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Mitä taide tekee meille? 

Taiteen synnyttämät kokemukset ovat filosofisen ja psykologisen estetiikan ytimessä, mutta 

niiden arvo on myös kyseenalaistettu. Mitä sanottavaa nykytutkimuksella on 

taidekokemusten luonteesta ja merkityksestä? Mikä vetää taiteilijoita luovaan työhön? Entä 

mitä tapahtuu, kun vastaanottaja uppoutuu teokseen? Keskustelumuotoisessa tekstissämme 

lähestymme näitä kysymyksiä fenomenologian ja psykologian näkökulmista. 

 

Harri Mäcklin: Esteettinen kokemus on epäilemättä yksi filosofisen estetiikan keskeisimpiä 

käsitteitä, mutta viime vuosisadan aikana se joutui hyvin huonoon valoon. Niin analyyttisessa kuin 

mannermaisessa ajattelussa alkoi 1900-luvun mittaan nousta ääniä, joiden mukaan esteettinen 

kokemus on pinnallinen tapa tarkastella taidetta – tai sitten liian epämääräinen, ohikiitävä ja 

subjektiivinen kohde filosofisen tutkimuksen kiintopisteeksi. Kritiikin terävin kärki oli ajatuksessa, 

että taiteen lähestyminen pelkästään esteettisen kokemuksen kiihokkeena sivuuttaa taiteen 

syvemmän merkityksen tiedon, moraalin ja yhteiskunnallisen muutoksen kanavana. Kritiikin 

ansiosta esteettinen kokemus päätyi 1900-luvun loppupuolella filosofisen estetiikan taka-alalle, ja 

sen tutkimus siirtyi ennen kaikkea psykologian ja kognitiotieteen aloille. 

Viime vuosina filosofisen estetiikan piirissä on kuitenkin virinnyt paljon uutta keskustelua 

esteettisen kokemuksen luonteesta ja merkityksestä. Myös omassa tutkimuksessani olen 

kiinnostunut pohtimaan, onko esteettisellä kokemuksella syvempiä ulottuvuuksia, jotka sen 

suoraviivainen tulkinta mielihyväkokemuksena sivuuttaa. Väittäisin näet, että ihmiset eivät hakeudu 

taiteen äärelle ensisijaisesti niiden tiedollisen tai yhteiskunnallisen sisällön vuoksi, vaan koska taide 

antaa mahdollisuuden kokea ainutlaatuisia kokemuksia. Mutta jos näissä kokemuksissa ei ole kyse 

pelkästä mielihyvästä, niin mistä sitten? 

Jussi Saarinen: Kuten sanot, taiteen vetovoima perustuu pitkälti sen kykyyn kutsua esiin 

monenlaisia kokemuksia, joista kaikki eivät todellakaan rajaudu mielihyvän piiriin. Esteettisiksi 

luonnehditut reaktiot voivat yhtä hyvin olla eri tavoin ärsyttäviä. Puhuttaessa esteettisestä 

kokemuksesta herää kuitenkin kysymys, miten erotamme sen muunlaisesta kokemuksesta omaksi 

luokakseen, ja onko tämä ylipäätään toivottavaa tai mahdollista. Analyyttisessa filosofiassa 

esteettisten mielentilojen tunnusomaisista piirteistä onkin kiistelty jo pitkään, eikä konsensusta taida 

olla näköpiirissä1. 



  

Yksi keino väistää ongelma on pidättäytyä kokonaan ’esteettisen’ käsitteen käytöstä 

taidekokemusten erittelyssä. Jos teemme näin, saattaa ensi alkuun vaikuttaa siltä, että luovutamme 

jotain elintärkeää deskriptiivisestä kalustostamme, mutta toisaalta se pakottaa pohtimaan, 

onnistuisiko taidekokemusten täsmällinen kuvaaminen yhtä hyvin ilmankin. Toisin sanoen: mihin 

perustuu esteettisen käsitteen oletettu välttämättömyys tai lisäarvo? Jos esimerkiksi kerron 

kokeneeni tietyn taideteoksen äärellä uppoutumisen ja elävöitymisen tunteita, muuttuuko 

kokemukseni kuvaus rikkaammaksi tai tarkemmaksi, jos kiirehdin lisäämään: ”Niin, koin siis 

esteettistä uppoutumista ja elävöitymistä!” 

  

Olen siis kanssasi samaa mieltä siitä, että ihmiset hakeutuvat taiteen äärelle kokeakseen monenlaisia 

asioita ja että näiden kokemusten tutkiminen on tärkeää. Toisinaan vain epäilen, että esteettisen 

käsitteeseen sitoutuminen tuo mukanaan tarpeetonta painolastia eikä juurikaan, jos lainkaan, 

deskriptiivistä lisäarvoa. Onko sinulla jonkinlainen kanta tähän kysymykseen? 

 

HM: Erinomainen pointti – esteettisyyden käsite on tunnetusti filosofinen saippuanpala, joka voi 

tarkoittaa mitä vain ja samalla ei mitään. Etymologisesti termi viittaa aistihavaintoon, ja käytän sitä 

korostaakseni taidekokemusten havaitsevaa, kehollista luonnetta, jota ei voi palauttaa pelkkään 

käsitteelliseen ajatteluun. Henkilökohtaisesti en ole varma, onko mahdollista tai edes järkevää 

yrittää vetää selkeä raja esteettisten ja muiden kokemusten välillä, joskin fenomenologisen 

tutkimuksen avulla voisi toki argumentoida, että esteettisillä kokemuksilla on oma rakenteensa ja 

dynamiikkansa, joka erottaa ne tavallisista havaintokokemuksista2. Voisin tässä kuitenkin tehdä 

väistöliikkeen ja huomauttaa, että pidän esteettisyyden sijaan tärkeämpänä kiinnittää huomiota 

termiin ’kokemus’. Kuten mainitsin, taidefilosofiassa törmää yhä ajatukseen, että taiteen 

varsinainen merkitys on jossain sen välittömän kokemuksellisuuden ulkopuolella, esimerkiksi sen 

kyvyssä välittää tietoa tai kyseenalaistaa yhteiskunnallisia oloja, ja että taiteen tarkastelu 

kokemuksien näkökulmasta trivialisoi taiteen. Mielestäni taiteen kokemuksellisuuden 

sivuuttamisessa tai yksinkertaistamisessa menetetään kuitenkin jotain oleellista. 

 

JS: Koska yhteinen intressimme on pureutua taideteosten mahdollistamiin kokemuksiin ja niiden 

merkittävyyteen, on varmasti viisainta olla takertumatta esteettisyyden määrittelyyn. Tässä 

yhteydessä voimme sopia, että termi korostaa taidekokemusten aistimellisia ja affektiivis-kehollisia 

puolia. Samaan hengenvetoon ehdotan aiheen tarkastelun laajentamista taiteen vastaanottajista 

myös taiteentekijöihin. Nähdäkseni yksi keskeinen syy luoda taidetta on juuri se, että suhde 



kehkeytyvään teokseen mahdollistaa tekijälleen useita merkittäviä tunnekokemuksia – jopa 

sellaisia, joita hän ei muutoin kykenisi saavuttamaan. Tämä herättää kiinnostavia kysymyksiä 

tekijän ja vastaanottajan taidekokemusten yhteneväisyyksistä ja eroavuuksista. Molemmissa 

tapauksissa taideteos muuttaa kokemista ja siten kenties myös kokijaa, mutta miten? 

 

HM: Itse lähtisin siitä, että taiteen voi katsoa olevan transformatiivista kahdessa eri merkityksessä. 

Taide voi olla kokemuksellisesti transformatiivista siten, että se hetkellisesti muuttaa kokijan tapaa 

kokea ympäristönsä ja itsensä: voimme ”eksyä” teokseen, uppoutua sen maailmaan ja kadottaa 

käsityksemme ajasta, paikasta ja jopa itsestämme kokemuksen subjekteina3. Vastaavasti taide voi 

olla hermeneuttisesti ja eksistentiaalisesti transformatiivista siten, että se muuttaa kokijaa tavoilla, 

jotka kestävät välittömän kokemuksen jälkeenkin: taide voi laajentaa ymmärrystä, avata silmät 

maailman epäkohdille, tarjota väylän käsitellä ongelmia, auttaa kokijaa ymmärtämään itseään ja 

niin edelleen. Nämä kaksi transformaatiota voivat olla yhteydessä toisiinsa, mutta se ei ole 

välttämätöntä: taide voi synnyttää voimakkaita kokemuksia ilman kestäviä muutoksia, ja vastaavasti 

taide voi saada meidät ymmärtämään jotain ilman välitöntä elämyksellisyyttä.  

 

JS: Tämä on osuva huomio. Olen tehnyt samansuuntaista jaottelua analysoidessani 

taidemaalareiden työskentelyyn liittyviä tunteita4. Tyypillisesti tekeillä oleva teos herättää 

tekijässään monenlaisia, voimakkuudeltaan ja miellyttävyydeltään vaihtelevia tunne-episodeja. 

Merkittävä osa näistä tunteista kytkeytyy luonnollisesti työn edistymiseen: siinä missä pieleen 

sutiminen aiheuttaa turhautumista, nostavat onnistuneet siveltimenvedot kummasti mielialaa. 

Erityisen kiinnostavina pidän kuitenkin tunteita, jotka koskevat kokonaisvaltaisesti omaa olemista 

tai olemassaoloa. Kuvasit edellä, kuinka ”eksyminen” taideteokseen voi monin tavoin muuttaa 

totuttua kokemusta ajasta, paikasta ja itsestä. Monet taiteilijat kokevat teostensa äärellä 

samansukuisia tunteita. Esimerkiksi uppoutuminen työn alla olevaan maalaukseen on yleistä, ja 

tähän liittyy usein myös vapautumisen, elävöitymisen ja yhteyden saavuttamisen tunteita. Väitän, 

että tällaisten tunteiden esiintyminen selittää osaltaan maalaamisen vetovoimaa eli sitä, miksi 

taiteilijat ryhtyvät luomistyöhön yhä uudestaan.  

  

Kuten totesit, ohimenevien vaikutustensa ohella taide voi muuttaa kokemusta pysyvämmin. Niin 

kutsuttu ’eksistentiaalisten tunteiden’ teoria tarjoaa yhden, fenomenologiasta ammentavan tavan 

ymmärtää näitä perustavanlaatuisia ja vaikeasti sanallistettavia muutoksia5. Teorian ydinajatus on, 

että kunkin yksilön kokemuksellinen todellisuus riippuu tietoisuuden taustalla jatkuvasti 

vaikuttavasta affektiivisesta virittymisestä – siis tietynlaisesta olemassaolon perustunnusta. 



Muutokset tässä virittymisessä ilmenevät kokonaisvaltaisina muutoksina yksilön elämismaailmassa 

eli siinä, miten hän kokee itsensä, toiset ihmiset ja ympäristönsä. Eksistentiaalinen tunne voi 

esimerkiksi olla tunne kuulumisesta tai kuulumattomuudesta, kotoisuudesta tai vieraudesta ja niin 

edelleen. Olennaista tässä yhteydessä on se, että taide tarjoaa taiteilijalle luovan keinon käsitellä 

oman kokemuksensa affektiivisia ulottuvuuksia aina sen perustoja ja pohjavirettä myöten. Toisin 

sanoen maalaamalla voi paitsi ilmaista eksistentiaalisia tunteitaan myös muuttaa ja muokata niitä. 

Tässä mielessä maalarin affektiivisesti virittynyt olemassaolon tapa voi nousta hänen luovan työnsä 

kohteeksi, joskaan ei välttämättä kovin tietoisella tavalla. 

 

HM: Eksistentiaalisten tunteiden teoria vaikuttaa hyvin potentiaaliselta, joskin vielä varsin vähän 

tutkitulta lähestymistavalta myös vastaanottajan kokemusten analysointiin. Taideteos voi tuoda 

esiin hyvin perustavanlaatuisia tunteita, kuten vieraantuneisuutta, ihmetystä, harmoniaa, tyhjyyden 

tunnetta tai yhteenkuuluvaisuutta. Samalla taide voi tarjota ulkoisen kohteen, jonka kanssa näitä 

tunteita voi käsitellä ikään kuin turvallisessa tilassa. Joskus emme edes tiedä näistä tunteista ennen 

kohtaamista teoksen kanssa. Juuri tässä on nähdäkseni yksi taiteen ominaisimmista kyvyistä. 

Arkisessa elämässä tällaisiin kokemuksiin ei välttämättä ole pääsyä, niitä ei huomata tai edes haluta 

kokea. Tuomalla esiin erilaisia, joskus poikkeuksellisia kokemuksen muotoja taide voi laajentaa 

kokijan käsitystä tarjolla olevista ajattelun, tuntemisen ja toiminnan mahdollisuuksista, eli niin 

kutsuttua ’mahdollisen tajua’. Tällä tavalla taide voi, niin kuin sanoit, muuttaa yksilön 

elämismaailmaa6.  

 

Minusta on kiinnostava kysymys, millaisia olioita taideteosten täytyy olla, jotta ne pystyvät 

vaikuttamaan meihin näin. Taideteokset eivät ole mitä tahansa olioita olioiden joukossa. Emme 

käsittele niitä kuin tuoleja, teekuppeja tai tietokoneita. Ranskalaisfilosofi Mikel Dufrennen sanoin 

taideteos vaikuttaa elottoman esineen sijaan olevan eräänlainen ”kvasisubjekti”, jolla on oma 

toimijuutensa: se ottaa kokijan valtaansa, ohjaa tämän havaintoja ja asettaa vaatimuksia7. Sillä on 

myös oma syvyytensä, oma tyhjentymättömyytensä, joka on verrattavissa – mutta ei 

samaistettavissa – toisen ihmisen läsnäoloon. Kumpaakaan ei voi ottaa haltuun ja tuoda 

jäännöksettä ymmärryksen piiriin.  

 

JS: Tuossa on kyllä paljon pureskeltavaa. Kommentistasi kumpuaa kolme tärkeää kysymystä, joista 

ensimmäinen on laaja, toinen spesifimpi ja kolmas sitoo edelliset kaksi yhteen. Millaisia olioita 

taideteosten täytyy olla, jotta ne kykenevät muuttamaan yksilöiden elämismaailmaa merkittävällä 

tavalla? Millä tavoin ja minkälaisten ehtojen vallitessa taideteos on koettavissa elollisen subjektin 



kaltaisena toimijana? Miten juuri kokemus taideteoksen kvasisubjektiudesta voi aiheuttaa 

merkittäviä muutoksia yksilön elämismaailmassa ja mahdollisen tajussa? Tartun tässä 

keskimmäiseen kysymykseen, mutta samalla toivon, että pohdintani jäsentäisivät jonkinlaista 

lähestymistapaa myös kahteen muuhun. 

  

Nähdäkseni kokemus taideteosten kvasisubjektiudesta syntyy kulttuuristen, psykologisten ja 

materiaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Taideteosten toimijuudesta ja elollisuudesta on 

keskusteltu läpi taiteen historian, ja tämä diskursiivinen traditio vaikuttaa myös nykyisiin 

taidekäsityksiimme ja -kokemuksiimme8. Taidetta subjektivoiva puhunta ohjaa siis suhtautumaan 

taideteoksiin ikään kuin niillä olisi elollisille olioille tyypillisiä ominaisuuksia. Tätä puhettahan 

mekin tässä ylläpidämme! Lisäksi on useita psykologisia, erityisesti suhteessaolemiseen liittyviä 

tekijöitä, jotka osaltaan synnyttävät kvasisubjektiuden vaikutelmaa. Yksi tällainen selitys on 

kehityspsykologinen: aiempien vuorovaikutuskokemustemme pohjalta odotamme taiteen antavan 

kokemuksellemme muodon, säätelevän tunteitamme, jäsentävän sisäistä elämäämme, syleilevän tai 

kannattelevan meitä ja niin edelleen.9 Tällainen teosten tarjoama ”peilaava hoiva” on omiaan 

vahvistamaan niiden kvasisubjektiuden tuntua. Lopuksi taideteoksissa itsessään voi olla piirteitä, 

jotka edesauttavat niiden kokemista elollisina olioina. Sisällöllisten ja muodollisten ominaisuuksien 

lisäksi kyseiset piirteet voivat olla materiaalisia; esimerkiksi öljyvärit voivat muodostaa orgaanisen 

kudoksen ja ihon kaltaisia kerrostumia10. Näinkin lyhyen analyysin valossa on siis helppo todeta, 

että kokemus taideteosten kvasisubjektiudesta on varsin monisyinen ilmiö. 

  

Lisäksi kvasisubjektius on kokemuksellisesti moni-ilmeistä. Teoksen elollisuus ja toimijuus 

näyttäytyvät erilaisena riippuen muun muassa siitä, tarkastellaanko sitä taiteilijan luomisprosessin 

vai valmiin teoksen vastaanoton näkökulmasta. Teos näet ”käyttäytyy” eri tavalla tekijänsä kanssa 

kuin yleisön edessä. Monelle taidemaalarille on erityisen tärkeää, että teos osallistuu työskentelyyn 

omine ehdotuksineen, vaatimuksineen ja yllätyksineen. Juhana Blomstedt on luonnehtinut 

maalauksiaan valaisevasti keskustelukumppaneikseen. ”Suhtaudun tauluun kuin toiseen henkilöön, 

jonka kanssa keskustelen”, hän paljastaa, ja jatkaa, kuinka maalaamisen alussa ”ei ole muuta kuin 

avuton merkki kankaalla. Se on kuin lapsen ensimmäinen yritys sanoa sana. Sitten kangas alkaa 

vaatia, että kun olet tehnyt minulle tämän, sinun täytyy seuraavaksi tehdä näin. Hiljalleen se alkaa 

hahmottua, minun osuuteni kasvaa ja monen vaiheen jälkeen päättyy.”11 Oletettavasti tällaiset 

kvasi-intersubjektiiviset teossuhteet versovat herkemmin tietynlaisista henkilökohtaisista 

taipumuksista ja taiteentekemisen tavoista, sillä kaikki taiteilijat eivät koe teoksiaan toimijoina saati 



elollisen kaltaisina olioina. Mutta sinulla lienee jotain sanottavaa ilmiön toisesta puolesta eli siitä, 

miten vastaanottajat voivat kokea teoksen kvasisubjektiuden. 

 

HM: Fenomenologisesti katsoen elävyysvaikutelman taustalta voi tunnistaa ainakin kolme eri 

piirrettä. Ensiksikin, elottomissa objekteissa voidaan ”tunnistaa” elollisiin olioihin liittyviä piirteitä, 

kuten tunnetiloja, ajatuksia tai tahdonalaista liikettä. Tällaiset kokemukset liittyvät etenkin taitavasti 

ihmistä kuvaaviin teoksiin, kuten veistoksiin tai maalauksiin, joskin silmä tunnistaa ihmismäisiä 

piirteitä joskus hyvinkin abstrahoiduista muodoista ja korva kuulee tunteita puhtaassa äänessä. 

Etenkin taideteosten välittämien tunteiden luonteesta on hyllymetreittäin kirjallisuutta, johon tässä 

ei kuitenkaan ole syytä mennä.   

Tästä päästään toiseen piirteeseen, joka on oikeastaan ensimmäisen erityistapaus. Joskus teos ikään 

kuin kääntää kokijan havainnon takaisin kokijaan itseensä ja synnyttää kokemuksen havaituksi 

tulemisesta. Tästä selkein esimerkki on tilanne, jossa maalaus tuntuu vastaavan kokijan katseeseen 

omalla katseellaan. Tästä syntyy kokemus toisen havainnon kohteena olemisesta, joka on yleensä 

intersubjektiivisten kokemusten piirre. Tällainen vaikutelma syntyy helposti esimerkiksi 

muotokuvia katsoessa.  

Nämä kaksi piirrettä ovat tyypillisiä esittävien, elollisten olioiden piirteitä jäljitteleville teoksille. 

Kolmas, fenomenologisesti hieman erilainen elävyyden piirre taas voi olla läsnä hyvinkin erilaisissa 

teostyypeissä. Tätä piirrettä voisi kutsua esteettisen kokemuksen itseohjautuvuudeksi. Teos imaisee 

kokijan mukaansa niin, että teoksen havainnointi ei vaadi tietoista ponnistelua, vaan teos tuntuu 

avautuvan ikään kuin itsestään: maalaus ohjaa katseen suuntaa, romaani pakottaa lukemaan 

eteenpäin12. Vaikka faktisesti teoksen havainnoissa on kyse kokijan omista tietoisuudenakteista, 

kokemuksellisesti tuntuu siltä kuin ne tapahtuisivat itsestään – ikään kuin teos ottaisi kokijan 

valtaansa ja ohjaisi tämän mieltä. Tässä suhteessa jotkin esteettiset kokemukset muistuttavat 

piirteiltään flow-kokemuksia13. 

Itseäni kiinnostaa etenkin tämä kolmas elävyyden muoto. Yksi lupaavimmista lähestymistavoista 

esteettisen kokemuksen itseohjautuvuuteen hyödyntää Edmund Husserlin ’passiivisen synteesin’ 

käsitettä. Lyhyesti sanottuna passiivinen synteesi on tietoisuuden esireflektiivistä toimintaa, joka 

edeltää aktiivisia akteja, kuten arvostelua, tahtomista ja reflektointia, joissa tietoinen minä asettaa 

itsensä aktien alkuperäksi. Esimerkiksi koemme maailman ajallisesti jatkuvana ja tilallisesti 

jäsentyneenä ilman aktiivista ponnistelua, ja vastaavasti monet kehon liikkeet ja affektit syntyvät 

ikään kuin automaattisesti. Itse asiassa huomattava osa kokemusmaailmastamme on tällaisten 



passiivisten aktien synnyttämää. Viime aikoina on noussut esiin ajatus, että esteettisessä 

kokemuksessa on kyse korostuneesta passiivisuuden kokemuksesta, jossa esteettinen objekti 

stimuloi passiivisia akteja, kuten kehollisia ja affektiivisia reaktioita tai kognitiivisen prosessoinnin 

automatisoitumista, ja samalla estää aktiivisia, tietoisen minän asettavia akteja14. Myös taiteen 

tekijän luovia prosesseja on pyritty selittämään passiivisten aktien avulla15.  Kokemuksellisesti 

passiivisuuden korostuminen näyttäytyy siten, että taideteos tuntuu avautuvan itsestään ja ottavan 

kokijan tai tekijän valtaansa. Samalla reflektiivinen tietoisuus itsestä kokemuksen subjektina katoaa. 

Harmillisesti vielä ei ole tarkkaan tiedossa, miten taideteokset onnistuvat vaikuttamaan tietoisuuden 

toimintaan tällä tavoin. 

JS: Taideteos siis kaappaa haltuunsa yhden kokemisen tavan ja vaimentaa toisen, ja sitten mennään. 

Sisältyykö tähän oletus, että kokonaisuudessaan esteettinen kokemus syntyy passiivisten ja 

aktiivisten aktien yhteistyöstä, vaikka passiivinen synteesi olisikin siinä korostuneemmin läsnä? 

Esteettinen kokemus vaikuttaisi nimittäin jäävän puolitiehen, jos siitä leikattaisiin pois esimerkiksi 

tietoinen arvostelu ja reflektointi. Toinen mieleen nouseva kysymys koskee ”passiivisen esteettisen 

kokemuksen” universaaliutta ja normatiivisuutta. Tulisiko kaiken (hyvän) taiteen herättää tällainen 

kokemus asianmukaisesti virittäytyneessä vastaanottajassa, vai poimiiko kuvaus vain yhdenlaisen 

esteettisen kokemisen tavan useamman mahdollisen joukosta? 

 

HM: Hyviä kysymyksiä! Aloitetaan normatiivisuudesta, sillä vastaus siihen on yksiselitteisempi: 

teoria ei ole arvottava, vaan ajatus on, että joillain arvokkaina pidetyillä taidekokemuksilla on 

tällaisia piirteitä. Toki tämän perusteella olisi mahdollista tehdä myös normatiivisia väittämiä16, 

mutta fenomenologisessa keskustelussa tästä ei ole kyse. 

 

Ensimmäinen kysymys onkin sitten hankalampi. Vaikka passiivisuuden käsite saa otteen joistain 

esteettisen kokemuksen piirteistä, ei se tosiaan yksinään tunnu ratkaisevan kaikkia ongelmia. 

Esteettinen kokemus on usein heiluriliikettä uppoutumisen ja reflektion välillä, ja myös itse 

uppoutumisvaihe sisältää tulkitsevia ja arvottavia aspekteja. Vielä ei ole täysin selvää, miten 

kokemuksen eri vaiheet ja niiden sisältämät aktit vaikuttavat toisiinsa. Toisin sanoen, vaikka 

passiivisuuden käsite vaikuttaa lupaavalta, työsarkaa vielä riittää. 

 

JS: Uppoutuminen on kiehtovaa, sillä se voi muuttaa kokemusta monin tavoin. Viittasit edellä itsen 

kadottamiseen, ja ilmeisesti olet tutkinut myös itsen unohtamista. Minua on jo pitkään askarruttanut 

kysymys itsen ja teoksen välisestä rajautumisesta. Rajat voivat esimerkiksi huokoistua ja limittyä, 



tai ne saattavat hälvetä jopa siinä määrin, että kokija tuntee olevansa yhtä teoksen kanssa. Tämän 

tyyppisiä kokemuksia on kuvattu kirjavasti niin taiteen tekemisen kuin vastaanottamisen 

näkökulmista: ihmiset kertovat sulautuvansa maalauksiin, löytävänsä itsensä niiden sisältä, 

katoavansa niiden syövereihin ja niin edelleen. Esimerkiksi taiteilija Stephen Newton kuvailee 

omaan maalaukseensa sulautumista: ”Yhtäkkiä ja täysin selittämättä löysin itseni keskeltä loputonta 

harmaata merta, jonka pinta peittyi silmänkantamattomiin kelluvista kollaasipaloista, viivojen 

rippeistä sekä maalatuista ja liimatuista kankaista. Kaikki nousi ja laski ympärilläni, ja olin 

puoliupoksissa äärettömän keskellä.”17 Filosofi ja taidemaalari Michael Krausz kertoo puolestaan 

kokeneensa ystävänsä maalauksen äärellä jotain hyvin samantapaista: ”Yhtäkkiä koin olevani 

teoksen tilassa sen sijaan, että olisin tarkastellut sitä [ulkoa käsin]. Vielä enemmän: koin itseni ja 

teoksen tilan tunkeutuvan toisiinsa.”18 Krausz vakuuttaa vaalivansa tätä ”ei-dualistista” tunnetta 

myös omassa työskentelyssään. 

  

Ei ole täysin selvää, miksi jotkut taiteilijat kokevat teoksiinsa sulautumisen edesauttavan heidän 

luovaa työskentelyään. Nostan lyhyesti esiin kaksi mahdollista syytä. Ensinnäkin fuusion tilassa 

yksilön havaintokyvyn on väitetty muuttuvan siten, että erottelevan, kapean ja kaavoihin 

kangistuneen havainnoinnin tilalle nousee joustavampi ja laaja-alaisempi tapa hahmottaa asioita19. 

Havaintojen vapaampi sekoittuminen edistää puolestaan luovien yhdistelmien ja ratkaisujen 

löytymistä. Toinen hyöty on affektiivinen. Yhteensulautuminen voi herättää muun muassa vahvoja 

vapautumisen, innostumisen ja sujuvuuden tunteita. Kohonnut mieliala ikään kuin kannattelee 

luovaa prosessia ja osoittaa sen etenevän oikeansuuntaisesti. On selvää, että mahdollisista 

hyödyistään huolimatta tällaiset tilat eivät automaattisesti tai yksistään takaa luovia lopputuloksia. 

Kenties niitä voi kuitenkin oppia hyödyntämään tärkeänä osana prosessia, johon kuuluu myös 

etäännytetympää ja analyyttisempaa työskentelyä. Lopuksi on syytä täsmentää, että rajojen 

hälvenemisessä ja teokseen sulautumisessa on aste-eroja, eivätkä taiteilijat tyypillisesti koe 

täydellisiä ykseyden tunteita teostensa äärellä – tämä saattaisi jopa ehkäistä luovaa toimintaa. 

 

HM: Olen samaa mieltä siitä, että uppoutuminen kattaa yksittäistä kokemusta laajemman 

kokemusten luokan. Simon Høffding erottelee viisi uppoutumisen muotoa, jotka kuvaavat 

muusikoiden eri tapoja keskittyä soittamiseen20. Nähdäkseni muotoja löytyy lisääkin, jos tarkastelee 

yleisesti vastaanottajien ja taiteilijoiden kokemuksia. Kuten mainitsitkin, olen omassa 

tutkimuksessani keskittynyt ”esteettiseksi itsensä unohtamiseksi” kutsumaani 

uppoutumiskokemukseen, jossa kokijan tietoisuus itsestään esteettisen kokemuksen subjektina 

hetkellisesti katoaa. Kuvauksia tällaisista kokemuksista alkaa ilmestyä esteettiseen kirjallisuuteen 



tasaiseen tahtiin 1700-luvun alusta eteenpäin, ja kiinnostavasti juuri ”itsensä unohtamisen” 

retoriikka leviää hyvin nopeasti kielialueelta toiselle (Selbstvergessenheit, oubli de soi, self-

forgetfulness ja niin edelleen). Kutkuttavasti – mutta myös harmillisesti – nämä kuvaukset eivät 

tähän mennessä ole olleet kovin selkeitä sen suhteen, mikä on se ”itseys”, jonka näissä 

kokemuksissa sanotaan unohtuvan. Olen alkanut puolustaa ajatusta, että puhe ”itsensä 

unohtamisesta” on itse asiassa jossain määrin harhaanjohtavaa, sillä kokemuksessa itsetietoisuutta 

ei voi kadottaa täydellisesti – jos näet olisi, miten kokijat pystyvät jälkeenpäin tunnistamaan, että 

kokemus tapahtui heille? Nähdäkseni on perustellumpaa sanoa, että ”itsensä unohtamisessa” 

reflektiivinen itsetietoisuus on hetkellisesti estynyt. Tietoisuus tempautuu niin vahvasti mukaan 

esteettiseen kokemukseen, että se ei pysty samanaikaisesti temaattisesti suuntautumaan itseensä. 

Jäljelle jää kuitenkin niin kutsuttu esireflektiivinen itsetietoisuus, jolla tarkoitetaan kaikkeen 

tietoiseen kokemukseen liittyvää implisiittistä tietoisuutta kokijasta itsestään21. Juuri 

esireflektiivisen itsetietoisuuden säilyminen takaa tietoisuuden virran yhtenäisyyden ja jatkuvuuden 

uppoutumisen aikana, sitä ennen ja sen jälkeen.   

 

Kerroit, miten ainakin jotkut taiteilijat tavoittelevat sulautumiskokemuksia teostensa kanssa. Myös 

vastaanottajien puolella vastaavat kokemukset on usein nähty merkittävinä – jopa siinä määrin, että 

jotkut teoreetikot pitävät itsensä unohtamista joko esteettisen kokemuksen välttämättömänä ehtona 

tai vähintäänkin sen korkeimpana muotona; klassikkoesimerkki tästä on Arthur Schopenhauerin 

esteettinen teoria22. En itse ehkä menisi näin pitkälle, mutta minusta on silti relevantti kysymys, 

miksi ihmiset tuntuvat arvostavan uppoutumiskokemuksia. Esittämäsi selitysmahdollisuudet ovat 

hyvin sovellettavissa myös vastaanottajien puolella. Yksi mahdollisuus on myös perinteisen 

leikkiteorian soveltaminen uppoutumiseen. Tällöin ajatus on, että esteettinen kohde stimuloi kokijan 

ajattelua, tunteita, mielikuvitusta ja kehoa niin kokonaisvaltaisesti, että kokija on täysin uppoutunut 

vuorovaikutukseen kohteen kanssa.23 Teorian mukaan tällainen holistinen, ulkoisista säännöistä 

vapaa vuorovaikutus koetaan syvästi miellyttävänä.  

 

Uppoutumisen arvoon skeptisemmin suhtautuvat taas tarttuvat helpommin eskapistiseen tulkintaan: 

uppoutuminen tarjoaa mahdollisuuden paeta aktuaalista maailmaa, sen murheita ja velvollisuuksia. 

Tällöin uppoutuminen näyttäytyy helposti joko pinnallisena viihdykkeenä tai jopa moraalittomana 

vastuunpakoiluna. Puolustajien haasteeksi muodostuu vastata skeptikoille, mitä positiivista arvoa 

uppoutumisella saattaisi olla – vähän niin kuin me tässä keskustelussa!  

 

[INFOLAATIKKO ALKUUN] 



Harri Mäcklin 

”Oma tutkimukseni on jo pidempään pyörinyt tavalla tai toisella esteettisen kokemuksen ympärillä. 

Väittelin tammikuussa 2019 tohtoriksi väitöskirjalla, jossa tutkin esteettisen uppoutumisen 

fenomenologiaa. Väitöksen jälkeisissä tutkimuksissani olen tarkastellut esteettisen kokemuksen ja 

itsetietoisuuden välisiä suhteita. Fenomenologisen tutkimuksen ohella olen innostunut kaivelemaan 

historiallisista lähteistä merkkejä esteettisen kokemuksen evoluutiosta 1700-luvun alusta 

nykypäivään. Toimin parhaillaan postdoc-tutkijana Helsingin yliopistossa Koneen Säätiön 

kolmivuotisella rahoituksella. Tutkimustyön ohella toimin estetiikan opettajana sekä Helsingin 

Sanomien freelance-taidekriitikkona.” 

 

Jussi A. Saarinen 

”Valmistuin psykologiksi vuonna 2001 ja tohtoriksi filosofian oppiaineesta vuonna 2015. Viimeiset 

pari vuotta olen työskennellyt Koneen Säätiön rahoittamassa monitieteisessä hankkeessa, joka 

selvittää itsen ja toisen välistä kokemuksellista rajautumista. Osana tätä projektia olen tutkinut myös 

taidemaalareiden suhdetta omiin teoksiinsa. Hiljattain ilmestynyt kirjani Affect in Artistic Creativity 

– Painting to Feel (2020) esittää melko suoraviivaisen väitteen: taiteilijat maalaavat, koska se on 

heille itselleen affektiivisesti palkitsevaa ja arvokasta toimintaa. Tämän yksinkertaisen tosiasian 

takaa paljastuu kuitenkin monitahoisia mielenfilosofisia ja kehityspsykologisia kysymyksiä.” 

 

[/INFOLAATIKKO] 
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