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Sylvia curruca, 2019
Ärtsångare

Emberiza leucocephalos, 2019
Tallsparv

Lådan som lyser vit i skogen eller på klippan är Sanna
Kannistos fotostudio. Den bärbara studion består av
ljusreflekterande och -genomsläppliga opala akrylskivor och kan sättas ihop snabbt. Kannisto har fotograferat flera av sina verk i fältstudion och metoden
har under årens lopp visat sig fungera bra för henne.
Sanna Kannisto blev känd i början av 2000-talet
för sina verk som föreställer regnskogsväxter och
-djur. Senare förde hennes intresse för fåglar henne
till den italienska ön Ponza och till Bajkal i Ryssland.
När Kannisto förevigar fåglarna samarbetar hon med
forskare och ringmärkare. Under de senaste åren har
hon fotograferat främst i Hangö.
Kannisto är en romantisk vandrare som plockar
åt sig sådant som intresserar henne inom naturforskningen och utnyttjar det när hon skapar bilder.

Sanna Kannisto planerar kompositionerna och
belysningen i sina verk så noggrant som möjligt på
förhand. Hon sätter så att säga upp scenen färdigt
för sina modeller. Hon har samlat ett urval grenar,
av vilka hon väljer ut den lämpligaste för varje art.
Ställningarna som håller upp grenarna är också en
väsentlig del av kompositionen. Djuren som agerar
modell beter sig delvis oförutsett i de här kulisserna,
men ramen omkring dem är ett resultat av detaljerat
övervägande. ”Det är spännande att arbeta med
levande fåglar eftersom man inte kan ana allt på förhand. Ibland är något slumpmässigt just det som gör
en lyckad fotografering.”
Kontroll över belysning och bakgrund är porträttfotograferingens hörnstenar och fotostudiorna
utvecklades för att svara mot de här behoven för närmare 200 år sedan. Kannisto fortsätter för sin del de
här traditionerna, men tar sin studio ut i naturen, där
hennes modeller finns.
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Pyrrhula Pyrrhula, 2019
Domherre

Freezing rain (European robin), 2017
Isande regn (Rödhake)
Den tvådimensionella bilden har sedan förhistoriska
tider varit ett redskap i undersökningen av naturen.
För att kunna klassificera och identifiera växter och
djur har man inom naturvetenskapen utvecklat sätt
att avbilda, där arternas egenskaper framträder tydligast. I Sanna Kannistos verk avtecknar sig de fina,
små detaljerna hos djuren mot en vit bakgrund med
en noggrannhet som motsvarar de här traditionerna
i den vetenskapliga avbildningen. Samtidigt skapar
Kannisto ändå ett självständigt uttryck som avviker
från naturvetenskapen. Parallellt med forskarnas arbete skapar hon en skådeplats som också anknyter till
konstens traditioner: i kompositioner och iscensatta
fotografier.
Sanna Kannisto

Domherre, Sävsångare, Gulhämpling – De fåglar som
bor i och besöker Finland bildar en mångsidig grupp,
som Sanna Kannisto har iakttagit och fotograferat sedan 2014 i Hangö, på fågelstationen som underhålls av
Helsingforstraktens ornitologiska förening. Fåglarna
har karaktär, de är uttrycksfulla och deras sätt att
uppträda på bilderna tilltalar konstnären.
Kannisto strävar efter att göra fotograferingssituationen så lugn som möjligt för fåglarna. Endast
individer i god kondition väljs med forskarnas hjälp ut
för fotografering, för djurets välfärd är det viktigaste. I
början av fotograferingen fokuserar konstnären på att
enbart iaktta fågeln och dess rörelser. Fåglarna iakttar också fotografen. För att få en bra bild av någon
viss art fotograferar Kannisto vanligen många fågelindivider av arten.
Nästan alla fåglar som Kannisto fotograferar är
ringmärkta. Forskarna och ringmärkarna fångar in fåglar och ringmärker dem som ett led i studiet och observationen av fågelbeståndet. I samband med det här
forskningsarbetet fotograferar Kannisto fåglarna. En
ringmärkt fågel är efter en snabb undersökning igen
en fri naturvarelse. Ringen finns kvar för att påminna
om att fågeln har varit föremål för undersökning: den
är så att säga registrerad, numrerad och upptagen i
kulturen.
Fåglarna är intelligenta och orienterar sig snabbt
i sin nya tillfälliga omgivning. Kannisto arrangerar
grenar och andra rastplatser för fåglarna i fältstudion. Själva fotograferingen tar omkring 20 minuter.
Ibland flyger flyger en fågelflock bland grenarna på de
närmaste träden och väntar på dem som fotograferas i
studion. Det här gäller i synnerhet de sociala stjärtmesarna. När fåglarna blir fria flyger de till sina artfränder och flyttsträcket fortsätter.
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Dagböcker från 2000–2010 (vitrinen)
Dagböckerna har för Sanna Kannisto varit viktiga
hjälpmedel i det praktiska arbetet och för minnet ända
sedan den första fotoresan 1997. När hon fotograferade med filmkameran Mamiya RZ kunde hon se det
konkreta slutresultatet, kontakt- och filmkopiorna,
först några veckor efter själva fotograferingen.
Mamiya var Kannistos huvudsakliga fotoredskap åren
2000–2018. På polaroiderna, som Kannisto fotograferade med kamerans Polaroid-bakstycke, dokumenterade Kannisto bildtagningsögonblicken och fäste dem
i sina dagböcker. Senare följde en digikamera med på
fotoresorna. Behovet av att använda en digikamera
uppstod i samband med fotograferandet av bland
annat flygande kolibrir och fladdermöss.
Konstnärens dagboksanteckningar gestaltar
hennes eget arbete, planeringen av verket och idén
till det. Dagböckerna, som Kannisto aldrig tänkte att
någon skulle se, dokumenterar också svårigheten att
närma sig objektet och de känslor av frustration som
de utmanande omständigheterna gav upphov till. Hon
fördjupade sig ofta i skrivandet trött efter en lång dag.
Anteckningarna i dagböckerna avslöjar också konstnärens iver och förtjusning över mötena med den natur
hon skulle fotografera.

13.9.2000 Les Eaux Claire, Franska Guyana
“Jag tycks ha förälskat mig i fladdermöss totalt. De är
härligt spjuveraktiga varelser. Dessutom så vackra och
otroligt söta. De små har svarta glosögon och bladnäsorna är raffinerade. Jag har låtit dem dricka sockervatten med pipett när undersökningen var klar! Man
kan inte annat än bli hänförd av den lilla pälsbollen!
”Idag riggade jag upp två hårspännen och vi hängde
upp en frukt i ”fotostativet” och fladdermusen flög
med den. Där åt den glatt på frukten omkring en timme
och brydde sig inte alls om blänket från blixtljuset
eller något annat, helt koncentrerad på sin måltid. När
den hade ätit över hälften av frukten höll den i den
med sina vingar och vände bort spännet. Den kissade
och kackade. Jag samlade ihop kackan för Heather,
som undersökte fröna i den. När frukten var uppäten
tittade Artibeus på mig som för att säga: ”Hjälp till
lite, det är svårt att komma iväg när jag inte kan breda
ut vingarna och fötterna sitter illa.” Så jag tog den i
mina handskar och kastade ut den i luften vid sidan
av huset, och den flög iväg. Den snälla fladdermusen
försökte inte ens bita utan kände sig helt trygg. Som
tur kissade den ändå inte på kameran.”
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Diversity, 2000
Diversitet

Densiometer, 2012 / 2020

Taket bucklar sig av fukten och från fönstret öppnar
sig en vy över den mörknande regnskogen. På golvet
väntar växter av lämplig storlek, insamlade under
dagens lopp på forskningslinjen. Det är kväll på forskningsstationen Reserva Ducke i Brasilien, dit Sanna
Kannisto har rest som medlem av en expedition från
Helsingfors universitet.
Mängden växter som väntar på identifiering efter
en lång dag i skogen väcker frustration hos de finska
biologistuderandena. Samma överflöd av arter gör det
svårt att fotografera regnskogen enligt Kannisto och
hon har varit tvungen att överväga hur den ska presenteras i bilder. ”Den mångformiga regnskogen, med
sina otaliga samspel mellan arterna, verkar driva med
människor som försöker närma sig den.”
I samband med en verkstad under studietiden
1995 hade Kannisto fotograferat svartvita porträtt av
paddor vid stugan i Tavastland. Här föddes för första
gången idén och önskan att pröva på detsamma i tropiska regnskogar, där artmångfalden är rikast i världen. Under åren 1997–2018 gjorde Kannisto sammanlagt tio fotoresor i regnskogar. Den två första resorna
gick till Peru, år 2000 och 2005 arbetade hon i Brasilien
och Franska Guyana. I Costa Rica har Kannisto arbetat
sex gånger.

Sanna Kannisto har ett livligt minne av hur hon för första gången steg ut i regnskogens fukt från flygplanets
torra luft. ”Jämförd med våra skogar är regnskogen
frodig och flerskiktad. Det är som om växterna tävlade om utrymme utan några slags regler. Ljudmiljön är
kraftig. Den höga och fuktiga skogen sluter människan
inom sig. Natt och dag skiljer sig mycket, också med
avseende på arternas aktivitet. Väderförhållandena
kan växla mycket snabbt och de dagliga regnen är
rikliga och kommer med kraft.”
Densiometer är ett verk som berättar om konflikten
mellan den egna upplevelsen som bygger på sinnesförnimmelser och den mätande och klassificerande
vetenskapen som strävar efter objektivitet. Liknande
utgångspunkter präglar också verken Private
Collection och Close Observer. På bilden har Kannisto
en densiometer i handen. Det är en anordning som
används som hjälp när man bedömer krontäckningsgraden hos träd. Den internationella definitionen på
skog baserar sig just på krontäckningsgraden, hur stor
del av himlen som täcks av trädens kronor sett från
markytan.
”Jag har i det här verket velat fotografera, ironiskt
och med mild humor, en människotyp med en oerhörd
kunskapstörst och ett passionerat förhållande till
naturen. Lusten att undersöka, samla och ta tillvara
driver den här människotypen till extrema platser och
omständigheter.” I regnskogens gränslösa överflöd
stöter forskaren-konstnären på det omöjliga i sin uppgift. ”En viss melankoli och känsla av otillräcklighet är
närvarande här.”
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Forest Fire 1 and 2, 1998
Skogsbrand 1 och 2
Svedjebruk är en traditionell odlingsform kring
Amazonfloden. Markytans bördiga skikt är tunt i regnskogen, för näringsämnena finns i stället för i jordmånen i den förmultnande materien. De svedjade åkrarna
urlakas på några år, och odlarna röjer då nya åkrar. Så
länge som arbetet gjordes med muskelkraft hölls åkerarealen som skulle svedjas relativt liten. Idag utsätts
skogarna för omfattande avverkningar, där timret först
transporteras bort och terrängen sedan bearbetas
med maskiners hjälp så att den brinner lättare.

Tree Death / Photosynthesis shutdown 1,
2010
Träddöd / Fotosyntesen avstängd 1
Det döda trädet har vid fallet raserat lianer och andra
epifyter samt en grupp mindre träd. En öppning har
uppkommit i regnskogen, som efter en storm. Verket
ingår i en helhet, vars bakgrund ligger i undersökningar
som utförts sedan 1980-talet på forskningsstationen
La Selva i Costa Rica. I dem kartläggs hur koldioxidhalten och uppvärmningen påverkar träden och skogen.
Den årliga variationen i mängden koldioxid i atmosfären påverkar trädens tillväxt. Om balansen är god
växer träden och binder kol. Under de hetaste åren
minskar fotosyntesen och träden frilägger kol. En
störning i fotosyntesen kan till och med orsaka trädets
död. Kannisto har följt forskarnas praktiska arbete
och bekantat sig med undersökningarna. ”Trädets
fotosyntesprocess påminner om andningen”, jämför
Kannisto. ”När den skadas dör trädet. Det ser ut som
om ett sådant sammanbrott inte kan förutspås. Det är
skrämmande att mäthistoriens hetaste år alla infaller
under de närmast föregående åren.”

Sanna Kannisto

Close Observer, 2010
Iakttagare
7.11.2008
”Vad händer på bilden? Det viktiga är den förskjutna
skalan, de stora växterna. Vad gör personen? Tittar på
kompassen? Mäter något? Ska jag också fotografera
bortvänd? Den gröna regnrocken och den grå ryggsäcken? Samlar grodyngel? Burken! Kanske jag också
måste ta digikameran, utöver Mamiyan, för att ännu
bättre se positionerna? Också filma med videokamera? Problem: mer att bära.
Jag funderar på morgondagens fotografering. Det
ösregnar. Jag försöker tänka på hur personen ska vara
i bilden. Borde Vita ändå vara i bilden och inte jag. Om
jag inte efteråt är nöjd med hur jag ser ut? När vi har
burit sakerna till fotograferingsplatsen, som ligger
på 1–1,5 timmars vandring längre bort och med två
bäckar att ta sig över vore det fint att få bilden gjord.
Vi måste också föra Elinchrom-blixtarna med stativ
dit. De väger ordentligt. Batteriet till dem måste jag
lägga i ryggsäcken. Det finns ingen ryggsäcksmekanism i Elinchrom-väskan. Nog kunde de ha planerat en
sådan, även om knappast någon tokstolle hade kommit på tanken att bära omkring dem långa vägar under
sådana förhållanden.
Ett helt otroligt regn. Jag sitter mitt under det stora
matsalstaket, med omkring fem meter till varje kant,
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och ändå kommer det fukt och droppar på mig. Jag
tänkte gå till min lya, men där var så trist att jag kom
tillbaka. Alldeles mörkt, fuktigt och unket och regnet
smattrar. Verandan är full av våra smutsiga kläder.
Det gick inte att tända oljelamporna. Och de innehåller annars också något annat än lampolja, de luktar
petroleum. Våra sängar är som två fågelbon. De gamla
madrasserna är helt nedlegade och lakanen skrynkliga och en förskräcklig hög med täcken. Och lukten är
säkert därefter. Jag är trött. Jag borde gå och lägga
mig. Det har blivit ett par vaknätter.

8.11.2008
Vi fotograferade idag vid de stora vattenväxterna.
Det blev helt fantastiskt – åtminstone känns det så!
Vi startade kl. 7.00 efter frukosten. Bedömningen
av gångavståndet som vi gjorde igår var duktigt i
underkant. Det tog oss hälften längre tid att gå när vi
hade Elinchrom, kamerautrustning och stativ med oss.
Planillastigen är ganska svår, liksom alla stigar här.
Det var som om det hela tiden gick uppåt och sedan
igen nedförsbacke. En massa rötter på marken och
gyttja. Sedan var det hala stenar. Varje gång vi stannade för att vila ångade vi som om vi kommit från bastun,
för temperaturen är bara ca 20 grader här. Vi tog oss
också över två floder från sten till sten och över några
mindre bäckar. Efter 2,5 timmar, ca 9.30, var vi på fotograferingsplatsen. Först måste vi vila. Vi bytte till torra
skjortor. Sedan började vi rigga upp blixtapparaterna i
en sluttning och binda fast dem i växter för att hindra
dem att välta. Jag har bara en 90 mm lins med mig.
Jag upplevde några ögonblick av fasa när jag prövade
linsen i Mamiyans stomme i den branta sluttningen.
Kameran på stativet höll på att välta. En backe är bra
i det avseendet att jag kan fotografera högre ifrån och
kan avgränsa himlen. Jag måste ännu bryta av några
grenar och böja bort och binda träd som var i vägen.
Vi fick vänta över en timme, för det var för soligt.
Sedan hittade vi en kombination av det rådande ljuset
och blixtljuset som verkade fungera. Hela fotograferingssituationen, de stora vattenväxterna, bäckbottnen och att samla fisk- och grodyngel kändes kul
och naturligt. Lite som när jag var barn och samlade
småkryp i en burk.

Sanna Kannisto

Preserved Specimen of the Extinct Golden
Toad, 2006 / 2020
Konserverat exemplar av den
utdöda gyllene paddan
Den gyllene paddan är en grodart som dog ut 1989.
Arten levde endast på ett litet område i Monteverde
i Costa Rica, där varma luftmassor som steg uppför
sluttningen kondenserades till disiga molnslöjor. Den
torra perioden som väderfenomenet El Niño satte fart
på 1986–1987 ledde till de gyllene paddornas död.
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Kollageverk
I sina kollageverk tar Kannisto upp ekologiska frågor
och konsekvenserna av människans verksamhet för
naturen, såsom det minskade antalet fåglar och insekter. Genom samordning av bilder, texter och diagram
behandlar verken teman kring naturforskning, forskningsstationer och olika slags hotbilder. Samtidigt blir
Kannistos arbete med bakgrunden synligt i verken:
konstnären fotograferar för att minnas och samlar
samtidigt olika slags bildmaterial, tidningsurklipp och
gamla negativ.

Mountains and wetland at Baikal,
yellow-breasted bunting, red-list
conservation status, 2019
Berg och våtmark vid Bajkalsjön, gyllensparv,
rödlistad (akut hotad)
Gyllensparven, fotograferad vid Bajkalsjön i Ryssland,
riskerar att dö ut.

Tracking bees, 2019
Spårning av bin
Det drastiskt minskande antalet pollinerare är ett
aktuellt bekymmer. De är utsatta för den stora mängd
kemikalier som används inom odlingen. Av pesticiderna och växtskyddsmedlen hamnar slutligen 80–98
procent ut i omgivningen, där de sedan tas upp i
näringsväven.

Hollow oak, Insect trap, research article,
2019
Ihålig ek, insektsfälla, vetenskaplig artikel
Ekosystemet kommer att lida betydligt av insekternas
försvinnande. Torrakan av ek (rötträd) fotograferad i
Tyskland är fortfarande en viktig livsmiljö för hundratals arter.

Forest hide-out, negative, spotted nutcracker being ringed, 2019
Skogskoja, negativ, en nötkråka ringmärks
Skogshyddan avsedd för observation av djur är fotograferad i Egentliga Tavastland.. Fågelflocken som
fastnat på ett över 70 år gammalt bladnegativ är ett
dokument efterlämnat av en okänd bongare. Avsikten
med ringmärkningen av fåglar är att märka dem individuellt och ge bakgrundsinformation om deras skydd.

Duckling on eutrophicated lake, 2019
Andunge på eutrofierad sjö
Bilden av en eutrofierad sjö är från Tyskland. Kannisto
fotograferade den för en artikel i tidskriften GEO, i
anknytning till Internationella dagen för biologisk
mångfald proklamerad av FN. Den internationella
International Day for Biological Diversity firas 22 maj.

Tangle, 1997
Insnärjda
Tangle är det tidigaste verket på utställningen, som
Kannisto fotograferade som 22-åring i Amazonas i
Peru under sin första fotograferingsresa. ”Verket är
fotograferat under ett ögonblick när vattnet är högt
och fiskarna simmar in i skogen för att äta frukter.
Jag minns min förundran, och jag var imponerad av
hur skogsbottnen förvandlades till en reflekterande
spegel.”

Chloroceryle americana, 2019
Grön kungsfiskare
Sanna Kannisto har i sina verk medvetet velat lyfta
fram små djur som ansetts obetydliga, såsom småfåglar, insekter, ormar, fladdermöss och grodor. Dras roll
i ekosystemet är enligt henne mycket mer betydelsefull och mångbottnad än de stora däggdjurens, som
vanligen ses som galjonsfigurer inom naturfotografin
och naturskyddet. I regnskogarnas mångfald fascineras hon särskilt av relationerna och nätverken mellan
arterna. Kannisto berättar att hon alltid varit en iakttagare, för vilken det är viktigt att få dela observationerna med andra med hjälp av fotografier.
Den gröna kungsfiskaren är fotograferad i Costa
Rica. En assistent tog bilden av fågeln medan Sanna
Kannisto höll den i handen. ”Jag höll fågeln själv, för
jag har stor erfarenhet av att behandla fåglar”, berättar Kannisto.
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