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näkemysten avulla. Örnlindin kiin-
nostavan mutta arveluttavan väitteen 
mukaan ihmisten jatkuva läsnäolo 
internetissä ja sosiaalisessa mediassa 
tuottaa uudenlaista subjektipositiota, 
Facebook-tykkääjää, joka tulkitsee 
ja arvottaa maailmaa ennen kaikkea 
esteettisesti. Wolfram Bergande puo-
lestaan puhui Hegelin taidefiloso-
fisten oivallusten kantavuudesta ja 
relevanssista postmodernin jälkeisessä 
taiteessa, jos kohta hänen esitelmänsä 
uhkasi upota Hegel-eksegeesiin.

Lars-Olof Åhlberg pähkäili ’es-
tetiikan’ ja erityisesti ’esteettisen’ kä-
sitteitä. Hänen mukaansa näiden 
termien monimerkityksisyys palautuu 
aina käsitteen introdusoineeseen 
Baumgarteniin, joka viittasi ’estetii-
kalla’ niin aistihavaintoon kuin tai-
teeseen. Åhlberg totesi, että tämän 
päivän filosofinen estetiikka kärsii 
termin löyhästä käytöstä. ’Estetiikkaa’ 
pidetään kattokäsitteenä kaikelle aisti-
mukseen liittyvälle nautinnolle ja tai-
teeseen kohdistuvalle kiinnostukselle.

Seminaarin toisen päivän esi-
telmät olivat suomenkielisiä. Oiva 
Kuisma esitteli estetiikan tutkimusta 
ja opetusta Suomessa 1800-luvun 
puolivälistä nykypäivään, Porthanista 
ja Cygnaeuksesta Aarne Kinnuseen 
ja Arto Haapalaan. Terike Haapoja 
pohti tieteen ja taiteen suhdetta ja 
kysyi, miten luonnollisia tai puhtaita 
me ihmiset todella olemme. Marjatta 
Bardy puhui niin ikään subjektiivisen 
taiteen ja objektiivisen tieteen kyt-
köksestä ja puolusti taidetta hyvin-
voinnin lähteenä. Juhani Pallasmaa 
varjeli kauneutta ja tuumaili arkki-
tehtuuria maailman kohtaamisen 
paikkana.

Seminaarin puheenvuorot osoit-
tivat, että nykyestetiikka on tuke-
vasti kiinni muuttuvassa maailmassa. 
Toisaalta aiheiden kirjo ilmensi Åhl-
bergin väitettä estetiikka-termin väl-
jähtämisestä ja muistutti niin ikään 
historiallis-teoreettisen tutkimuksen 
tarpeesta. Yhtä kaikki kuulijoita 
piisasi, ja esitelmiä seurannut kes-
kustelu oli vilkasta. Seminaarin pe-
rusteella seuran tulevaisuus näyttää 
valoisalta.
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Kerro hieman somaestetiikan 
taustasta.
Somaestetiikan juuret ovat vahvasti 
pragmatistisessa estetiikassa. Monet 
sen teemoista alkoivat hahmottua 
minulle viimeistellessäni kirjaani 
Pragmatist Aesthetics (1992). Ennen 
kaikkea teoksen viimeisissä osissa 
nostan esiin esteettiseen elämään 
liittyviä kysymyksiä, jotka ovat so-
maestetiikassa keskeisiä. Pragmatis-
tinen estetiikka korostaa esteettisen 
kokemuksen ja taiteen tekemisen 
ruumiillisuutta. Tällainen näkemys 
on myös somaestetiikan taustalla, 
joskin se yrittää ottaa ihmiselämään 
kuuluvan ruumillis-esteettisen 
ulottuvuuden vielä kokonaisval-
taisemmin huomioon. Puolustan 
Pragmatist Aesthetics -teoksessa myös 
populaarikulttuurin eri muotojen es-
teettistä oikeutusta. Ruumiillisuus ja 
liikkuminen ovat tärkeässä asemassa 
monen populaarikulttuurin tuotteen 
kokemisessa. Myös tässä suhteessa 
somaestetiikan juuret ovat tuossa 
varhaisessa teoksessani.

Miten päädyit somaestetiikka-
nimeen?
Etsin itse asiassa pitkään sopivaa 
nimitystä mielessäni hahmottu-
valle estetiikan alalle. Mietin aluksi 
nimeä ”kehon estetiikka” [aesthetics 
of the body], mutta tässä vaihtoeh-
dossa minua häiritsi se, että kehon 
ulkomuoto ylikorostuu. Termi ei 
myöskään oikein saa otetta so-
maestetiikalle keskeisestä ruumiilli-
suuteen kuuluvasta sisäisestä näkö-
kulmasta. Pohdin myös nimeä ”lihan 
estetiikka” [aesthetics of the flesh]. Li-
hahan on Maurice Merleau-Pontyn 
ruumiinfenomenologian keskeinen 
käsite. Englannin kielen sanalla flesh 
on kuitenkin sen verran vahvat kon-
notaatiot esimerkiksi syntisyyteen, 
että pidin sitäkin huonona vaihto-
ehtona.

Somaesthetics muodostui lopulta 
kahden sanan yhteensovittamisesta. 
Kreikan kielen sana soma tarkoittaa 
siis kehoa tai ruumista. Olin myös 
viehättynyt John Deweyn tavasta 
kirjoittaa estetiikka ilman a:ta, est-
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teoriansa kehollisia, käsitteellisiä ja historiallisia sidoksia.



2/2012  niin & näin   115 

otteita ajasta
Va

lo
ku

va
:  

Sa
m

i S
yr

jä
m

äk
i

hetics, ja olisin itsekin kirjoituksissani 
halunnut seurata Deweyn termino-
logiaa, mutta tämä olisi kuitenkin 
vaikuttanut hieman oudolta. So-
maesthetics mahdollisti näiden yhdis-
tämisen.

Termi on aiheuttanut myös 
hämmennystä. Puhuin ensimmäisiä 
kertoja aiheesta otsikolla ”Somaest-
hetics” Ruotsissa 1990-luvun lo-
pussa. Lähetin faksilla esitelmäni 
otsikon, joka ilmeisesti saapui perille 
hieman suttaantuneena. Kun saavuin 
paikalle, huomasin että esitelmäni ai-
heeksi ohjelmaan oli merkitty ”Some 
Aesthetics”.

Mikä on suhteesi John Deweyn 
estetiikkaan? 
Deweyn filosofialla on tietenkin 
ollut valtaisa vaikutus omaan ajat-
teluuni. Olin kuitenkin pitkään 
hieman vastahankainen Deweyn 
suhteen. Filosofinen koulutukseni oli 
vahvasti analyyttisessa filosofiassa, ja 
opin sen myötä skeptiseksi Deweyn 
hämärää ja ainakin analyyttisen filo-

sofian näkökulmasta poukkoilevaa 
kirjoitustapaa kohtaan. Palattuani 
Yhdysvaltoihin 1980-luvun lopulla 
vaikutuin yhä enemmän Deweyn 
teksteistä. Richard Rortylla oli 
tässä tärkeä rooli. Minulla myös oli 
tanssin filosofiasta kiinnostuneita 
opiskelijoita, jotka suorastaan rakas-
tivat Deweyä, joten ajattelin, että 
ehkä minunkin pitäisi tutustua tar-
kemmin hänen teksteihinsä. Viime 
aikoina olen kiinnostunut syvemmin 
Deweyn estetiikan taustasta. Usko-
akseni William Jamesilla oli tärkeä 
vaikutus Deweyn esteettiseen ajat-
teluun. Näitä taustoja olen yrittänyt 
purkaa joissakin viimeaikaisissa teks-
teissäni, ja niiden vaikutus näkyy 
myös somaestetiikassa.

Kirjasi Pragmatist Aesthetics 
julkaisemisesta tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 20 vuotta. 
Mitä ajattelet sen saamasta 
vastaanotosta?
Kirja on taidettu kääntää kaiken 
kaikkiaan 15 kielelle, ja venäjän-

kielinen käännös on tuloillaan. 
Huomasin, että suomennos on 
edelleen saatavilla, mistä olen 
hyvin iloinen. Angloamerikka-
laisessa maailmassa keskityttiin 
odotetusti kirjan ensimmäisiin 
lukuihin, joissa pohdin pragma-
tistisen estetiikan suhdetta ana-
lyyttiseen estetiikkaan sekä esi-
merkiksi tulkinnan käsitettä. Es-
tetiikan, etiikan ja hyvän elämän 
teemoja käsittelevä luku puo-
lestaan herätti kiinnostusta var-
sinkin Kiinassa ja Ranskassa.

Teoksen vastaanotossa oli myös 
hieman kielteisiä ulottuvuuksia. 
Puolustan kirjassa rap-musiikin 
esteettistä arvoa ja seison edelleen 
sanojeni takana. Mutta minua 
hieman harmitti se, että kirjan 
ilmestymisen jälkeen tulin tun-
netuksi lähes yksinomaan rapin 
filosofina. Pragmatist Aesthetics kä-
sittelee kuitenkin monia muitakin 
kysymyksiä.


