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Verkossa julkaistavan kult-
tuurilehti Mustekalan kym-
menvuotisjuhlavuoden kun-

niaksi kirjoitettu ja painettu pam-
fletti Alaston totuus taiteesta on kevyt 
paljastuskirja taiteen alla piilevistä 
rakenteista. Aikana, jolloin taide-
kirjoittelu enenevässä määrin siirtyy 
verkkoon – Mustekalan omimpaan 
ympäristöön – on outoa, että verk-
kolehti päättää vierailla paperilla. 
Määritelmällisesti pamfletti on ki-
pakka kannanotto ajankohtaisesta 
aiheesta, ja ajankohtaisuus vilahte-
leekin kirjoituksissa etenkin Gug-
genheimin ja Checkpoint Helsingin 
myötä. Kipakkuus sen sijaan jää 
puuttumaan sävyn ollessa pikemmin 
huolestunut.

Paljon puhuttu lehdistön kriisi 
ulottaa liepeitään myös kulttuuri-
journalismin sisältöön, joten meidän 
”[p]itäisi löytää selviytymiskeinoja, 
jotka takaisivat kulttuurialalle sekä 
taloudellisen että henkisen riippu-
mattomuuden”, Pirkko Holmberg 
toteaa (108). Toisin sanoen rahaa pi-
täisi saada ja vapaus säilyttää. Tämä 
on hankala tehtävä, mutta onneksi 
taide on perusluonteeltaan inno-
vatiivista: yhteisrahoituspalvelut, 
aikapankit, omavaraisuus, yhteisöl-
liset toimintamallit ja muut taiteen 
harjoittamat rahoituskeinot voivat 
olla jopa vapaampia kuin perinteiset 
julkisrahoitteiset taidemarkkinat, 
Holmberg jatkaa Laura Kokkosen 
kanssa.

Tutkija alansa naamana
Alaston totuus taiteesta noudattaa yh-
teisöllisen kirjoittamisen periaatteita. 
Työryhmään kuuluu seitsemän kir-
joittajaa, ja tekstejä kommentoimaan 
on pyydetty seitsemän taidemaa-
ilman toimijaa. Martta Heikkilän 
huomioima nykymaailman taipumus 
siirtyä ”aiheisiin keskittyneestä kult-

tuurijournalismista” ”henkilökeskei-
sempään kirjoittamiseen” on osattu 
välttää, sillä vain kommentoijien 
nimet mainitaan. Muutoin juttujen 
perässä on pelkät nimikirjaimet ja 
kirjoittajapersoonien esiintulo siten 
minimoitu. Toki lukija voi tarkistaa 
kirjoittajan henkilöllisyyden kirjan 
lopusta, ja itse sitä tekijäorientoi-
tuneena alituiseen teenkin. Herää 
kuitenkin kysymys toimituksellisen 
ratkaisun tarkoituksenmukaisuu-
desta. Ovatko näkemykset yhteisiä? 
Yhteinen suunnittelu ja sisäinen ver-
taisarviointi eivät poista kirjoittajien 
kunniaa tai vastuuta mielipiteistään, 
ja itse haluan ainakin tietää, kuka 
minulle kulloinkin puhuu. Tämä 
saattaa tarkoittaa, että olen aikani 
lapsi – kyvytön kohtaamaan taide- 
teoksia tai tekstejä itsenään ilman 
auktoriteetin tai persoonallisen 
naaman väliintuloa. Heikkilän 
mukaan ongelmana ei ole niinkään 
yksilöllisten näkökulmien ja nimien 

esiintuonti vaan kulttuurin samasta-
minen tekijöiden henkilöllisyyteen, 
jolloin ”taiteilijoista ja tutkijoista 
kehkeytyy brändejä ja edustamiensa 
alojen synonyymejä” (124–125).  

Hyödyn kieli ja mitta
Yksi kirjan huolenaiheista on nyky-
päivän vaatimus, että kulttuurista 
olisi oltava jotain hyötyä, jotta sitä 
kannattaisi harjoittaa tai ainakaan 
rahoittaa. Holmbergin ja Kokkosen 
mukaan kulttuurin vaikuttavuudesta 
puhuttaessa vedotaankin usein ”ul-
koisiin seikkoihin kuten taloudel-
lisiin ja terveydellisiin hyvinvointi-
vaikutuksiin” (12). Tämä taas johtaa 
siihen, että taiteen harteille kasataan 
yhä enemmän sosiaali- ja terveysalan 
tehtäviä – määrärahojen tietysti su-
pistuessa. Kun taidetta perustellaan 
vain fyysisen olemassaolon ylläpidon 
ja laajenemisen edistämisellä, unoh-
detaan sen pyrkivän nimenomaan 
itsesäilytysvietin ulkopuolisen maa-
ilman mahdollisuuden näyttämiseen. 
Toisaalta kyseessä on myös jekku: 
taiteilijoiden on opittava puhumaan 
hyödyn kieltä saadakseen rahoitusta 
toimilleen. On osattava markkinoida 
itseään oikein, puhuttava masen-
nuksesta ja syrjäytymisestä, syövän 
parantamisesta siellä, missä sisältönä 
onkin pelkkä taidetta taiteen vuoksi. 
Taiteessa autonomia ja yhteiskun-
nallisuus menevät kuitenkin aina 
sekaisin, eikä sen vaikutuksia voi en-
nustaa. Kyseessä ei siis ole valehtelu. 
Paljon huolestuttavampaa olisikin, 
jos myös taitelijat alkaisivat pitää tai-
detta vain instrumenttina johonkin 
taiteelle ulkoiseen päämäärään.

Taiteesta saatavaa hyötyä, huvia 
tai arvoa halutaan myös jotenkin 
pystyä mittaamaan. Saara Hacklin 
viittaa kirjoituksessaan paha-
maineiseen taiteen laadunarvioinnin 
mittaristoon, jota Aalto-yliopistossa 
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paraikaa kehitellään. Julkiselle ra-
halle on saatava vastinetta, joten 
varsinkin yliopistoissa taiteellisen 
toiminnan laatu on kyettävä arvi-
oimaan. Kuinka tämä tapahtuu, on 
mysteeri, onhan asiaa pohdittu jo 
vuosisatoja. Tulisiko teoksia esimer-
kiksi arvioida viittaamalla niiden si-
säisiin ominaisuuksiin, vai pitäisikö 
niiden suhdetta yhteiskuntaan pis-
teyttää? Esimerkiksi säveltaiteessa 
objektiivinen ”taidetuomarius” kävi 
vanhanaikaiseksi jo 1800-luvulla, ja 
mekaanisesta sääntöjen seuraamisesta 
siirryttiin enemmän tai vähemmän 
subjektiiviseen musiikkikritiikkiin1. 
Eikö yleinen keskustelu olisi taiteen 
kannalta parempi ratkaisu kuin 
jokin salakähmäinen ja objektii-
vinen arvon määrittely? Kouluttakaa 
niitä kriitikoita siis, älkääkä koettako 
jähmettää merkityksiä! Kritiikki on 
toki vaikea väline, kriitikon asian-
tuntemus hankalasti määriteltävää, 
eivätkä kritiikit tunnu yleisöäkään 
juuri kiinnostavan. Miksi taiteesta 
kirjoittaminen on kriisissä? Kritiikki, 
kolmas kirjan aihekokonaisuuksista 
taidemaailman ja yleisön lisäksi, jää 
tärkeydestään huolimatta vähäiselle 
käsittelylle.

Hyöty- ja huvivaateet nousevat 
esiin myös taideinstituutioista pu-
huttaessa. Anni Venäläinen kertoo 
museoiden – muodikkaasti galle-
rioiden – tehtävistä ja muistuttaa 
niiden olevan olemassa ensisijaisesti 
säilömistä eikä suinkaan seurustelua 
varten. Nyky-yleisön välinpitämät-
tömyys ei saisi vaarantaa tulevien 
sukupolvien oikeutta kulttuuripe-
rintöönsä. Heikentyneessä talous-
tilanteessa myös taistelu yleisöstä 
on kiristynyt. Merkittäviksi asioiksi 
taideinstituutioissa ovatkin nousseet 
sekä yleisölähtöinen sisältö että 
yleisön vaikutusmahdollisuudet. 
Useat instituutiot ovat Hacklinin 
mukaan jopa siirtyneet varsinai-
sesta sisällön kehittämisestä yleisön 
tavoitteluun. Keskittymällä vain 
elämyksen mainostamiseen uu-
sille kohderyhmille saattaa annin 
mehukkuus jäädä varmistamatta. 
Yleisön odotetaan sitten olevan 
kiinnostunut vajaasta sisällöstä tai 

touhuilevan museossa jotain epä-
oleellista.

Kenelle taide kuuluu?
Yhteisöllisyyttä painottavassa ajas-
samme mietiskelevä ja syväluotaava 
taiteen tarkkailu, puhumattakaan 
taiteen yksin kokemisesta, koetaan 
vanhanaikaiseksi tai jopa elitistiseksi. 
Yhdessä tekemistä penäsi Chris-
topher Small jo 15 vuotta sitten. 
Hän lanseerasi käsitteen musicking 
tarkoittamaan kaikenlaista musiikil-
lista osallistumista, oli se sitten esiin-
tymistä, kuuntelua, harjoittelua, sä-
veltämistä tai tanssimista. Aktiivinen 
tekeminen ja yhteisöllisyys liittyvät 
termiin vahvasti. Smallin mukaan 
on vinksahtanutta, että palkkaamme 
ammattilaisia säveltämään ja soit-
tamaan meille, kun voisimme tehdä 
sen itse.2 

Kyseessä on vanha skisma, jossa 
kontemploiden koettava taide miel-
letään elämää vieroksuvaksi ja py-
ritään selättämään sosiaalisella puu-
hastelulla, jossa taide kuuluu kaikille. 
Taiteen kaikille kuuluminen ei kui-
tenkaan tarkoita, että kaikki olisivat 
asiantuntijoita sen kentällä. Sini Mo-
nonen esittää demokratian karika-
tyyrin, jossa ihmiset ajattelevat kai-
killa olevan yhtäläinen oikeus valtaan 
riippumatta siitä, onko heillä kykyjä 
hoitaa sen tuomia velvollisuuksia. 
Taiteessa tämä tarkoittaisi asiantun-
tijuutta ilman kompetenssia. Rajaa 
amatöörien ja ekspertti-elitistien vä-
lillä sopii toki Smallin lailla höllentää 
ja asiantuntijuutta jakaa, mutta 
kuten Mononen huomauttaa, ”taide 
kuuluu kaikille” tarkoitti alun pitäen 
vain sitä, että taiteen tuli olla kaikille 
mahdollista niin koulutuksen kuin 
saavutettavuuden kautta. Toki uusi 
taide voi mahdollistaa uudenlaisia 
sosiaalisia muotoja, mutta museoilla 
on velvollisuus huolehtia vain esteet-
tömästä pääsystä niiden luo.

Yleisö asiantuntijana
Yhtenä yleisön tavoittelun aspektina 
Martta Heikkilä esittää, ettei me-
dialla ole enää varaa ottaa sitä riskiä, 

että lukijalta jäisi jotain ymmärtä-
mättä. Kulttuurijournalismissa lu-
kijan pitää saada tuntea olevansa 
asiantuntija, sillä voi olla, että ”yleisö 
pahoittaisi mielensä huomatessaan, 
ettei sittenkään tiedä ja ymmärrä 
vielä kaikkea”. Lukijalle tarjotaan 
hallinnan tunnetta uuden oppi-
misen ja sivistymisen sijaan, jottei 
hän joutuisi ahdistavalle epämuka-
vuusalueelle. Tämä on kummallista, 
sillä eihän asioita koeteta esimerkiksi 
talousuutisissa yksinkertaistaa. Pi-
kemminkin lukijan annetaan ym-
märtää asioiden olevan niin vaikeita, 
ettei niillä kannata päätään vaivata 
– antaa asiantuntijoiden hoitaa. 
Kummallinen on myös oletus, että 
taidetta pitäisi ymmärtää vaivatta ja 
aivan itsestään. Heikkilä pohtiikin, 
pelätäänkö päivälehdissä kenties, että 
taiteesta puhuminen sen edellyttä-
mällä asiantuntemuksella johtaisi 
takaisin ummehtuneeseen elitismiin, 
formalismiin tai ”taiteen sisältöä kos-
kevaan kirjoitteluun, joka sivuuttaisi 
yhteiskunnalliset tai ihmislähtöiset 
näkökohdat”. Palveleeko taiteesta 
puhuminen pelkästään suppeaa sisä-
piiriä? Saattaa myös olla, että taiteen 
tarkempi analysointi edellyttäisi 
sellaista näkemyksellisyyttä, jonka 
saavuttaminen ja välittäminen luki-
joille on hyvin työlästä, eikä tähän 
siksi olla ryhdytty, Heikkilä jatkaa 
(125–126).

Alaston totuus taiteesta on sikäli 
harhaanjohtava otsikko, että kirjassa 
ei pyritä kertomaan totuuksia vaan 
näyttämään eri puolia taiteeseen vai-
kuttavista tekijöistä. Totuus taiteesta 
ei voisikaan olla mitään muuta kuin 
sekunnin mittainen läpileikkaus koko 
sitä ympäröivästä yhteiskunnasta.
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