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Mielenfilosofien vaalimassa ajatusko-
keessa Mary, tunnettu näkötutkija, 
elää ja osallistuu tiedeyhteisönsä kes-
kusteluun poikkeuksellisissa oloissa. 
Hänet on suljettu täysin mustaval-

koiseen tilaan, jossa yhteydet ulkomaailmaan muodos-
tetaan mustavalkoisten näyttöjen välityksellä. Kuten 
Frank Jacksonin alun perin muotoilemaa ajatuskoetta 
kommentoineet filosofit ovat lisänneet, lisäksi on ole-
tettava, että Mary on viettänyt koko elämänsä täysin 
mustavalkoisessa ympäristössä ja että hänen oman ihon-
sakin värit on peitetty mustavalkoisen vaate- tai maali-
kerroksen alle. Neurofysiologiaan erikoistuneena Mary 
kuitenkin tietää kaiken tiedettävissä olevan värien ha-
vaitsemisen fysikaalisesta perustasta, kuten valon aallon-
pituuksien vaikutuksista verkkokalvon soluihin, verkko-
kalvon yhteyksistä näköaivokuorelle ja laajemmin kes-
kushermostoon sekä edelleen esimerkiksi (väri)puheen 
tuottamiseen liittyviin hermoratoihin ja lihaksiin. Eräänä 
päivänä elämä eristyksissä päättyy. Riippuen filosofista 
Mary joko saa väritelevision, pääsee vihannesostoksille tai 
vapautuu laboratoriostaan ulkona kukoistavan puutarhan 
väriloistoon.1 

Maryn koettelemukset olisivat tulkittavissa tapaus-
esimerkkinä monenlaisesta aistimellisesta, emotionaali-
sesta ja yhteisöllisestä vaille jäämisestä. Ajatuskokeen on 
kuin onkin määrä osoittaa, että Maryn elämästä puuttui 
mustavalkoisissa oloissa muutakin kuin värit. Jacksonin 
tavoitteena oli nimittäin johdatella tunnistamaan ja tun-
nustamaan aivan erityinen laatu – se, millaista on tai 
miltä tuntuu kokea tai aistia jotain. Mielenfilosofiassa 
tämä kokemusten ominaisluonne on nimetty kvaliaksi, 
ja juuri värit, siten kuin ne nähtyinä koetaan, on usein 
valittu havainnollistamaan kvaliaa2.

Kvalian olemassaolo osoitti Jacksonin mukaan, että 
perusteellisinkaan mahdollinen tieto havainnon fysi-
kaalisista syistä ei kata kaikkea, mitä värihavainnosta on 
tiedettävissä. Havaitun punaisen luonne voi tulla Maryn 
tietoon vasta värillisten kohteiden näkemisen myötä. 
Monet luonnontieteilijät ja filosofit ovat väittäneet väri-
kokemusten, kuten mielenilmiöiden kaikkinensa, selit-
tyvän tyhjentävästi fysikaalisen todellisuuden ilmiöillä. 
Maryn tapauksella ja kvaliaan vedoten Jackson pyrki ku-
moamaan tällaisen kannan.3

Värierotteluja
Monet filosofiset erottelut ja rajanvedot ovat viimeistään 
René Descartesista lähtien kulkeneet värien kautta. Des-
cartes vertasi optiikassaan näkemistä siihen, kuinka sokea 
tunnustelee kepillään ympäristöään4. Hän ajatteli kepin 
liikkeiden aiheuttavan käden hermojen välityksellä lii-
kettä aivoissa. Yhdistettyinä tietoon käden ja kepin 
asennoista kepin tärähdykset olivat hänen mukaansa 
mielelle merkkejä kohteista, niiden etäisyydestä, koosta 
ja muodosta. Myös valo oli Descartesille aineen liikettä, 
ja niinpä näköaistimukset syntyivät samaan tapaan kuin 
tuntoaistimukset ulkoisten kohteiden aiheuttaessa valon 
välityksellä hermojen liikettä. Värien erottelu perustui 
kuitenkin ainoastaan eroihin havaitsijan hermoissa syn-
tyvässä liikkeessä, eivätkä värit siksi olleet kohteiden 
todellisia, havaitsijasta riippumattomia ominaisuuksia. 
Valo- ja väriaistimukset saattoivat kyllä palvella mieltä 
merkkeinä kohteiden sijaintiominaisuuksista, mutta värit 
eivät kuuluneet aineellisen todellisuuden kohteille.5 Värit 
olivat näin osallisina, kun todellisuus kuroutui ajattele-
vaksi mieleksi ja ulottuvaiseksi todellisuudeksi. 

Värin ilmeneminen onkin sittemmin tavattu vali-
koida omakohtaisen kokemisen mallitapaukseksi kuten 
ajatuskokeessa Marysta. Kokemuksessa välittömästi ta-
voitettuna aistinsisältönä väri on saanut käydä empiris-
teille esimerkkinä tiedon alkeislähtökohdista. Ja kun vä-
ripisteitä on ajateltu näköhavainnon yksinkertaisimpina 
osatekijöinä, niitä on päädytty käyttämään myös kuvien 
rakennusosasina: pointillistit uskoivat koostavansa väri-
täplistä nimenomaan havaintoa uskollisesti vastaavia nä-
kymiä.

Pikemmin kuin viehtymyksestä väreihin filosofien vä-
ripohdinnat tuntuvat usein kielivän ja kumpuavan epämu-
kavuuden kokemuksista värien äärellä. Ludwig Wittgen-
stein setvi viimeisinä vuosinaan värikäsitteiden logiikkaa 
eli tapojamme puhua väreistä ja luokitella niitä6. Hän kiin-
nitti huomiota esimerkiksi siihen, kuinka vaikeaa monissa 
tilanteissa olisi määrittää näkymän tai kuvan yksittäisen 
kohdan täsmällistä värisävyä. Mikä on heijastelevan, läpi-
näkyvän tai osittain varjoon jäävän esineen tietyn kohdan 
väri? Vastaus riippuu ilmeisestikin tarkoituksesta ja tilan-
teesta, jossa kysymys esitetään, sikäli kuin kysymys on 
ylipäänsä mielekäs.7 Kuka hyvänsä myöntää, että lumi 
on valkeaa, ja silti lunta on viimeistään impressionismista 
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lähtien hahmotettu kellertävien valojen ja sinertävien var-
jojen kudelmana. Näemmekö siis lumen valo- ja varjokoh-
dissaan valkeana vai emme? 

Psykologiassa lumen valkoisuutta tulkittaisiin esi-
merkkinä värikonstanssista, kyvystämme muodostaa 
käsityksiä kohteille ominaisista väreistä huolimatta va-
laistusolosuhteiden loputtomasta vaihtelusta. Wittgen-
stein pyrki kuitenkin rajaamaan tutkimuksensa tiukasti 
erilleen psykologisesta ja fysikaalisesta selittämisestä. 
Hän selvitteli väriajattelun hämäryyksiä paljastamalla 
piileviä käsitteellisiä erotteluja ja sekaannuksia, jotka 
hänen mukaansa juontuivat kielenkäyttötilanteiden 
vaihtelusta. Kerta toisensa jälkeen hän päätyi kuitenkin 
ongelmoimaan, kuinka värikäsitteiden ”matematiikan” 
tutkimus tulisi erottaa värien ”luonnonhistoriasta” tai 
”fenomenologiasta”8. Kysymys käsiteanalyysin mahdolli-
suuksista ja rajoista värierottelujemme selventämisessä ei 
lakannut hiertämästä häntä. Värit olivat näin Wittgen-
steinillekin filosofian koetinkivi ja rajankäynnin paikka.

Päivänsinen ääriviivat
Vaikkei filosofien väriajattelua useinkaan tunnu moti-
voivan henkilökohtainen innostus väri-ilmiöihin saati 
haltioituminen niistä, ajatuskoe Marysta nojaa monin 
kohdin vakiintuneisiin tapoihin hahmottaa väri aistilli-
sesti välittömästi vetoavana ilmiönä. Mary ilmeisesti si-
säistää värien luonteen saman tien, yhdellä silmäyksellä, 
ikään kuin voimatta vastustaa niiden erityislaatuista 
houkutusta. Kenties väritutkijan sukupuolikaan ei ole 
sattumaa, onhan väri vuosisatojen ajan liitetty aistillisen 
alttiuden, epä-älyllisyyden ja kevytmielisyyden myötä 
nimenomaan naiseuteen. Ja jos naiset on mielletty luon-
tonsa puolesta myös kiinteämmin osaksi luontoa kuin 
miehet ja luontonsa määrittämiksi, miksei juuri puu-
tarhan kukkien väriloisto iskisi voimalla älyllisestä kil-
voittelusta vapautetun naisen mieleen?

Kuvataiteen akateemisessa perinteessä älyllisyyden 
ja aistimellisuuden vastakkaisuutta ylläpidettiin vuosisa-
tojen ajan varaamalla piirustukselle (ital. disegno, ransk. 
dessin) ja värille omat erilliset tehtävänsä ja ansionsa. 
Akateemiset taidevaikuttajat ja teoreetikot korostivat 
1500-luvulta 1800-luvulle piirustusta kuvataiteen kor-
keimpien päämäärien toteuttajana. Piirustus ymmär-
rettiin teoksen ideaalisen, yleispätevän ja sellaisena arvok-
kaimman sisällön kiinnittämisenä viivan ja varjostuksen 
avulla. Väri saattoi kyllä viimeistellä ja täydentää ääri-
viivoin varmistettua ideaalisen luonnon ja klassisten esi-
kuvien imitaatiota. Vakiintuneissa symbolisissa merkityk-
sissäänkin, esimerkiksi Neitsyt Marian vaatteen sinenä, 
väri sai kuitenkin voimansa vain piirustuksen puitteissa. 
Ilman viivaa värin ajateltiin auttamatta jäävän epä-älyl-
listen aistivaikutelmien tasolle. 

Niinpä kuvataiteilijoiden työskentelyä Italian-mat-
kallaan seurannut ja heitä puhuttanut Johann Wolfgang 
von Goethe valitteli 1800-luvun alussa, ettei värien käy-
tölle ollut lainkaan vastaavaa periaatteistoa kuin piirus-
tukselle. Taiteilijoiden perusteet värivalinnoilleen vaikut-

tivat kehämäisiltä, ja värikäytännöt tuntuivat juontuvan 
vain tottumuksista ja vaihtelevista mieltymyksistä.9 

Pieter Paul Rubensia, venetsialaisia renessanssimes-
tareita ja Rembrandtia ihailleet rubenistit (rubénistes) 
onnistuivat raivaamaan 1600- ja 1700-luvun vaihteen 
Ranskassa tilaa koloristisemmin virittyneelle maalauk-
selle. Nicolas Poussinin klassismin ansioita puolusta-
neiden (poussinistes) toistaessa perinteisin äänenpainoin 
piirustuksen järkiperäistä ensisijaisuutta rubenistit ko-
rostivat väriä juuri maalaukselle ominaisena keinona, ja 
maalauksen keinona olla uskollinen luonnolle. Ohime-
neviä ja häivähdyksenomaisia väri-ilmiöitäkään ei tullut 
sivuuttaa luonnon jäljittelyssä.10

Luontoa olikin totuttu suitsuttamaan ylivertaisena 
koloristina, ja auringonnousut ja -laskut, kukat ja he-
delmät sekä lintujen värikkäät höyhenpeitteet toistuvat 
esimerkkeinä väriaiheisissa teksteissä antiikista lähtien. 
Goethe kuvasi väriopissaan vaikuttavasti lumisilla 
vuorilla punaisen auringonlaskun aikaan tapaamiaan 
varjoja, joiden väri muistutti meren- ja smaragdin-
vihreää – samankaltaiseen vastaväri-ilmiöön oli kiinnit-
tänyt huomiota myös Leonardo da Vinci Trattato della 
pitturassaan11. Goethe haki väritutkimuksissaan väri- 
ilmiöihin järjestystä pyrkien paljastamaan niissä toteu-
tuvia luonnon yleisiä dynaamisia periaatteita. Luonnon 
väri-ilmiöiden moninaisuuteen syventyminen oli kui-
tenkin hänen mukaansa ehdoton edellytys näiden peri-
aatteiden tavoittamiselle.12

Piirustuksen ja ideaalisen sisällön yhteyttä koros-
tamalla pönkitettiin historiamaalauksen asemaa maa-
laustaiteen arvokkaimpana lajityyppinä. Maalauksen 
perinteiset lajihierarkiat hapertuivat kuitenkin 1800-
luvun mittaan naturalististen ja romanttisten virtausten 
myötä, ja näin myös viivan etuoikeus maalaustaiteen si-
sällön määrittelyyn saatettiin entistä perusteellisemmin 
kyseenalaistaa. Eugène Delacroix’ta ylistänyt Charles 
Baudelaire julisti vuonna 1846, että ”koloristit piirtävät 
kuin luonto” – värien harmoninen mittely riitti heidän 
maalauksissaan hahmojen rajaamiseen. Varsinaiseen pii-
rustukseen keskittyvät taiteilijat Baudelaire sitä vastoin 
samasti filosofeihin ja hiustenhalkojiin.13 

Baudelaire painotti värien yhdistämisen yhtäläisyyksiä 
musiikin harmoniaan ja rinnasti teoksen kokonaisväri-
tyksen melodiaan14. Näin hän varioi pitkää luonnonfi-
losofista perinnettä, jossa yhdenmukaisten periaatteiden 
uskottiin hallitsevan eri aistipiirien ilmiöitä ja johon 
niin Isaac Newtonin kuin Goethenkin väritutkimukset 
omilla tavoillaan kytkeytyivät. Toisaalta Baudelairen voisi 
väittää ennakoineen jopa sellaisia seuraavan vuosisadan 
kuvataiteen tavoitteita kuin abstraktiota, synestesiaa ja 
syväpsykologista ulottuvuutta. Maalausta sitova melodia 
oli nimittäin hänen mukaansa tavoitettavissa parhaiten, 
kun huomio ei kiinnittynyt esittävän sisällön piirteisiin 
vaan taiteilijan temperamenttia ilmentävään kokonais-
väritykseen15. Joka tapauksessa värinkäyttö alettiin yhä  
useammin ymmärtää akateemisista kahleista vapautu-
neeksi ilmaisuksi ja rinnastaa mullistaviin psyyken ja 
luonnon voimiin. 
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Moraalisen ja sisällöllisen köykäisyyden leima ei kui-
tenkaan lakannut rasittamasta koloristeja vielä 1800-
luvun lopullakaan. Myös feminiinisyyden ja turmiol-
lisuuden merkitykset viipyivät pitkään kuvataiteen vä-
rikäytäntöjen kylkiäisinä. Akateeminen taidevaikuttaja 
ja väriteoreetikko Charles Blanc tähdensi teoksessaan 
Grammaire des arts du dessin (1867), että värillä oli maa-
lauksessa feminiininen ja sentimentaalinen tehtävä. Väri 
saattoi sulostuttaa ja hurmata, mutta sen täytyi pysyä pii-
rustukselle eli järjelle alisteisena – muutoin maalaustaide 
joutuisi ”värin myötä hukkaan aivan kuten ihmiskunta 
joutui hukkaan Eevan myötä”16. 

Kun impressionistit alkoivat levittää kankailleen si-
nisen sävyjä teollisesti valmistettuina putkiloväreinä ja 
ennennäkemättömän roisilla otteella, yleisö järkyttyi ja 
kriitikot yltyivät kirjoittamaan indigomaniasta ja vio-
lettomaniasta. Liitettiinpä impressionistien valloilleen 
päässyt sininen jopa hysteerikoilla ja muilla hermostol-
lisesti järkkyneillä vastikään dokumentoituihin värinäön 
muutoksiin.17 Ääriviivoistaan karannut väri merkitsi 
uhkaa järjelle ja mielen terveydelle. Tätä taustaa vasten 
2000-luvun alun värityskirjavillitys ei voi olla näyttäyty-
mättä konservatiivisena: mikäpä olisi rentouttavampaa ja 
tyynnyttävämpää kuin levittää väriä huolekkaasti alueille, 
jotka sen viehätysvoimalle on selkein ääriviivoin varattu. 

Kuhmurainen kullankeltainen
Maurice Merleau-Ponty kirjoitti teoksessaan Phénomé-
nologie de la perception (1945), että Descartesille näke-
minen oli ”näkemisen ajattelua”18. Näin hän tähdensi, 
että Descartes ei pyrkinyt ymmärtämään näkemistä 
mieltä ja ruumista yhdistävänä ilmiönä vaan selittämään, 
kuinka näkemällä on mahdollista saada tietoa nähdystä. 
Ajattelu oli Descartesille mielen tunnusominaisuus, ja 

mielen ilmiönä näkeminen oli aineelliseen todellisuuteen 
viittaavien merkkien tulkintaa eli aistimuksia koskevaa 
päättelyä. Descartes myönsi tämän päättelyn tapahtuvan 
yleensä kuin itsestään, ”kuin luontaisen geometrian 
avulla”19. Näköhavainto tuotti siis käsityksiä ulkomaa-
ilman kohteiden ominaisuuksista eli ulottuvaisesta todel-
lisuudesta, johon värit eivät kuuluneet. Merleau-Ponty 
totesikin, että maalauksen voima oli Descartesille piirus-
tuksessa, perustuuhan esimerkiksi perspektiivipiirustus 
säännönmukaiselle tilalliselle suhteelle viivan ja kuvatun 
kohteen välillä. Kartesiolaisittainkin värille jää maalauk-
sessa vain värityksen ornamentaalinen tehtävä.20 

Myös nykyinen luonnontieteellinen näkötutkimus 
selittää näköhavaintoa silmissä ja aivoissa piilevänä päät-
telynä. Näkemistä lähestytään neuraalisen järjestelmän 
suorittamana informaation prosessointina, joka palvelee 
ympäristössä selviytymistä. Niinpä näkötutkimuksen 
haasteena on esimerkiksi selvittää, kuinka värisävyjen ha-
vaitseminen on ”koodattu” näköjärjestelmään. Värikons-
tanssin ajatellaan perustuvan muun muassa tapoihin, 
joilla näköjärjestelmä onnistuu laskennallisesti sulkemaan 
valaistustilanteen vaikutuksen pois. Tätä prosessointia 
kuvaillaan järkeilynä: näköjärjestelmä ”tekee (valistu-
neita) a priori -oletuksia” maailmasta ja ”pyrkii ratkai-
semaan värisignaalille ominaisen moniselitteisyyden”21. 
Yleisesti ottaen näköjärjestelmä ”ratkoo ongelmia”, jotka 
ovat luonteeltaan tiedonkäsittelyllisiä ja laskennallisia22. 
Taustaoletuksena on, että näköhavainnossa koostetaan 
laskelma laskelmalta sisäisiä malleja ympäristön pohjim-
miltaan fysikaalisista piirteistä.

Havainnonfenomenologiassaan Merleau-Ponty tutki 
näkökokemusta vastakkaisesta suunnasta kuvaillen nä-
kökenttää kokonaisvaltaisena toiminnan piirinä. Nä-
kökenttä ei siis merkinnyt hänelle näkyville rajautuvaa 
objektiivisen todellisuuden kaistaletta eikä liioin kuva-

”Ääriviivoistaan karannut väri 
merkitsi uhkaa järjelle ja mielen 
terveydelle.”
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maista mielensisältöä vaan näkijän ja nähdyn keskinäis-
riippuvuuksia näkemisessä. Näkökentän ilmiöt saivat 
hänen mukaansa merkityksensä taustoistaan käsin, 
laajempien tavoitteiden ja tilanteiden värittäminä, ei-
vätkä eristettävissä olevien osatekijöiden koosteina. 
Merleau-Pontyn pyrkimyksenä oli sivuuttaa havainto-
kokemuksen kuvauksissa se, mitä arkisesti ja luonnon-
tieteessä on totuttu olettamaan kokemuksen aiheut-
tajista, ja keskittyä hahmottamisen ja hahmottumisen 
ilmiöihin. Näin tietomme ja uskomuksemme objek-
tiivisesta todellisuudesta eivät heijastuisi siihen, miten 
ymmärrämme kokemuksen luonnetta, mahdollisuuksia 
ja moninaisuutta. 

Merleau-Pontyn kuvaamina värit ovat esimerkkejä 
havaintokentän moniaistisesta kudoksesta, jossa ha-
vaitsija ja havaittu menettävät totunnaisia rajauksiaan. 
Väri ei hänen mukaansa koskaan ole vain väriä tai yk-
sinkertaisesti väriä vaan hakeutuu aina jonkin väriksi. 
Niinpä ”maton sininen ei olisi mitä on, ellei se olisi vil-
laista sinistä”23. Kiillot, heijastukset ja läpinäkyvyydet 
osoittavat, ettei väri paikannu pintaväriksi eikä lisäsilauk- 
seksi valmiilla kappaleilla, vaan on pikemmin jotain 
mistä asiat havainnossa rakentuvat. Värit eivät myöskään 
ole mitään yksiselitteisesti näkyvää. Musta ei ole aistikva-
liteetti vaan pimeyttä, joka hohkaa mustasta esineestä sen 
kiilloissakin24. Värit ovat tapoja ”värähdellä” ja vedota 
havaitsijaan motorisesti – tapoja tavoittaa ja pidättää 
katsetta, väistää sitä vetäytyen, livetä, tai tulla kohti25. 
Äärimmilleen ajateltuna tällainen väri-ilmiöiden koko-
naisvaltaisuus merkitsisi, ettei väri voi koskaan toistua 

samana: väri syntyy aina taustassa, joka riittävän moni-
syiseksi ymmärrettynä on ainoa laatuaan ja virittää siten 
myös värin ainutkertaiseksi.

Shamaani laboratoriossa
Väri on filosofiassa ja kuvataiteessa taittunut moneksi. 
Väritulkintojen kirjoa tuntuu kuitenkin kaventavan 
tietty kaksinapaisuus: yhtäällä värin tutkimus päätyy pi-
däkkeettömään osiin purkamiseen, toisaalla mykistävään 
kokonaisvaltaisuuteen. Analyysin, luokittelun ja järjes-
tämisen tuloksena väri näyttäytyy ”puhtaina” väreinä, 
värikarttojen yksittäisinä näytteinä, kvaliana tai aallonpi-
tuuksien neuraalisesti koodattuina vastineina. Nämä taas 
on ymmärretty esimerkiksi kuvien, ympäristön, havain-
tokokemuksen tai tiedon alkeisosasina. Mutta väreille on 
annettu myös aivan päinvastaisia tehtäviä. Ainutlaatuista 
olemisen tyyliä ilmentävinä yhdistelminä, atmosfäärisenä 
värityksenä tai yhteisön näkijöiksi korotettujen taiteili-
joiden kankaina väri on ymmärretty sisäänsä sulkevana, 
synesteettisenä ja käsitteelliset erottelut ylittävänä. 

Yhtäältä meitä ajaa pyrkimys selittää väri värittö-
mällä, toisaalta halu tunnelmoida tai vain hartaina vaieta 
värin äärellä, tai väriin uppoutuen. Epäilemättä esimer-
kiksi koloristimaalareiden työ on vuosisatojen ajan si-
sältänyt niin analyyttisia kuin synteettisiäkin vaiheita, 
riippumatta taidemaailman virallisista opinkappaleista. 
Näille asenteille toivoisi kuitenkin uusia tilaisuuksia se-
koittua. Voisiko mahdottomiksi ajatelluista väreistä tulla 
siten mahdollisia?
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