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Taide, tiede ja kokemus
Alkuvuodesta 1999 eräs ystäväni kuunneltuaan aikansa puhettani sanoi: “Miksi et käytä taiteessa
kaikkea mitä sinussa on”. Hän viittasi lisensiaatin tutkintoon ja kymmenen vuoden tutkimustyöhön
eläinjalostustieteen parissa. Jäin miettimään hänen sanojaan ja sitä, kuinka olin kokenut tutkija-ajan
ikäänkuin toiseksi elämäksi. En nähnyt sillä olevan yhtymäkohtaa siihen, mitä taiteilijana olin tekemässä.
Muutaman viikon kuluttua keskustelusta löysin itseni kahlaamasta ihmisen genomia Human Genome
-projektin sivuilla. Loppuvuodesta olin maalannut kokonaisen näyttelyn ihmisen DNA-koodista ja sen
tuntemiseen liittyvistä filosofisista kysymyksistä. Paljon myöhemmin toinen ystäväni vertasi tieteen ja taiteen
ilmenemistä ajattelussani ja töissäni amalgaamiksi. Se on varmasti totta. Niitä ei voi enää erottaa toisistaan.
Mietin usein käsiteitä yleistieto, tieteellinen tieto ja tutkimustieto. Tutkimustieto on näistä epävarminta,
yleistieto on vakiintunutta käsitystä ilmiöiden olemuksesta ja tieteellinen tieto ehkä tarkoittaa mitä tahansa
tietoa, joka on tutkimuksen kautta saavutettu. Taiteilija harvoin pääsee sille epäselvälle alueelle, missä uusi
tieteellinen tieto muodostuu.
Kun puhun tieteellisestä tai tutkimuksellisesta kerroksesta teoksissani, käytän usein sanoja 'toinen
maisema'. Se on se todellisuuden kuva tai heijastus todellisuudesta, joka välittyy tutkijoiden työn kautta.
Tiedämme, että ymmärryksemme todellisuudesta on jatkuvassa muutoksen tilassa. Yleensä joudun
opiskelemaan varsin paljon niitä asioita, joiden kanssa työskentelen, mutta usein vasta
kenttätyöskentelyjakson jälkeen. Se on myös havaintojen täydentämistä, tarkentamista ja yksityiskohtiin
ymmärryksen hakemista. Kysymykset voivat olla tällaisia: “Mistä pienen viherlevän valoa aistiva 'silmä' on
muodostunut?” tai ”Miksi sinilevän geenissä ei ole introneja (koodaamattomia jaksoja)?”
Lukeminen on välttämätöntä, mutta taiteellisen työn kannalta tärkeintä on oleminen ja oma työskentely
tutkimuksen näyttämässä maailmassa. Tarvitaan omia havaintoja planktonista ja levän 'silmästä'. Tarvitaan
jaettuja kokemuksia tutkijoiden kanssa siinä missä antiikin maalausten edessä viipymistä. Tarvitaan
työskentelyä jakutiankarjan ja siitä huolehtivien ihmisten keskuudessa ja omin silmin todettuja havaintoja
jakutiankarjan ainutlaatuisuuden paljastavista geneettisistä analyyseistä. Näin ‘toinen maisema’ tulee todeksi
– muuttuu kokemukseksi. Silloin on mahdollista ja luontevaa ottaa siitä aineksia teoksiin ja rinnastaa sitä
muihin kokemuksiin, ajatuksiin ja asioihin.
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Jakutiankarja Koillis-Siperiassa

Jakutski Skot

Keväällä 2005 tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta

- löytöretki

teki kenttätutkimusta Eveno-Bytantay'n alueella Venäjän federaatioon kuuluvassa Sahan tasavallassa.

Siperiaan

Kohteena oli kolme pientä, syrjäistä kylää Verhojanskin vuoristossa n. 150 km napapiiristä pohjoiseen. Siellä

2000–luvulla

elää arktisiin oloihin sopeutunut, ainutlaatuinen ja uhanalainen jakutiankarja n. 1000 yksilön populaationa.
Ryhmän tavoitteena oli selvittää yhteiskunnallisia ja kulttuurisia riskejä, jotka voisivat uhata jakutiankarjan
säilymistä. Olin yksi ryhmän jäsenistä. Työskentelin tutkimusryhmän kanssa haastatellen ihmisiä sekä
piirtäen, maalaten ja valokuvaten karjaa. Työskentely karjan keskuudessa antoi mahdollisuuden oppia
tuntemaan eläimiä läheltä, ymmärtää niiden piirteitä ja temperamenttia. Tästä aineistosta syntyi Helsingissä
taideprojekti ’Jakutski Skot – löytöretki Siperiaan 2000-luvulla'.
Olen nuorena toiminut eläinjalostustutkijana ja tunnen lehmät päältä ja sisältä, mutta myös ystävinä
(eläinjalostus on genetiikkaa, tilastotiedettä, ja biologiaa). Olin jo ennen Siperian-matkaa hyväksynyt tieteen
ja tutkimuksen osaksi taiteellista työtäni. Silti tai ehkä juuri taustani vuoksi jakutiankarjan haaste oli erilainen
ja vaativa.
Kesy nauta on kehittynyt villihärästä omaksi lajikseen n. 10 000 vuotta kestäneen kesyyntymishistorian
kuluessa.

Sen elinpiiri on yhteinen ihmisen kanssa. Muualla sitä ei ole.

sopeutumista, geneettistä ja epigeneettistä kaiken vaikuttaessa kaikkeen.

Muutos on ollut oppimista,
Kesy nauta on riippuvainen

ihmisestä ja osa nykyistä ihmiskulttuuria. Siitä seuraa, että ihmisellä on ainutlaatuinen moraalinen vastuu
naudasta ja kaikista muistakin kesyistä eläinlajeista. Jos ihminen elämänpiireineen vaikuttaa näin paljon
villihärkään 10 000 vuodessa, kuinka eri eläinlajien kesyyntymishistoriat ovat vaikuttaneet meihin? Tai miten
eläimet ylipäätään ovat vaikuttaneet ihmisen muotoutumiseen evoluutiomme aikana? Näitä aiheita tutkitaan.
Kysymykset ovat osa jakutiankarjasarjan viitekehystä.
Jo Jakutskissa, myöhemmin kotona Helsingissä ja vielä myöhemmin Roomassa YK:n FAO:ssa
esitellessämme jakutiankarjaprojektia kävi ilmi, että ihmiset eivät tiedä, miltä jakutiankarja näyttää. Paikalla
otetut valokuvat eläimistä ja niiden olosuhteista osoittautuivat arvokkaiksi.

Ymmärsin, että en myöskään

töissäni voi pohtia jakutiankarjan ainutlaatuisuutta tai ihmisen ja eläimen suhdetta, näyttämättä minkälaisia
ne ovat. Valitsin tähän tarkoitukseen klassisen muotokuvan.
Sakkyryrin kylä.

3

Ylhäällä vasemmalla: Karjapiha Kusturin kylässä
Keskellä ylhäällä: Yhteistyökumppanimme Ruslan
Popov ja Innokenti Amosov työhuoneellani Helsingin
Vallilassa.
Keskellä: Kartta. Kylät, joissa jakutiankarja on
säilynyt, on osoitettu valkoisella merkillä.
Keskellä alhaalla: Maalaus kiinnostaa jakutiankarjan
Vasikkaa.
Oikealla ylhäällä: Tällaista vuoristoa koko kahden
tunnin lennon ajan Jakutskista Sakkyryriin.
Oikealla alhaalla: Iltapäivää Sakkyryrin keskusraitilla.
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Ylhäällä: Kuvakollaasi teoksista Jakutiankarja - 9 muotokuvaa ja
Emon helmet. Samaan tilaan ripustettuina teokset pohtivat eläinten
ja ihmistenkin identiteetin monia puolia.
Oikealla: Yksityiskohta muotokuvasarjan maalauksesta.

Emon helmet -teos on kuva jakutiankarjan mitokondrioiden DNA:sta löydetyn T4-sekvenssin geneettisestä
informaatiosta. Informaatio on ilmaistu neljän erikokoisen ympyrän avulla. Kukin koko viittaa yhteen DNA:n
neljästä emäksestä, joiden lyhenteet ovat a, t, c ja g. T4:-sekvenssin löytyminen jakutiankarjalta oli
Ensimmäinen geneettinen vihje rodun erityislaatuisuudesta, mikä on myöhemmin osoitettu paljon laajemin
geneettisin tutkimuksin. Emolta saatu mitokondriaalinen DNA siirtyy sellaisenaan jälkeläiselle. Tiede on
paljastanut meille nämä 'helminauhat', joiden avulla kyetään selvittämään mm. jakutiankarjan geneettistä
historiaa, sen identiteettiä.
'Jjakutski Skot – löytöretki Siperiaan 2000-luvulla' teoskuvat Anu Akkanen
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Jakutiankarjan eläimet ovat kesyjä ja
uteliaita. Rotu on matalajalkainen ja
hieman pienempi kuin omat alkuperäisrotumme. Päivisin eläimet kulkevat
kylillä vapaana löytäen itse juomapaikalle.
Talvella se on jäähän tehty reikä, josta
vettä nostetaan kaukaloihin. Iltapäivällä
halonhakkuupaikat puupuruineen ovat
mukavia makuupaikkoja.
Kylät sijaitsevat maailman kylmimmäksi
asutuksi alueeksi mainitulla seudulla.
Ankarat pakkaset , jopa -50 °C, kestävät
sydäntalvella useita viikkoja. Kovissa
oloissa, kaukana, vaikeakulkuisten
matkojen takana ihmisten ja eläinten
vastavuoroinen riippuvuus oli kouriintuntuva. Ilman toista ei selvittäisi.

Oikealla:

Jakutiankarja – 9 muotokuvaa
Yakutian cattle – 9 Portraits
2007
Öljy/Oil
55-65 cm x 40 cm
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Muotokuvaa pidetään arvon
osoituksena. Sen tarkoitus on
ilmaista persoonallisuutta ja henkilön
olemusta. Eläinmuotokuvat saavat
lisämerkityksiä, kun ne vertautuvat
ihmismuotokuviin. Muodosta tulee
osa sisältöä. Voidaan kysyä, miten
asetamme eläimen ihmisen rinnalle,
mikä suhteemme kesyyntyneisiin
lajeihin on tai voisi olla.

Kanssakulkijat
Cotravellers
2007
öljy/oil, á 170x70 cm
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Siperian taivas -maalauksessa on
kuvattu pieni jakso kesyn naudan
geneettistä informaatiota
värimatriisin muodossa.
Satunnaisuuteen perustuvalla
maalaustavalla olen halunnut
korostaa ihmisen hallinnan ja
tietämisen rajallisuutta ja viitata
siihen outoon aineen maailmaan,
jossa elämä toteutuu.

Siperian taivas
Siberian Sky
2007
öljy/oil, 170x270 cm
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Festone

Rooma ja antiikin kulttuuri
Siinä missä genetiikan opinnot ja myöhemmin tutkijan työ johdattivat luonnontieteelliseen maailmankuvaan,
Rooman aika on opettanut eurooppalaisuutta ja taiteen historiaa. Rooma on tehnyt tämän suomalaisille
taiteilijoille sukupolvesta toiseen. Sattumaa tai ei, mutta olin aina ajatellut Roomaa vähän samaan tapaan
kuin Tsehovin novellin sisarukset Moskovaa. Tällä kertaa 'sitten kun' -ajattelu muuttui todeksi. Olen saanut
työskennellä Villa Lanten taiteilijaresidenssissä kahteen otteeseen (3 kk ja 6 kk).

Lisäksi olen vieraillut

Roomassa lukuisia kertoja lyhyempiä aikoja.
Roomassa aloin ymmärtää, millä tavalla suomalaisuus on osa eurooppalaisuutta. Emme olleetkaan niin
ulkopuolisia pohjoisessa kolkassamme kuin olin luullut. Tärkein opastajani antiikin maailmaan on ollut sen
maalaustaide. Lisäksi tutkin varhaiskristillistä taidetta, joka näyttää selvästi kasvaneen antiikin maalaustaiteen
pohjalta. Hämmentävää ja riemastuttavaa antiikin maalaustaiteessa on ollut sen aiheiden runsaus arkisista
yksityiskohdista suuriin mytologisiin esityksiin. Maalaukset ovat usein myös valtavan taitavia ja herkkiä.
Lisäksi maalauksia oli kaikkialla. Huonetilat maalattiin lattiasta kattoon. Eläimiä kuvataan antiikin
maalauksissa paljon ja monesta syystä. Osa liittyy uskonnollisiin tai muihin rituaaleihin kuten
metsästysrituaalit. Linnut ja kalat on yleensä maalattu tarkasti ko. lajin mukaisesti.
Pienen kävelymatkan päässä Colosseumilta sijaitsee Case Romane. Yhdessä sen huoneista on seiniä
kiertävä, suurikokoinen maalaus, joka näyttää esittävän elonkorjuujuhlaa. Ainakin sen vuodenaika on syksy.
Siinä siivelliset nuorukaiset kannattelevat kukista ja kasveista punottua köynnöstä. Sana Festone tarkoittaa
juuri tällaista köynnöstä. Maalauksen yläosassa kiemurtelee viiniköynnös. Köynnösten ympärille on maalattu
runsaasti niin suuria kuin pieniäkin lintuja. Maalaus on myöhäisantiikin ajalta.
Tämä seinämaalaus Case Romane’n

Stanza dei Geni’ssä

on ollut Festone-sarjan etäisenä

lähtökohtana. Omassa työssäni festone muodostuu kuitenkin valkoisesta, ihmisen geneettistä informaatiota
kantavasta helminauhasta, joka kietoutuu väripintoihin ja kulkee maalauskankaasta toiseen. Geneettinen
informaatio on ilmaistu neljän erikokoisen ympyrän avulla siten, että kukin koko viittaa yhteen neljästä DNA:n
emäksestä a, t, c ja g. Geneettinen informaatio muodostuu näiden emästen järjestyksestä. Maalauksessa
käytetty DNA -jakso on NCBI:n tietokannasta (ref. NCBI database/Homo Sapiens). Läsnä ovat myös pienet
eläimet ja vähän isommatkin.

9

Hyvin pieni valikoima antiikin
eläinaiheisia maalauksia.
Kuvista kaksi on Tarquinian etruskihaudoista (oikealla keskellä ja
alhaalla). Muut ovat Roomassa
sijaitsevan Palazzo Massimon
kokoelmista. Valitettavasti kuvien
laatu on heikko, sillä valoolosuhteet kohteissa ovat lähes
aina erittäin huonot ja salaman
käyttö on kielletty. Keskellä kuva
Villa Lanten ateljeesta.
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Vasemmalta oikealle:

Festone - Delfiini / Dolphin, 2007, öljy / oil, 170 x 70 cm
Festone - Bufo Bufo, 2007, öljy / oil
Festone - Härkä / Bull, 2007, öljy / oil, 170 x 70 cm
Festone - Cecco, 2007, öljy / oil
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Suunnitelma Festone – sarjan ripustamisesta. Siihen
kuuluu seinään maalattavat helmet yhdistämään
maalaukset konkreettisesti.
Sarjan maalaukset päätyivät viiteen eri kotiin. Omistajat
tietävät teoksen helminauhan jatkuvan sen toisissa
osissa. Näin he ovat maalausten kautta ikäänkuin
yhteydessä, vaikka eivät toisiaan tunne tai tiedä.

Festone – Peukaloinen / Winter wren, 2007, öljy / oil, 130 x 160 cm
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Pisara vettä

Planktoniin liittyvä työskentely
Pisarasta meren, järven, joen tai lammen vettä voi löytää planktonin kauniin ja hämmästyttävän
mikroskooppisen maailman. Plankton on monin tavoin elintärkeä maapallon elämälle. Se tuottaa n. 50%
ilmakehän hapesta. Planktonilla

on oma osansa

ilmaantuivat n. 3 mrd. vuotta sitten,

valtamerien globaalissa hiilikierrossa.

Sinilevät, jotka

synnyttivät maapallolle happipitoisen ilmakehän. Maapallon

ilmastohistorian tutkimuksessa käytetään sedimenttiin kerrostuneita planktonin lajeja biologisten muutosten
arvioinnissa. Merkityksestään huolimatta plankton on jäänyt monelle vieraaksi.
Plankton lumosi. Näin siellä tuntemattoman maailman, kuin toisen maailmankaikkeuden. Aloin tutkia
tätä elävän veden maailmaa Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisella asemalla. Olosuhteet olivat otolliset,
sillä v. 2008 siellä

oli

alkanut yhteistyö tutkijoiden ja taiteilijoiden kesken, jota olen osaltani

ollut

kehittämässä. Tukea ja apua sain vesitutkijoilta. Heitä saapuu kesäisin Kilpisjärvelle eri puolilta Suomea ja
muualta maailmasta. Suurin osa heidän työstään liittyy suoraan tai välillisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten
ymmärtämiseen tai havaitsemiseen. Sain käyttää laboratorioita ja mikroskooppeja.

Opin hakemaan

vesinäytteet, käsittelemään niitä, mikroskopoimaan ja kuvaamaan mikroskoopista. Luin akrktisista vesistä ja
planktonista, mutta tärkeintä oli käytännön työ tunturissa ja laboratoriossa.
Kun käyn uimassa, voin olla varma, että pieniä yksisoluisia planktonleviä ja vähän isompia planktisia
eläimiä takertuu hiuksiini tai uimapukuun. En voi sille mitään.

Plankton on monien ruokaa ja sen lajien

runsaus tai planktonin kokonaismäärä vaihtelevat olosuhteiden mukana monimutkaisella tavalla.

Kasvi- ja

eläinplanktonin elinkierto on lyhyt ja lajeilla on erilaisia tapoja turvata lajin säilyminen. Samalla tavalla kuin
tutkijat, minäkin jouduin tuhoamaan sen mitä kuvaan. Pelkkä mikroskopointi on jo stressi kaikelle elolliselle.
Laboratoriossa tutkitut vesinäytteet päätyvätkin yleensä heinikkoon tai viemäriin
järvestä nostettu ämpäriin jäänyt löylyvesi (jossa myös on planktista elämää).
halkaisee alkion tai miten ruokintakokeita järjestetään kotieläimillä.

samaan tapaan kuin

Olen nähnyt kuinka tutkija

Mielestäni taiteilijaa koskevat samat

eettiset periaatteet kuin tutkijoita. Toimin niin.
Ihminen ei oikeastaan voi nähdän

planktonia. Mikroskooppilasilla

planktonia on aina

paljon

tiheämmässä kuin luonnossa koskaan. Mikroskoopin kuva on poikkileikkaus, joka näyttää kerrallaan

vain

osan läpinäkyvästä kohteesta. Näen vain sen minkä käyttämäni laite silmälleni näyttää ja minkä ihmissilmäni
havaitsee. Silti on arvokasta

kohdata

toinen todellisuus vaikka vain jonkinlaisena heijastuksena.

pohdinnan jälkeen aloin käyttää kuvaamaani aineistoa monin tavoin työskentelyssäni.

Tämän
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Vasen ylhäällä: Näytteitä hakemassa karulla
tunturilammella Saanan takana Suomen
kasviplanktonseuran retkellä syksyllä 2013
Vasen keskellä: Planktonia mikroskoopissa
Kilpisjärven biologisella asemalla.
Vasen alhaalla: Vesikirppunäytteen käsittelyä
(kuva Leo Granberg).

Okea ylhäällä: Näkymä Saanalta Mallalle.
Oikea alhaalla: Haavi lentää. Näytteenotossa
tunturilammella 'Field Notes -Cultivating
Ground' -tapahtuman aikana

(kuva Ellen Røed).
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Elävä vesi / Living Water
2010
Maalaus-videoinstallatio
Painting Video Installation
n. 240 cm x 360 cm
Yläällä: mikroskooppisia yksisoluisia leviä
Keskellä: vesikirppu
Alhaalla: vesikirppu pyörii, vesikirppu
näkyy oranssinruskeana värinä.
Taustalla: sivulta toiselle kulkee teos

Mustat helmet – Anabaena sp.
ks. viimeinen sivu
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Elävä vesi / Living Water
2010
Maalaus-videoinstallatio
Painting Video Installation
n. 240 x 360 cm

Valkoinen vesikirppu on
laboratoriokantaa ja
oranssinruskea Kilpisjärvellä
tunturilammen näytteestä kuvattu.
Siellä vesikirput 'ruskettuvat' eli
kehittävät pigmenttiä suojautuakseen
uv-säteilyltä.
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Video

Pisara vettä / Drop of Water
2014
Maalaus-videoinstallatio
Painting Video Installaton
n. 80 x 145
Vesikirppu ui määrätietoisen oloisesti pisarassa, pysähtyy, kääntää

Maalaus

suuntaa, nyppii. Kun videon projisoi
maalauksen pintaan, se näyttää
uivan maalauksen kuvioissa ja
tutkivan niitä. Muutaman kerran se
ui ulos maalauksesta.

Taustalla: sivulta toiselle kulkee teos

Mustat helmet – Anabaena sp.
ks. viimeinen sivu

Maalaus + video
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Työskentelen maalauksen ja videon kanssa
samanaikaisesti kumpaankin suuntaan.
Video vaikuttaa maalaukseen ja maalaus
videon editointiin ja leikkaukseen.

Pisara vettä, yksityiskohta
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Kollektiivi / Collective
2014
Maalaus-videoinstallaatio
Painting Video Installation
n. 125 x 250 cm
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Planktonin monet yksisoluiset levät ja leväyhteisöt uivat aktiivisesti.
Videon yhdistäminen maalaukseen mahdollisti liikkeen näyttämisen.

Kollektiivi-teoksessa pyörivät yksisoluisista kultalevistä muodostuneet
leväyhteisöt (Uroglena sp.). Pyörimisliike on hidas, unenomainen.
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Teoksiin liittyviä näyttelyitä, esitelmiä ja julkaisuja

Jakutski Skot- löytöretk i Siper iaan
2000–luvulla

Yksityisnäyttelyt
2010 Kaupunkitaiteen Galleria, WSP-Finland Oy, Helsinki
2007 Art Goes Kapakka, Helsingin juhlaviikot, Ravintola Zetor, Helsinki
2007 Galleria Katariina, Helsinki
Ryhmänäyttelyt
2012 Westers & Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Kemiön saari
2009 Nacka Konsthalle (Dieselverkstad), Nacka, Tukholman alue, Ruotsi
2009 Galleria Uusikuva, Kotka
Esitykset ja luennot, valkoima
2010 Anu Osva, Yakutian Cow in North-East Siberia and her Western Relatives – An
Artistic Investigation on Symbiotic Relationship between Domesticated Cattle and Humans.
Art and Technoscience– conference, Academy of Fine Arts in Finland, in collaboration with
the Finnish Bioart Society and Pixelache festival. Helsinki
2009 Anu Osva, Löytöretki Koillis-Siperiaan – taiteilijana monitieteisessä
tutkimushankkeessa, Aleksanteri-instituutin Kulttuurifoorumi, Helsingin yliopisto
2009 Anu Osva, Taiteen ja tieteen laboratorioissa. Havahdus seminaari, Tieteiden talo.
Helsinki, järj. Luonnontukijoiden seura Vanamo
2009 Anu Osva, Symbiotic Human Animal Relationship, Yakutian Cattle – an Intersecting
Art & Science Approach, presentation in the Japanese-Finnish Conference on Pastoralism.
Tohoku University, Sendai, Japan.
2007 Leo Graberg, Juha Kantanen ja Anu Osva järjestivät YK/FAO:n
kotieläingeenivarayksikön kanssa seminaarin “Yakutian Cattle in a Changing SocioEconomic Environment”. Aiheena oli erityisesti Jakutiankarjan geneettinen merkitys ja sen
säilymisen sosio-ekonomiset ja kulttuuriset edellytykset. Pidin esitelmän omasta
työskentelystäni sahalaisiin kyliin tehdyn kenttämatkan aikana. FAO:n päämaja, Rooma
2007 Anu Osva Jakutski Skot – Löytöretki Siperiaan 2000-luvulla ja , Suomen Rooma
Instituutti, Villa Lante, Rooma. Jakutiankarja-projektista ja taiteellisesta työskentelystä.
Artikkelit ja julkaisut, valikoima
M.-H. Li, A. Osva and J. Kantanen, Supporting conservation of livestock biodiversity
through multidisciplinary studies: a case study of the Yakutian cattle in Siberia, the far east
of Russia, Animal Genetic Resources, FAO-United Nations, 50/2012

Anu Osva, Ars Bioarctica – unelma luonnontieteiden ja taiteen yhteistyöstä Arktiksessa,
Luonnontutkija -lehti 5/2009
Anu Osva, The Symbiotic Human Animal Relationship: An Artistic Investigation of
Yakutian cattle, in ’Good to Eat, Good to Live with’, Animals and Nomads in Northern
Eurasia and Africa. Northeast Asian Study Series X, 2010
Anu Osva, valokuva-aineisto ja Epilogi kirjassa 'Saha Ynaga – Cattle of the Yakuts',
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Mustat helmet – Anabaena sp. / Black Pearls – Anabaena sp.
2013
Akryyli ja puuhiili mdf-levylle ja vanerille
Pituus n. 10 m , 29 osaa
Anabaenat ovat helminauhamaisia sinileviä.
Värimatriisi teoksen seitsemännessä osassa kuvaa petJ geenin
geneettistä informaatiota. Se koodaa fotosynteesissä elektronien
kuljetukseen osallistuvaa cytochrome c6 proteiinia.
Ref. http//genome.microbedb.jp/cyanobase/Anabaena#resources
Anabaena sp. PCC 7120 genome project (26.6.2013)

