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Paperi a priori
Taidegrafiikan alueella on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut huo-
mattavia muutoksia, mikä on johtanut taiteenalan osittaiseen uudelleenmuotoutumiseen. 
Taideteoreetikko Rosalind Kraussin 1979 julkaistun Sculpture in the Expanded Field -artik-
kelin innoittamana taidegrafiikan nykyiseen tilanteeseen on ryhdytty viittaamaan ilmaisulla 
”painetun taiteen laajentunut kenttä”. Tämä kertoo pyrkimyksestä ottaa taidegrafiikan ajat-
teluun mukaan myös sen pitkään ajattelematta jäänyt teoreettinen perusta. Taidegrafiikka 
on nimittäin perinteisessä muodossaan ollut pitkälti ontologisesti määrittymätöntä. Viime 
vuosina on ryhdytty kutsumaan ”painetuksi taiteeksi” (printed art) taidegrafiikan tulevaa, 
jatkuvan muutoksen tilassa olevaa ontologiaa, joka reflektoi omaa olemisen tapaansa, pai-
nettuuttaan. Vaikkei painetun taiteen painoalusta nykytilanteessa enää aina olekaan paperi – 
se voi yhtä lailla olla esimerkiksi iho ! painettu taide on kosketuksissa siihen, mitä nimitän 
artikkelissani paperi a prioriksi.

K irjoitukseni ensimmäisenä innoittajana 
on toiminut Jacques Derridan (1930–
2004) Paper Machine -teoksessa (Papier 
Machine, 2001) julkaistu ”Paper or 
Me, You Know…” -haastattelu, jonka 

Derrida antoi 1997 Les Cahiers de Médiologie -lehteen. 
Tätä keskustelua leimaa Derridan apokalyptinen 
äänenpaino, jossa hän varoittaa kirjoituksen ja paperin 
lopun aikojen olevan lähellä. Hän koki paperin jo syn-
tyhetkestään lähtien olleen eroamassa itsestään – toisin 
sanoen virtualisoitumassa sähköisiksi alustoiksi.1

Tämän tekstin lisäksi yhtä tärkeän lähdeaineiston 
muodostaa taidegrafiikasta viime vuosina meillä ja 
muualla julkaistu teoreettinen tutkimuskirjallisuus. Pai-
nettavuuden (printability) kvasitranssendentaalin, johon 
viittaan seuraavassa useaan otteeseen, olen muodostanut 
Samuel Weberin Benjamin’s -abilities -tutkimuksen poh-
jalta. Puhtaan teknisyyden käsitteen reflektioni poh-
jautuu pääasiassa Gilbert Simondoniin (1924–1989), 
jonka koki erityisen läheiseksi oman ajattelunsa kan-
nalta Gilles Deleuze (1925–1995). Deleuzen Di!érence 
et répétition -teoksessa esittelemien transsendentaalisten 
rakenteiden sentiendumin " sen mitä ei voi (kuin) aistia 
– cogitandumin – sen mitä ei voi (kuin) ajatella – loquen-
dumin " sen mitä ei voi (kuin) ilmaista – ja memoran-
dumin – sen mitä ei voi (kuin) muistaa . pohjalta olen 
muodostanut termin imprimendum. Tällä viittaan siihen 
paina(utu)misen tapahtumaan, joka muodostaa kirjoi-
tukseni keskeisimmän tutkimuskohteen.

Painetun taiteen apparaatti
Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa 2017 julkaistun 
kirjoituskokoelman Siirtämisen ja välittymisen taide esi-
puheessa taidegraafikko Päivikki Kallio toteaa kirjan 
syntyneen siitä monien taiteilijoiden tekemästä huo-
miosta, ettei perinteinen käsitys taidegrafiikasta – jossa 
sillä viitataan paperille painettuun taiteeseen, jolle on 
ominaista määrältään rajattu vedosmäärä, ja jossa seu-
rataan periaatetta, jonka mukaan painolaatta tuhotaan, 
kun vedossarja, editio, on saatu valmiiksi – enää riitä 
kuvaamaan nykyistä tilannetta2. Nyt on ryhdytty ajat-
telemaan, ettei teos muodostukaan enää pelkästä 
vedoksesta, vaan että siihen kuuluu yhtä lailla paino-
laatta, tai niin kuin sitä kyseisessä julkaisussa kutsutaan: 
”matriisi”3. Kallio paikantaa tähän johtaneen ajattelu-
tavan muutoksen 1980-luvulla tapahtuneeseen teosten 
koon suurenemiseen, värigrafiikan esiinnousuun ja 
valokuvan ottamiseen osaksi taiteellista ilmaisua. Rat-
kaisevana tekijänä muutokseen hän näkee käytettävissä 
olleiden painokoneiden ja prässien uudistumisen. Huo-
mattava merkitys on varmasti ollut myös taidegrafiikan 
painamiseen erikoistuneiden taidepainajien ammatti-
kunnan esiinnousulla.4

Itseäni on innoittanut Kallion luonnehdinta siitä, 
mitä hän kutsuu ”painetun taiteen apparaatiksi”. Kysy-
myksessä ei ole enää taidegrafiikan syväpainoprässiin tai 
painokoneeseen palautuva laite, vaan toiminta. Tämän 
kirjoituksen puitteissa haluaisin kutsua sitä eräänlaiseksi 
paperimyllyksi, joka tuottaa erilaisia fyysiseen paperiai-La
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nekseen redusoitumattomia paperivaikutuksia: teoksia, 
joita ei enää kutsuta niinkään taidegrafiikaksi kuin pai-
netun taiteen (printed art) teoksiksi. Painetun taiteen 
apparaatti rinnastuu näin kirjoitukseen (écriture), jota 
Derrida luonnehti koneeksi, joka toimii, mahdollistaa 
luettavuutensa ja uudelleenkirjautumisensa alkuperäi-
sestä tuottajastaan ja vastaanottajastaan riippumatta.5 
Ehdotan, että tämä painetun taiteen paperimylly saisi 
käyttövoimansa painettavuudesta, jota tulen kutsumaan 
painamisen kvasitranssendentaaliseksi alkuperäksi. Se 
tuottaa aina uusia, ennennäkemättömiä ja aikaisemmin 
kokemattomia vaikutuksia: painetun taiteen teoksia, 
joita voitaisiin luonnehtia myös painettavuuden yleiskä-
sitteen konkretisoitumiksi – esitän nimittäin painetun 
taiteen eksemplifioivan painettavuuttaan.6

Kallio toteaa, että painetussa taiteessa on kysymys 
yhtä lailla ajattelutavasta kuin tavasta tehdä asioita7. Mai-
nitussa teoksessa taidegrafiikka nähdään suurelta osin 
käsitteellisenä toimintana ja siinä korostuukin näkemys, 
jonka mukaan painetun taiteen parissa työskenteleviä tai-
teilijoita (joista kaikki eivät enää suinkaan ole taidegraa-
fikoita) voi pitää yhtä hyvin ajattelijoina kuin kuvatai-
teilijoina. Vaikka kyseisen julkaisun pohjalta ei voikaan 
esittää kategorisia väitteitä koko laajasta taidegrafiikan 
kentästä, pidän sen tarjoamaa näkökulmaa niin aja-
tuksia herättävänä, että palaan siihen artikkelissani useita 
kertoja.

Mikä sitten on paperi – ja etenkin paperi a priori? 
Derridan mukaan kysymys ”Mikä (tai mitä) paperi on?” 
johdattaa harhaan heti kun se on lausuttu8. Se nimittäin 
sulkee paperin olemassa olevan ontologian kehikkoon, 
johon se ei mahdu, koska se on hänen mukaansa ole-

mukseltaan epävakaa; paperi ei ole oleva vaan pikem-
minkin tuleva (à-venir). Derridan haastattelua lukiessa 
käy nopeasti selväksi, ettei se paperi, johon hän viittaa, 
palaudu paperiin käsinkosketeltavana aineksena. Mutta 
sen paremmin kysymys ei ole mistään puhtaan aineetto-
masta, jota voidaan vain ajatella. Paperi huojuu empii-
risen ja transsendentaalisen välissä, tai toisin ilmaistuna: 
niiden (ratkeamattomana) välinä. Paperi muodostaa 
toisin sanoen rakenteen, jota Derrida kutsuu kvasitrans-
sendentaaliseksi.

Tämän ominaisuutensa paperi jakaa monien muiden 
alustojen kanssa. Paperia voi siis käyttää suorastaan 
yleiskäsitteenä alustoille. Derridan mukaan ”paperi on 
alustojen alusta” – alusta on kuitenkin tässä yhteydessä 
ymmärrettävä aivan erityisellä tavalla9. Derrida nimittäin 
väittää, ettei paperia olisi milloinkaan pidetty pelkkänä 
neutraalina kirjoitusalustana. Hän katsoo paperin olevan 
olemukseltaan epävakaa, se on jopa ajan ja tilan puhtaita 
intuitioita vanhempi. Meillä on aivan erityinen suhde pa-
periin. Derrida näkee, että tietokoneella kirjoittaessam-
mekin teemme sen paperille tulostamista silmällä pitäen 
– riippumatta siitä, tulostammeko kirjoittamaamme 
milloinkaan. Paperia määrittää tulostettavuuden raken-
teellinen, siis välttämätön, mahdollisuus.10 Hänen mu-
kaansa jo lausuessamme sanan ”paperi”, emme pysty 
varmuudella erottamaan, tarkoitammeko paperiainesta 
vai paperia kielikuvana – jokin on ”paperinohut”; jokin 
on ”vain paperilla” – vai tarkoitammeko paperia kvasit-
ranssendentaalisena alustana, jonka funktion voisi täyttää 
yhtä hyvin mikä tahansa muu alusta, jolla olisi joitakin 
paperiin verrattavia ominaisuuksia, esimerkiksi aineel-
lisuus, ulottuvaisuus ja vastaanottavuus.11 5
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Voisimmeko ajatella niin, että olisi olemassa jokin 
alustojakin ”alempi” hypokeimenon – väli, jonka vaiku-
tuksia ”jälki” ja ”alusta” olisivat? Omassa kirjoituksessani 
keskeiseksi nousee juuri tämän ”väliksi” nimeämäni ti-
lallistumisen ajattelu. Väliin viittaa myös filosofi Martta 
Heikkilä kysyessään Printed Matters -julkaisuun kirjoit-
tamassaan artikkelissa, jossa hän käyttää vaihtoehtoisena 
nimityksenä ”välille”, ei aivan ongelmattomasti, ”eroa”: 
”Miten tulisi kuvata laatan ja siitä painetun vedoksen 
eroa, jos se ei oikeastaan ole mitään […]?” Heikkilä se-
littää tätä eroa Derridan di!érancen pohjalta12. Heti 
perään hän kuitenkin puhuu painolaatan ja vedoksen 
väliin paikantuvasta erosta ja eroamisesta, joka ”tapahtuu 
asioiden välissä”, vaikkakaan ”ei missään konkreettisessa 
paikassa” – ikään kuin ero ei olisikaan di!éranceen ver-
rattavissa13. Joka tapauksessa, puhummepa sitten ”erosta” 
tai ”välistä” (jotka omasta mielestäni eivät ole toisiinsa 
verrattavia), kysymyksessä vaikuttaa olevan jotain pe-
rustavanlaatuista painetulle taiteelle. Mutta mistä sitten 
varsinaisesti on kysymys? Tähän ei kyseisessä kirjoitusko-
koelmassa mielestäni pystytä aivan tyydyttävällä tavalla 
vastaamaan.

Ehdotan, että perustavanlaatuista painetulle taiteelle 
on painettavuus, jota pyrin tarkastelemaan mahdolli-
simman perinpohjaisesti seuraavissa luvuissa. Painetta-
vuutta voidaan oikeastaan pitää yhtenä koskettamisen 
alalajeista – molemmissa on kyse kontaktista, mutta aina 
myös erosta, katkoksesta tai välistä, joka estää kosket-
tavan ja kosketetun täydellisen yhteensattumisen. 

Painetun taiteen tuleva ontologia
Kun otetaan huomioon valokuvan teoriaa käsittelevän 
valtavan tutkimuskirjallisuuden määrä, on hämmästyt-
tävää, ettei taidegrafiikan teoreettisiin ja filosofisiin kysy-
myksiin ole viime vuosiin asti sen paremmin koti- kuin 
ulkomaisessakaan tutkimuksessa juuri paneuduttu. Mikä 
sitten on johtanut siihen, että valokuvaa ilmaisuvälineenä 
on pidetty niin ongelmallisena, että sen haltuun otta-
misen on katsottu vaativan valtavan määrän teoreettista 
kirjallisuutta? Valokuvasta muodostui jo hyvin varhain 
teoreettinen objekti, kun sitä vastoin taidegrafiikkaa me-
diumina ei ole pidetty lainkaan samassa määrin ongel-
mallisena ja kriittistä reflektiota edellyttävänä.14

Kirjoituksessaan Sculpture in the Expanded Field 
(1979) taiteentutkija Rosalind Krauss esittää, että 1960-
luvun alussa oltiin tilanteessa, jossa veistotaidetta leimasi 
ontologinen määrittämättömyys. Tämä synnytti vuosi-
kymmenen lopulla tarpeen kyseenalaistaa ne esteettisen 
kategoriat, joita modernismi oli veistotaiteelle asettanut, 
mikä johti sen laajentumiseen perinteisten rajojensa ul-
kopuolelle. Tällöin syntyi teoksia, joiden olemassaolon 
oikeutusta ei enää pyritty löytämään siitä, mitä ne eivät 
edusta vaan siitä, mitä ne voivat olla – siis kaikkea.15 
Teoksessa Printmaking in the Expanded Field (2017) 
sekä Oslon taideakatemian taidegrafiikan professori Jan 
Pettersson että Taideyliopiston Kuvataideakatemian tai-
degrafiikan professorina 2010–2015 toiminut Päivikki 

Kallio selittävät painetun taiteen laajentuneen kentän 
synnyn samoilla tekijöillä16. Pettersonin mukaan vallitse-
vassa tilanteessa painettu taide voi ilmetä mitä moninai-
simmissa muodoissa: se voi laajentua kolmiulotteisuuden 
alueelle, se voi toteutua performansseina ja installaa-
tioina, siihen voi törmätä vaatteiden kuoseissa, sillä voi 
olla kaupallisia ulottuvuuksia, se voi operoida kyberava-
ruudessa, se voi näyttäytyä niin taiteilijakirjoina, monis-
tettavina sarjoina, kolmiulotteisina teoksina, valmisesi-
neinä kuin sanomalehtinäkin17. Modernismin esteettisen 
kategoriasta ulosmurtautunut taidegrafiikka painettuna 
taiteena ei ole enää sidoksissa väline-erityisyyteensä vaan 
on yhteydessä kaikkiin nykytaiteen käytäntöihin.

Painettua taidetta (printed art) ei siis enää määritä 
se, mikä määritti perinteistä taidegrafiikkaa. Siirtä-
misen ja välittymisen taide -kirjassa Kallio erottaa toi-
sistaan ”originaaligrafiikan” ja ”painetun taiteen”. Hän 
jaottelee originaaligrafiikan vedoksista syntyvä edition 
syntyprosessin suunnitteluvaiheeseen, koodiin, paino-
laattaan, painoväriin, painokoneeseen ja jäljentävään 
pintaan. Hän esittää painetun taiteen eroavan originaa-
ligrafiikasta siinä, että painolaatan syrjäyttää ”matriisi”. 
Tämän käsitteen avulla on hänen mukaansa mahdollista 
ajatella myös ”teoksia, joissa ei ole jäljen näkyväksi te-
kemisessä käytetty lainkaan paperia.”18 Toisin kuin ori-
ginaaligrafiikassa painetussa taiteessa ei enää välttämättä 
olla tekemisissä painovärin kanssa vaan sen tehtävän voi 
täyttää mikä tahansa ”jäljentävä elementti”. Perinteisen 
syväpainoprässin tai painokoneen syrjäyttää ”painetun 
taiteen kone”: paperin sijaan alustana voidaan käyttää 
mitä tahansa projektiopintaa. Näistä kaikista yhdessä 
muodostuu se, mitä Kallio kutsuu ”painetun taiteen ap-
paraatiksi”.19 Kysymys on tulemisesta, johon osallistuu 
niin teoksen valmistava taiteilija kuin erilaiset materiaalit 
ja työskentelytavatkin. Kallio muistuttaa, ettei painetun 
taiteen apparaatiksi nimetty prosessi kuitenkaan palaudu 
tiettyihin materiaalisuuksiin vaan ”sen ytimessä on käsit-
teellinen ajattelutapa”20. Voidaankin katsoa, että painettu 
taide on nimitys taidegrafiikalle, josta on muodostunut 
teoreettinen objekti.

Painetun taiteen laajentuneella kentällä toimivat tai-
teilijat ovat paikantaneet taiteenalansa käsitteellisen po-
tentiaalin siihen katkokseen, joka jää painolaatan – siis 
matriisin – ja painetun vedoksen – siis jäljen – väliin. 
Tätä väliä Kallio kuvaa Andrei Tarkovskin Stalker-elo-
kuvassaan käyttämällä ilmaisulla zone21. On huomion-
arvoista, että tekniikanfilosofi Gilbert Simondon aktivoi 
juuri saman termin luonnehtiessaan aineen ja muodon 
välistä ”metastabiilia” hämärää tilaa. Hän käytti esimerk-
kinään savenvalua, jossa valaja valmistaa muodon ja 
aineen välityksen, mutta ei toteuta sitä. Välitys tapahtuu 
Simondonin mukaan itsestään, kun sille on luotu edel-
lytykset. Vaikka savenvalaja seuraakin hyvin läheltä tätä 
välin tapahtumaa – vaikka hänen ruumiinsa onkin sy-
sännyt sen liikkeelle – hän ei tunne sitä eikä tiedä, mikä 
sen saa aikaan. Kaikkein oleellisin jää siis piiloon.22 

Tätä epäpysyvää transduktion tilaa voidaan nimittää 
myös ”siirtymäksi”, ”transformaatioksi”, ”käännökseksi” 
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tai ”kuiluksi”23. Kallio viittaa tässä yhteydessä myös tek-
niikansosiologi Bruno Latourin ”musta laatikko” -käsit-
teeseen (black box) ja esittää, että painettaessa painolaatta 
(tai matriisi, latourilaisittain input) ”katoaa näkyvistä ja 
tulee ulos jälkenä (output)”, siis painettuna vedoksena24. 
Kuten Simondon sanoo: ”Tiedämme, mikä menee sisälle 
koneeseen, aivan kuten tiedämme sen, mikä siitä tulee 
ulos, muttemme sitä, mitä koneessa itsessään tapahtuu”25. 
Latourin ”blackboxing” perustuu näkemykseen, jonka 
mukaan teknologioiden kehittyessä ne tulevat aina vain 
sokeammiksi omille, yhä monimutkaisemmiksi käyville 
mekanismeilleen, tai paleontologi-antropologi André Le-
roi-Gourhanin (1911–1986) termein ilmaistuna omille 
”toimintaketjuilleen” (chaînes opératoires)26.

On huomattava, että samankaltainen epäpysyvä tila 
on löydetty jo aikaisemmin valokuvan mediumista – 
juuri se vaikuttaa synnyttäneen valokuvan ilmaisuväli-
neluonnetta reflektoivan laajan tutkimuskirjallisuuden. 
Mutta missä tämä epäpysyvä tila tai katkos varsinaisesti 
sijaitsee? Valokuvateoreetikko Janne Seppänen on pai-
kantanut sen valokuvan ”materiaaliseen ytimeen”: ku-
vauskohteesta heijastuvan sähkömagneettisen säteilyn va-
loherkälle filmille tai digikameran kuvakennolle synnyt-
tämään jälkeen, josta kehitettäessä syntyy negatiivi, joka 
sitten vedostettaessa kääntyy positiiviksi. Tämän mate-
riaalisen ytimen Seppänen kertoo olevan alkuperäisesti 
jakautunut – tämä yhdistää sen ”piirtoon” (trait) derri-
dalaisessa merkityksessä27. Seppänen katsoo valokuvan 
materiaalisen ytimen (sitä voitaisiin kutsua tämän artik-
kelin viitekehyksessä myös väliksi) kaikkien hämmen-
tävimmäksi piirteeksi sen näkymättömyyden: siirtymä 
valotuksessa filmin pinnalle syntyneestä ”mustumasta” 
negatiiviksi ja valokuvavedokseksi tapahtuu nimittäin, 
aivan kuten piirto, katseelta peitettynä28. Jostain syystä 
Seppänen ei kiinnitä huomiotaan toiseen, valokuvan 
syntymisen kannalta aivan yhtä olennaiseen siirtymään: 
valotusaikaan, jonka aikana kohteesta heijastuva valo 
siirtyy filmille tai kuvakennolle. Nopeimpiakin suljin-
aikoja käytettäessä kameran sulkimen avautumisen ja sul-
keutumisen välillä on ajallinen etäisyys.29 Kysymys ei siis 
tarkasti ottaen olekaan katkoksesta vaan pikemminkin 
ajallisesta siirtymästä. Onkin kysyttävä, olisiko valo-
kuvan materiaalinen ydin paikannettava pikemminkin 
valotusajan muodostamaan siirtymään – tai ”väli-aikaan” 
– eikä (kuten Seppänen esittää) siihen latenttiin kuvaan 
joka muodostaa siirtymän päätepisteen. On nimittäin to-
siasiallisesti niin, että niin valokuvan todistusvoima kuin 
sen epävakauskin sijoittuvat nimenomaan kyseisen siir-
tymään, eivätkä jo muodostuneeseen jälkeen30. 

Valokuvaajan tavoin painetun taiteen alueella ope-
roiva toimija ei ole tarkasti ottaen tekemisissä katkosten 
vaan ajallisten siirtymien kanssa. Näitä väleissä tapah-
tuvia siirtymiä voitaisiin luonnehtia myös derridalai-
sittain di!érancen liikkeeksi. Näin on tehnyt Martta 
Heikkilä, joka taidegrafiikkaa käsittelevässä artikkelissaan 
tarkastelee painolaatan ja painetun vedoksen välistä 
suhdetta di!érancen avaamassa välissä. Derridan ajat-
telussa di!érance ei ole käsite vaan käsitteellistämisen ja 

käsitteellistymisen mahdollisuus (potentiaali, joka voi 
aktualisoitua tai yhtä hyvin jäädä aktualisoitumatta). 
Di!érancessa ei ole mitään positiivista (sitä ei voi saattaa 
läsnäolevaksi ja havaittavaksi). Mutta kuten Derridansa 
hyvin lukenut filosofi Susanna Lindberg on todennut, se 
on ”postuloi[tava], jotta voitaisiin selittää merkitys vai-
kutuksena”31. Samalla tavalla katson, että vaikkei painet-
tavuuskaan sen paremmin ole mitään positiivista – ky-
symyksessähän on puhdas paina(utu)misen tapahtuma, 
imprimendum – se on postuloitava kyetäksemme ajat-
telemaan painamisessa syntyvän jäljen syntyprosessia. 
Imprimendumilla viittaan siihen puhtaan aistisuuden ta-
pahtumaan – aistittavuuteen, josta Gilles Deleuze käytti 
Di!érence et répétition -teoksessaan (1968) nimitystä 
sentiendum. Se on voima, jonka kohdatessamme mie-
lenkykymme jännittyvät äärimmilleen, painetun taiteen 
kyseessä ollessa asettamaan kerta toisensa jälkeen kysy-
myksen painettavuudestaan, imprimendumista, ajatelta-
vaksi ja vaateen sen tulemisesta aina uudestaan ratkais-
tuksi painetun taiteen teoksina32.

Painettavuus – print-ability
Imprimendumista voitaisiin käyttää myös englanninkie-
listä muotoa print-ability. Painettavuudessa on nimittäin 
kysymys painetusta jäljestä (print) ja kyvystä (ability) 
muodostaa jälki. Painettavuutta voidaan kutsua myös 
potentiaalisuudeksi. On kuitenkin syytä pitää mielessä, 
että yhtä lailla kuin aktualisoitua, potentiaalisuus voi 
jäädä aktualisoitumatta.33 Painettavuuden käsitteen it-
sensä olen muodostanut Samuel Weberin teoksen Ben-
jamin’s -abilities innoittamana. Tässä tutkimuksessaan 
Weber esittää kirjallisuuskriitikko ja filosofi Walter Ben-
jaminin (1892–1940) tunnettujen -barkeit-päätteisten 
termien, Erkennbarkeit (’tunnistettavuus’), Mittelbarkeit 
(’kommunikoitavuus’ tai ’välitettävyys’), Lesbarkeit (’luet-
tavuus’), Benennbarkeit (’nimettävyys’), Kritizierbarkeit 
(’kritisoitavuus’), Ubersetzbarkeit (’käännettävyys’), Rep-
roduzierbarkeit (’uusinnettavuus’ tai ’reprodusoitavuus’) 
olevan kvasitranssendentaalisia alusrakenteita34, jotka 
avaavat kulloisenkin teoksen potentiaalin35. 

Termi ’kvasitranssendentaalisuus’ on kirjallisuuden-
tutkija Rodolphe Gaschén nimitys Derridan epäkäsit-
teille, joista erityisesti yksi tulee lähelle uusinnettavuutta: 
’toistettavuus’ (itérabilité), joka viittaa kirjoituksen raken-
teeseen sisältyvään mahdollisuuteen potentiaalisuuteena, 
joka on erotettava toistossa toteutuvasta aktualisoitumi-
sesta36. Toistettavuus on edellytys sille, että kirjoitettu 
viesti voi säilyä ymmärrettävänä kenelle tahansa, vaikka 
henkilö, jolle viesti on alun perin osoitettu, olisikin jo 
kuollut37. Weber jäljittää tämänkaltaisten muodosteiden 
alkuperän Immanuel Kantin Arvostelukyvyn kritiikissä 
käyttämiin kokemusta edeltäviin abstrakteihin peri-
aatteisiin, esimerkiksi ’määritettävyyteen’ tai ’määritty-
neisyyteen’ (Bestimmbarkeit), joiden perusteella kyke-
nemme ymmärryksemme avulla muodostamaan tietoa 
luonnosta, tai ’välittömyyteen’ (Unmittelbarkeit), jolla 
kauniiksi mieltämämme kohde tuottaa meille välitöntä, 

artikkeli



!""! # !$"! %/&'&(   71 

ilman käsitteiden välitystä syntyvää mielihyvää, jonka 
perusteella kykenemme muodostamaan pyyteettömiä ja 
yleistettäviä makuarvostelmia. Tällaiset arvostelmat eivät 
tuota käsitteellisiä määrityksiä – eivät siis varsinaisesti 
arvostele tiedolliselta pohjalta – vaan ne vain reflektoivat 
itse arvostelukyvyn liikettä.38 Benjamin lainaa Kantilta 
omaan käyttöönsä termin Mittelbarkeit (’välittyneisyys’ 
tai ’kommunikoitavuus’), jonka englanninkieliseksi kään-
nökseksi Weber ehdottaa muodostetta impart-ability. 
Weber esittää, että tämä kommunikoitavuus syrjäyttää 
Kantin Kolmannessa kritiikissä hänen Puhtaan järjen 
ja Käytännöllisen järjen kritiikeissä käsittelemänsä arvos-
telmien muodot, joissa yksittäinen määritellään yleisen 
pohjalta. Makuarvostelmissa aistittava kohde ei ole mää-
ritettävissä kuin sen synnyttämän mielihyvän tai mieli-
pahan pohjalta siinä määrin kuin nämä a/ektit ovat vä-
littömiä ja yleisesti jaettavissa. Määritettävyys muodostuu 
siten kommunikoitavuuden pohjalta. Mittelbarkeit ei 
ole kuitenkaan aktuaalista kommunikaatiota. Se, mitä 
kommunikoidaan ei ole tiedollinen sisältö vaan tietty 
mielentila (Gemütszustand), joka on yleisesti jaettavissa.39 
Tähän verrattavasti esitän, että se, mitä painetussa tai-
teessa on välitteillä, ei ole painetun taiteen laajentuneen 
kentän piirissä syntyvät yksittäiset teokset vaan painet-
tavuus itse.

Yhtä tärkeää on huomata, mitä Samuel Weber 
kertoo ’määritettävyydestä’ (Bestimmbarkeit), joka saa 
hänellä muodon determin-ability. Benjamin käytti tätä 
termiä varhaisromantikko Friedrich Hölderlinin kahta 
runoa käsittelevässä ”esteettisessä kommentaarissaan” 
Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin (1914–15), jossa 
hänen huomionsa kiinnittyi kielellisen ilmaistavuuden 

ongelmaan. Weber löytää ilmaistavuudesta – Deleuzella 
tämä kiteytyy kysymykseen loquendumista: ei tämän tai 
tuon merkityksen ilmaisemisesta vaan ilmaistavuudesta 
ylipäänsä, joka ei ole ilmaistavissa – täydellisesti aktuali-
soitumattoman virtuaalisuuden joka pitää ilmaisuaan 
etsivän tekstin avoimena tuleville tulkinnoille40. Weber 
huomaa kuinka Benjamin, sen sijaan että hän perustaisi 
tulkintansa Hölderlinin oletettuun intentioon, perus-
taakin sen ’poeettisesti muotoilluksi’ (das Gedichtete) kut-
sumansa esteettisen kategorian varaan. Weber esittää, että 
elämä itse asettaa runolle tehtävän, joka tulee suoritetuksi 
tämän ’poeettisen rajakäsitteen’ (Grenzbegri!) kautta. 
Kantilaisittain ilmaistuna rajakäsite on olio sinänsä, 
noumeeni, joka määrittää aistikokemustemme rajat. 
Sen paremmin kuin oliota sinänsä emme voi kohdata 
’poeettista sinänsä’. Kykenemme kohtaamaan vain eril-
lisiä runoteoksia, joiden kautta poeettinen manifestoituu, 
enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Runo, joka on 
itsessään määrittymätön saavuttaa määritettävyytensä 
poeettiseen nähden – juuri sen vuoksi, että poeettinen 
on ’määritettävyys’ (joka ei ole mitään määritettyä) mit-
taamattomana potentiaalisuutena, josta kulloinkin toteu-
tunut runo voi näyttää vain pienen osan. Määritettävyys 
pitää sisällään myös toteutumattomat aktuaalisuudet. 
Siirtymä poeettisesta aktualisoituneeseen runoilmaisuun 
on elämän itsensä toteutumista.41

Se, mitä kutsun painettavuudeksi (print-ability), 
toimii kutakuinkin ’poeettisen’ funktiossa. Painettu 
vedos saavuttaa määrittyneisyytensä suhteessa painetta-
vuuteensa – joka yhtä lailla kuin poeettinen on virtuaa-
lisuus, jonka avoimesta potentiaalisuudesta kulloinkin 
syntyvä vedos voi vain osittain täyttää. Painettavuus on 
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toisin sanoen määritettävyyttä (Bestimmbarkeit), aivan 
kuten poeettinen. Benjamin ei ollut kiinnostunut kom-
munikoiduista sisällöistä vaan kommunikoitavuudesta. 
Tähän verrattavasti puhuessamme painettavuudesta 
meitä ei kiinnosta niinkään se, mikä on painettu vaan 
painettavuus itsessään kykynä, -ability.

On siis esitettävä kvasitranssendentaalinen argu-
mentti painettavuuden puolesta. Painettavuus on ollut 
ranskalaisen filosofin ja taiteentutkijan Georges Didi-Hu-
bermanin yksi keskeisistä mielenkiinnon kohteista. Tämä 
kiinnostus kiteytyy hänen ajattelussaan termiin emp-
reinte, ranskan arkikielen sanaan, joka voidaan kääntää 
esimerkiksi ”jäljeksi” tai ”paina(u)maksi”. Ehdotan, että 
käsitteelliseltä ulottuvuudeltaan empreinte (jonka jätän 
kääntämättä ehdottaakseni, että sitä voidaan pitää tek-
nisen termin tapaisena) muodostaisi di!érancen tavoin 
kokonaisen ”kimpun” tai ”vyyhden” (faisceau), joka 
viittaisi painettavuuteen kaikkine ulottuvuuksineen42. 
Empreinte on se, mikä luo ajan kompleksisuuden, se on 
luonteeltaan anakronistinen43. On olemassa painoteknii-
koiden historia, muttei empreinten, paina(u)man tai pai-
nettavuuden historiaa: niiden historia ei ole kirjoitetta-
vissa – ne ovat ylimuistoisia.

Esimerkiksi painetun taiteen laajentuneesta kentästä 
haluan nostaa esiin liettualaistaiteilija Roma Auskal-
nyten (s. 1988) Punishment-videoinstallaation (2014), 
jossa painaminen (printmaking) yhdistyy video- ja per-
formanssitaiteeseen. Teoksen aihe on lähtöisin taiteilijan 
koulumuistosta: oppilaan ollessa tottelematon hänet 
pakotettiin rangaistukseksi nurkkaan, jossa hän joutui 
seisomaan polvistuneena kuivattujen herneiden päällä. 
Videolla nähdään, kuinka taiteilija polvistuu metallisen 
kirjapainolaatan päälle, jolloin kirjasimet painavat hänen 
sääriinsä tekstin: ”In text I trust / In written truth / I be-
lieve / Read more”. Teos palauttaa mieleen pariisilaisella 
Salpêtrièren klinikalla 1800-luvun lopulla hoidetuille 
naishysteerikoille tehdyt dermografiset piirtopaukamoin-
tikokeet: kun yliherkän potilaan ihoon piirrettiin jollakin 
tylpällä esineellä, siihen ilmestyi paukama. Naisen ihosta 
muodostui näin piirustusalusta lääketieteellisen auktori-
teetin painaa merkkinsä – paukamat hävisivät vähitellen, 

aivan kuten painetut kirjaimet häviävät hetken päästä 
iholta ilmestyäkseen aina uudelleen taiteilijan polvis-
tuessa kerta toisensa jälkeen kirjasinten päälle.44 Auskal-
nyten teoksessa hänen ruumiinsa on yhtä lailla altistettu 
ja alistettu – tässä tapauksessa kirjoitetulle sanalle. Hän 
näkee oman ruumiinsa tässä painolaattana ja painoko-
neena, se antaa tapahtumalle jopa värinsä: metallilaatta 
tuottaa kirjasinten muotoiset verenpurkaumat hänen 
iholleen45.

Välin tapahtuma
Se, millä on väliä, on siis väli. Martta Heikkilä unohtaa 
muistuttaa di!érancen toisesta, painetun taiteen puheena 
ollessa mielestäni vielä olennaisemmasta merkityksestä, 
jota kantaa latinan di!erre-verbistä periytyvä ranskan 
verbi di!érer. Se viittaa lykkäytymiseen ja viivyttämiseen, 
mutta myös kiertotiehen, ”ajalliseen ja viivyttävään väli-
tykseen”, kuten Derrida asian muotoilee: ajan tilallistu-
miseen (devenir-espace du temps) ja tilan ajallistumiseen 
(devenir-temps de l´espace)46. Keskeisin eroavuus Heik-
kilän ja oman kirjoitukseni välillä on siinä, että hänen 
keskittyessään reflektoimaan – epäilemättä oikeaoppisen 
derridalaisesti – di!érancen liikkeen käynnistämiä mer-
kityssiirtymiä (siis tapahtumia, joissa hän sanoo pai-
nolaatan sisältämän ”tiedon” siirtyvän painovärin väli-
tyksellä vedokseen)47, oman tarkasteluni painopiste on 
painettavuuden tapahtumassa, joka väistää kielellisiä 
sisältöjä, mutta jota siitä huolimatta on kyettävä ajatte-
lemaan ja jopa sanallistamaan voidaksemme mitenkään 
käsittää vedoksen syntyprosessia. 

Koska kyse ei siis ole enää mistään kielellisestä, pu-
hunkin di!érancen sijaan empreintesta, joka ei ole sen 
paremmin ”ero” kuin ”katkos” vaan pikemminkin pai-
na(utu)minen, joka tapahtuu painolaatan ja vedoksen 
väliin jäävällä kartoittamattomalla vyöhykkeellä. Se, mitä 
siis kutsun painettavuudeksi, on luonteeltaan välin ta-
pahtuma. Heikkiläkin muistuttaa välin olevan ”jäljen 
olemassaolon ehto”48. Tähän nähden tuntuukin risti-
riitaiselta, että hän väittää piirtämisen olevan kuitenkin 
välitöntä, koska siinä ”ihmisen käsi ja sen pitelemä piir-

”Teoksen aihe on lähtöisin 
taiteilijan koulumuistosta: 
oppilaan ollessa tottelematon 
hänet pakotettiin rangaistukseksi 
nurkkaan, jossa hän joutui 
seisomaan polvistuneena 
kuivattujen herneiden päällä.”
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rosväline jättävät jälkiä suoraan alustalle”49. Riippumatta 
siitä, mikä on jäljen syntymekanismi, vain piirrosvälineen 
ja alustan välinen väli tarjoaa mahdollisuuden jäljen syn-
tymiselle – tämä potentiaali voi yhtä lailla aktualisoitua 
kuin jäädä todellistumatta. Väli on edellytys myös pai-
novedoksen syntymiselle, riippumatta siitä, valmistuuko 
vedos käsin hiertämällä vai mekaanisesti. Onko ylipäänsä 
mielekästä erottaa käsin painamista koneella painami-
sesta niin jyrkästi kuin Heikkilä? Hän väittää vain ensiksi 
mainitun olevan painamista sanan varsinaisessa merki-
tyksessä – toisin sanoen aktiivinen teko, mutta koneella 
painamista hän pitää luonteeltaan enemmänkin (passii-
visena) ”painumisena”50. Eikö kuitenkin esimerkiksi juuri 
edellä esittämäni Auskalnyten teos osoita, ettei paina-
mista voi erottaa painumisesta?

Kuten Derrida esitti, meidän olisi kyettävä ajatte-
lemaan samalla kertaa toisiinsa nähden vastakkaisina pi-
tämiämme asioita: yksittäistä tapahtumaa, jonka kulku ja 
lopputulos ei ole edeltä käsin täydellisesti ennakoitavissa 
– tätä Heikkilä kutsuu ”painamiseksi” – ja koneelle omi-
naista mekaanista toistoa – jota Heikkilä luonnehtii ”pai-
numiseksi”. Tapahtuma (tässä tapauksessa ”painaminen”) 
on orgaaninen ja performatiivinen, siihen on Derridan 
mukaan aina osallisena jokin inhimillinen toimija – tässä 
tapauksessa painetun taiteen alueella operoiva taiteilija. 
Kone sitä vastoin on epäorgaaninen, se toteuttaa sille 
annetun tehtävän mekaanisesti, epäorgaanisesti, epäaisti-
sesti. Näiden kahden ajatteleminen yhdessä (kuten Roma 
Auskalnyte mieltäessään ruumiinsa painokoneena) edel-
lyttää Derridan mukaan käsitteellisyyttä, jonka muoto 
on ennennäkemätön, mahdoton (im-possible), ja joka 
siten murtaa odotushorisonttimme.51 Erottamalla ”pai-
namisen” ”painumisesta” – inhimillisen toimijuuden 
ei-inhimillisestä konemaisuudesta – emme kykene ajatte-
lemaan painettavuutta välin tapahtumana. 

Sen paremmin emme mielestäni pysty ajattelemaan 
painettavuutta strukturalistisen kielitieteen pohjalta. Viit-
taamalla saussurelaiseen diakriittiseen eroon pystymme 
kenties selittämään kielellistä merkityksenmuodostumista. 
Ottamalla lähtökohdaksi painolaatan ja vedoksen välisen 
käsitteellisen ”eron” emme kuitenkaan mielestäni kykene 

ymmärtämään jäljen syntyprosessia, joka ei palaudu kielel-
lisiin merkityksiin. Tätä esikielellistä väliä on tarkastellut 
muun muassa Gilbert Simondon käyttäen esimerkkinään 
savitiilien valutyötä. Valoksen tekeytyminen muotin ja 
saven välisessä kontaktissa on mainitun kaltainen välin 
tapahtuma, yksilöitymisen prosessi – siinä missä painettu 
taidekin. Savenvalajan olisi Simondonin mukaan ky-
ettävä asettumaan muotin ja tekeytymässä olevan saven 
väliin – elämään tätä väliä52. Tässä välin tapahtumisessa 
– jota voidaan Simondonia seuraten kutsua myös trans-
duktioksi – kaksi erillistä järjestelmää, yksilöoleva ja sitä 
ympäröivä miljöö (milieu) ikään kuin hankaavat toisiaan 
vasten. Tähän Simondon ja myös Michel Serres viittaavat 
termillä la noise53. Sen nimeämää hälyä voitaisiin kutsua 
myös kohinaksi, jolta mikään elektroninen laite ei Tuomo 
Rainion mukaan voi välttyä54. Kysymys on siitä, mistä 
Didi-Huberman on käyttänyt Walter Benjaminin ”optista 
tiedostamatonta” mukaillen ilmaisua ”tekninen tiedosta-
maton” (inconscient technique).55 

Yhteen vedettynä: se mikä synnyttää jäljen, ei ole ero 
vaan toisiinsa nähden epäsymmetristen elementtien tai 
epäsuhtaisten voimien väli. Väli, joka ”piirron” tavoin ei 
itse piirry vaan näyttäytyy vain esiinpiirtymistensä (trait) 
ja näkyvistä vetäytymistensä (retrait) tai yhtä hyvin pois-
pyyhkiytymistensä kautta56. Derrida kirjoitti Signépon-
ge-teoksessaan (1984), että pesusieni imee likaa, se vas-
taanottaa sitä näennäisen passiivisesti likaantuen vähä 
vähältä yhä enemmän imiessään likaa itseensä57. Mutta 
pesusieni toimii samalla kertaa aktiivisesti pyyhkimällä 
likaa pois. Paperin tavoin pesusientäkin voidaan pitää 
kvasitranssendentaalisuuden figuurina. Toisten kvasit-
ranssendentaalien tavoin pesusienikään ei ole mitään 
itseidenttistä, se on – di!érancen tavoin ”ratkeamaton” 
(indécidable): puhtaan ja likaisen, ylhäisen ja alhaisen 
välissä palautumatta kumpaankaan niistä. Pesusieni ver-
tautuu näin ”jälkeen” (trace) ja ”piirtoon” (trait). Kuten 
Derrida sanoo, ”[jäljen] rakenteeseen kuuluu poispyyh-
kiytyminen (l´e!acement)”58. Hieman deleuzelaisittain 
edeten pesusienessä toteutuva piirtyminen ja poispyyh-
kiytymisen voidaan mieltää figuurina myös painetta-
vuuden (imprimendum), aistittavuuden (sentiendum), aja-

    ”Se mikä synnyttää jäljen, ei 
ole ero vaan toisiinsa nähden 
epäsymmetristen elementtien tai 
epäsuhtaisten voimien väli.”
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teltavuuden (cogitandum), ilmaistavuuden (loquendum) 
ja muistettavuuden (memorandum) kvasitranssenden-
taaliselle elementille, joka yhtä lailla mahdollistaa pai-
namisen, aistimusten syntymisen, ajatusten kielellisen 
ilmaisemisen kuin muistamisenkin, mutta samalla kertaa 
muodostaa vastuksen niiden toteutumiselle.

Painettavuudesta painettuun
Kirjoitukseni lähtökohtana on ollut Derridan ajatus pa-
perista kvasitranssendentaalisena ”alustojen alustana”. 
Tämä paperi a priori ei palaudu paperiin käsinkosketel-
tavana aineksena, muttei se ole sen paremmin mitään 
puhtaan ideaalista. Kvasitranssendentaalisena se sijoittuu 
empiirisen ja transsendentaalisen väliin – se tapahtuu 
niiden välinä. Paperi a priorilla on artikkelissani kiinteä 
temaattinen yhteys siihen, mitä kutsun painettavuudeksi. 
Tarkoitan painettavuudella sitä, mikä on ontologisesti 
vanhempaa kuin painettu; painettavuus ei ole mitään 
painettua, ja tämä yhdistää sen kosketettavuuteen, joka ei 
ole mitään sellaista, mitä voisimme koskea. Se on mihin 
tahansa yksittäiseen painotyöhön sisältyvä yleinen, raken-
teellinen, toteutuva – tai yhtä lailla toteutumatta jäävä – 
mahdollisuus. Ymmärrän painettavuuden paperi a priorin 
tavoin kvasitranssendentaalina. Simondonia seuraten pai-
nettavuutta voitaisiin luonnehtia myös kollektiiviksi, joka 
kokoaa yhteen ne inhimilliset ja ei-inhimilliset toimijat, 
joista muodostuu se, mitä taidegraafikko Päivikki Kallio 
kutsuu ”painetun taiteen apparaatiksi”.

Artikkelini pääasiallisin tarkastelukohde on painettu 
taide, jota on tavattu kutsua taidegrafiikaksi. Esitän, että 
taidegrafiikka voi säilyttää elinvoimaisuutensa vain siten, 
että se on kosketuksissa omaan perustattomaan perus-
taansa: painettavuuteen. Kosketellessaan alkuperäänsä, 
painettavuuttaan, joka muuttuu kaiken aikaa tullessaan 
kosketelluksi ja koetelluksi, siis aina uudestaan peruste-
tuksi, myös painettu taide muuttaa kaiken aikaa muo-
toaan. Painettu taide (printed art) nimeää taidegrafiikan, 
josta on muodostunut teoreettinen objekti, joka ei enää 
palaudu toisistaan erillisiin painotekniikoihin ja -mene-
telmiin, vaan joka muodostaa oman painetun taiteen laa-
jentuneen kenttänsä.

Taidegrafiikan teoreettisia kysymyksiä käsittelevässä 
kirjallisuudessa piirrostaide on usein haluttu erottaa tai-
degrafiikasta sillä perusteella, että piirrosjäljen on nähty 
syntyvän piirrosalustalle välittömästi – piirtimen ja pa-
perialustan välistä kontaktia on pidetty suorana ja välit-
tömänä. Sen sijaan painetussa taiteessa syntyvän jäljen 
on nähty syntyvän koneen välityksellä. Tämä on mie-
lestäni virheellinen käsitys. Kukaan tuskin voi kieltää, 
että minkä tahansa jäljen muodostumisen edellytys (riip-
pumatta sen syntymekanismista: on kysymyksessä sitten 
piirretty, painettu, maalattu tai jollain muulla tavalla 
syntynyt jälki) on väli, joka ei palaudu mihinkään edellä 
mainittuun mediumiin. Olen käyttänyt sanaa ”väli” oi-
keastaan vaihtoehtoisena ilmaisuna painettavuudelle, 
jota Maurice Merleau-Pontya mukaillen voitaisiin kutsua 
myös painetun taiteen elementiksi. 

Kyetäksemme ajattelemaan painettua taidetta meidän 
olisi kyettävä elämään tätä väliä. Simondon käytti 
esimerkkinään tämän kaltaisesta välin tapahtumasta 
savitiilien valutyötä. Hänen mukaansa sitä ymmärtääk-
semme meidän olisi kyettävä ikään kuin sielumme silmin 
asettumaan tiilimuotin ja valoksen väliin, elämään va-
loksen tekeytymistä. Tätä seuraten esitän, että kyetäk-
semme ajattelemaan prosessia, jonka lopputuloksena on 
painettu teos, meidän olisi yhtä lailla kyettävä elämään 
painolaatan (tai matriisin) ja muodostuvan vedoksen (tai 
painetun jäljen) väliä. On nimittäin niin, että painettu 
taide voi toteutua vain koskettelemalla sitä, mitä se ei voi 
koskettaa, painettavuuttaan, ja näin tehdessään asettaa 
aina uudestaan kysymyksen alkuperästään: painettavuu-
destaan. Painolaatan (matriisin) ja vedoksen (painetun 
jäljen) metastabiili suhde vaatii aina uusia ratkaisuja, 
uusia painettavuuden yleiskäsitteen konkretisoitumia.

Olen muodostanut painettavuuden ’kvasitrans-
sendentaalin’ seuraamalla Weberin tarjoamaa Ben-
jamin-luentaa, jossa hän tulkitsee tämän tunnettuja 
-barkeiten-jälkiliiterakenteita Derridan kvasitranssen-
dentaalisten alusrakenteiden pohjalta. Benjamin esitti 
esimerkiksi ’uusinnettavuuden’, ’käännettävyyden’ tai 
’kritisoitavuuden’ kuuluvan tiettyjen nimenomaisten 
teosten rakenteeseen – ei suinkaan kaikkien. Tähän tu-
keutuen esitän, ettei painettavuuskaan määritä taidegra-
fiikan laajaa kenttää kokonaisuudessaan. Se määrittää 
vain painettua taidetta, joka reflektoi painettuuttaan, 
omaa tapaansa olla – olla painettu.

Kirjoitukseni pyrkimyksenä on siis ollut siirtää pai-
nopiste taidegraafikosta painettavuuden itsensä tapah-
tumaan – välin tapahtumaan – johon hän yhtenä kol-
lektiivin toimijana osallistuu, mutta jota hän ei pidä 
vallassaan. Esitänkin, että vaikkei taidegraafikko olekaan 
teoksistaan irrallinen toimija, vedoksen tai painetun 
jäljen alkuperä ei ole sen paremmin painolaatassa (tai 
matriisissa) kuin taidegraafikossakaan, vaan siinä mikä 
tapahtuu niiden välissä – tai toisin ilmaistuna: siinä, 
mikä tapahtuu niiden välinä. Kysymyksessä on välin, 
mutta yhtä lailla puhtaan painettavuuden tapahtuma. 
Käytän siitä myös Deleuzen transsendentaalisista raken-
teista vaikuttunutta muotoa imprimendum, joka Der-
ridan di!érancen tavoin ei ole mitään – siis ei mitään 
olevaa tai havaittavaa – minkä vuoksi emme myöskään 
pysty tietämään siitä mitään, mutta jota siitä huolimatta 
olisi pysyttävä jollakin mielekkäällä tavalla ajattelemaan. 
Martin Heideggeria seuraten esitän, että juuri vetäy-
tyessään tavoittamattomiltamme se vetää meidät omaan 
vetäytymisen liikkeeseensä ja juuri vetäytymisensä voi-
malla haastaa ajatteluamme. 

Aivan kuten ilman väliä ei ole koskettamista – kos-
kettavaa ja kosketettua – ilman väliä ei ole myöskään 
painettavuutta tai painettua taidetta. Painaminenkin on 
aina tietynlainen kosketus. Aivan kuten koskettamisen 
ytimessä on se, mitä ei voi koskea, mutta mitä ilman ei 
voi olla koskettamista – kosketettavuus – painamisenkin 
pohjana on se, mikä ei ole mitään painettua: painet-
tavuus.
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