
linnut reagoivat kuvaajaan ja miten ne käyttäytyvät. Perinteiset lintukuvaajat usein harmittelevat,
jos linnulla on rengas jalassa, se kun on jonkinlainen viesti menetetystä vapaudesta. Ja miten sinä
koet sen, että tässä touhussa lintuja pakostakin hieman häiritään ja kiusataan?
Linnun rengas tuo minulle yhden viitteen ja mer
kityksen lisää. Töissäni kuitenkin käsittelen juuri
ihmisen ja luonnon suhdetta, en lintujen tunnis
tamista tai biologiaa. Pyrin työskentelemään
mahdollisimman eettisesti. Nämä linnut on ensiksi
pyydystetty verkoilla, ne on rengastettu, niitä on
punnittu ja mittailtu, ja jotkin linnut ovat voineet
olla hetken aikaa pussissa odottamassa vuoroaan.
Linnut käyttäytyvät studiossa yksilöllisesti. Jos
minulla on ollut useita lintuja kuvattavana yhtä
aikaa, ne saattavat yhtäkkiä olla kiinnostuneempia
toisistaan kuin minusta. Vihervarpuset ryhtyi
vät ruokailemaan lepänurvuilla ja pyrstötiaiset
asettuivat somasti vierekkäin oksalle. En usko,
että linnuille tuo suurta lisästressiä, jos ne piste
tään varttitunniksi studiooni. Tämä on kuitenkin
puntaroitu jokaisen yksilön kohdalla erikseen
rengastajien kanssa.
Tähän on helppo uskoa, siksi paljon olen rengastusta sivusta seurannut. Pieni häirintä on eläimille selviytymisen kannalta jopa välttämätöntä,
eikä sillä ole niin suurta eroa, onko häiritsijä varpushaukka vai ihminen, vaikkapa luontokuvaaja.
Mutta jatkuva tai toistuva häirintä voi olla vahingollista, ja Suomen luonnonvalokuvaajien keskeinen eettinen periaatehan on, ettei kohdetta saa
vahingoittaa hyvän kuvan saamiseksi. Tätä periaatetta myös Sanna Kannisto pitää erittäin hyvänä.

Mitä seuraavaksi?
Kysyn, onko lintuja, joita Sanna vielä haluaisi
kuvata. Ja mitä muita suunnitelmia hänellä on,
Suomi vai ulkomaat?
Pienikokoinen studio on ollut minulle väline rajata
ja valokuvan keinoin redusoida sademetsän
runsautta. Studio on samanaikaisesti näyttämö ja
tutkimuslaboratorio. Tässä teoksessa Aristolochia
gorgona, 2003 olen kuvannut lihansyöjäkukkia. Niiden
pinta muistuttaa verisuonistoa tai nuput sisäelimiä, mikä
tuo kuvaan viittauksen surrealismiin.
Sammakkotutkimuksia 1, 2001
on osa neljän kuvan sarjaa, joka
käsittelee tieteen visualisointia ja
objektiivisen kuvan rakentumista.
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Töyhtötiainen olisi kiva, ja punatulkku. Tikli olisi
todella kaunis. Ja miksei tilhi, se olisi hieno, mutta
sitä varten pitäisi jo varmaan rakentaa isompi
studio. Kerran minulle annettiin varpuspöllö, mutta
se ei ollut lainkaan yhteistyöhaluinen, kieltäytyi
menemästä oksalle.
Kyllä toiminta jollakin ulkomaisella lintuase
malla, esimerkiksi Israelissa tai Etelä-Euroopassa,
voisi olla kiinnostavaa. Seuraavaksi aion kuvata
maisemasarjaa, joka ilmentäisi vuodenaikojen
vaihtelua jollakin erityisellä tavalla. Lisäksi suunnit
telen videoteosta linnuista. Minua kiinnostaa myös

luonnontutkimus Suomessa. Pyrin löytämään tapoja
visualisoida sitä.

Teoksessa nimeltä Metsän pohjalla, 2006
on voimakas symbolitaso ja viittauksia
maalaustaiteeseen. Minua on kiehtonut

Juttutuokio Sannan kanssa on ollut kiinnostava ja
ajatuksia herättävä. Toivottavasti hänen kuvansa
rohkaisevat katselemaan yllättäviäkin luontokuvia ennakkoluulottomasti ja opettavat arvostamaan kuvaajien vapautta toteuttaa omat visionsa.
Tätä kirjoitettaessa Sanna Kannistolle on
myönnetty Valokuvataiteen valtionpalkinto. Ansaitusti, onneksi olkoon!

se, miten resessanssin taiteilijat, kuten
Michelangelo, Fra Angelico ja Lorenzo
Veneziano ovat maalanneet käsiä. Pidän myös
paljon flaamilaisista 1400-ja 1500-lukujen
taiteilijoista, kuten Frans Snyders, Rachel Ruysch
ja Jan Davidsz de Heem. He ovat maalanneet
asetelmia ja vanitasaiheita, joiden tarkoitus oli
muistuttaa katsojia kuolevaisuudesta.
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