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Tiivistelmä
Michelangelo on määritellyt itsensä taiteilijana kuvanveistäjäksi. Tämä on antanut minulle aiheen tutkia, mitä hän
tällä määritelmällä itse asiassa tarkoittaa. Renessanssitaiteilijoiden tapaan hänelle oli useampikin taiteenala tuttu.
Hän sai työtehtäviä sekä maallisilta että kirkollisilta toimeksiantajilta. Lisäksi hän teki taidettaan ”vapaasti”.
Kuvanveiston osuus hänen tuotannossaan ei kuitenkaan näytä sen runsaammalta tai laadukkaammalta kuin muiden
alojen tuotokset. Tästä olen päätellyt hänen tarkoittavan määritelmällään yleispätevää kuvausta siitä tavasta, miten
hän suhtautuu muodonantoon sinänsä.
Veistämisen ideologia ja sitä kautta veistoksellisuuden tavoittaminen tuli hänelle niin tärkeäksi, että hänen oli
luotava tietynlainen metodi, jonka avulla kaikkiin visuaalisiin taiteenaloihin voitiin soveltaa samanlaisia
periaatteita. Saadakseni selville tämän metodin myös minun oli rakennettava vastaavasti omani. Aikaisempi
tutkimus ei antanut mallia sellaisenaan, vaan juuri eksaktimman tutkimusotteen puuttuminen tiivisti omaa
näkemystäni.
Tilan käsittely näyttää muodostavan Michelangelon taiteen lähtökohdan. Mutta ennen kuin siitä voi tehdä
päätelmiä, on taiteen medium-käsite tarkennettava. Mediumina voidaan pitää ainesta, johon teos luodaan, mutta
tässä analyysissä se ei sellaisenaan vastaa kysymykseen. Kun se laajennetaan kokonaiseksi taiteenalaksi, jonka voi
käsittää homogeeniseksi ”massaksi”, tätä mediumia voi tarkastella myös tilan jäsentelyn kannalta.
Muotokieli syntyy tilan ja mediumin sallimissa puitteissa. Analyysissäni esittelen aikakauden esteettisiä tavoitteita
ja muodonannon tapoja ja käytäntöjä sekä silloisia teorioita. Luomieni rakenteellisten periaatteiden avulla
määrittelen ne tekijät, jotka vaikuttavat muodonantoon ja sitä kautta muotokieleen. Muotokieli näyttäytyy
yksittäisenä ja toistuvasti samoja periaatteita noudattavana taiteenalasta toiseen silloin, kun on kysymys saman
taiteilijan koko tuotannosta.
Visuaalisen taiteen lisäksi olen tutkinut myös sanataiteen mediumia, jossa taiteilija on runon tilaan soveltanut
kuvataiteessa käyttämäänsä metodia. Michelangelo oli tunnettu juuri siitä, ettei noudattanut annettua kaanonia.
Persoonallinen ote näkyy myös runon muotokielessä. Sekin on ”veistoksellista” rakenteellisten periaatteiden
varassa tarkasteltuna.
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1. Johdanto

“Taiteilijana olen ennen kaikkea kuvanveistäjä”. Tämä täsmennys, jolla
Michelangelo määrittää oman taitelijatyyppinsä, on saanut minut pohtimaan sen
todellista merkitystä. Tarkoittaako hän “kuvanveistäjällä” tällöin taiteilijaa, joka
jotain massaa muotoiltuaan saa aikaan konkreettisen veistoksen, vai veistämistä
laajemmassa merkityksessä? Nuori Michelangelo tuli tunnetuksi juuri Pietàveistoksensa ansiosta, ja tämä ensimmäinen menestys on mahdollisesti vaikuttanut
myöhempiin itsearviointeihin. Kuitenkaan kuvanveiston osuus ei ole ensisijainen
hänen tuotannossaan. Veistokset näyttäisivät jopa jäävän muiden taiteenlajien
tuotosten varjoon. Tämä ristiriita on niin ilmeinen, että voidaan olettaa taiteilijan
tarkoittaneen määritelmällään ennen kaikkea sitä tapaa, jolla hän antaa muodon
kaikelle taiteelleen. Myös renessanssinaikaiset arvotukset saattoivat vaikuttaa
määritystapaan; antiikin ajan platonistiset käsitykset muun muassa maalaustaiteen
vähempiarvoisuudesta toistuivat sittemmin renessanssin taidekeskusteluissa. Näin
ollen kunnianhimoisen uuden ajan taiteilijan päämäärän tuli olla korkeammalla,
vähintään antiikin veistotaiteen tasolla.

“Maalaus on sitä parempi mitä enemmän se muistuttaa veistosta”( “Io dico che la
pittura mi pare più tenuta buona, quanto più va verso il rilievo, et il rilievo più tenuto
cattivo, quanto più va verso la pittura: e però a me soleva parere che la scultura fussi
la lanterna della pittura, e che dall’una all’altra fussi quella differenza ch’è dal sole
alla luna”).1 Tulkintani mukaan nämä sanat paljastavat Michelangelon edellä
esitetyn taidekäsityksen kannattajaksi. Hänelle maalaustaide merkitsee eräänlaista
kaksoisimitaatiota: Ensin taiteilija yrittää representoida tosiolevaisen idean
maalaamalla, mutta ilmaisu jää vajaaksi. Vasta, kun siihen liitetään riittävän vahva
syvyysvaikutelma, ja teos alkaa muuttua kolmiulotteiseksi, se myös lähenee veistosta
ja samalla varsinaista alkuperäistä ideaa. Kuitenkin Michelangelolle kaiken taiteen
perustana on piirustus, koska ”viiva on ideoitten aineettomin muoto”.2 Hän näkee
piirtämisessä jo veistämistä, leikkaahan viiva kaksiulotteiseen pintaan veistoksen
perimmäiset prinsiipit: muodon ja vastamuodon. Itse veistämisessä idea lopulta
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Baldini 1973, s. 9: Michelangelon kirjeessä Benedetto Varchille
Rolland 1913, s. 296.
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konkretisoituu. Mutta kysymykseksi jää, mitä hän tarkoittaa veistämisellä; edustaako
veistos hänelle vasta eräänlaista volyymin käsittelyn prototyyppiä, jonka avulla
havainnollistuu kaikenlainen tilan ja massan volyymien välinen vuorovaikutus niitä
edelleen työstettäessä?

Tutkimuksessani pyrin selvittämään, mitä veistämisen muotokielellä tässä
tapauksessa tarkoitetaan; perustuuko se aina tiettyyn tilaideaan, jolloin käytettävissä
olevan tilan volyymi vaikuttaisi myös muotokieleen? Tässä yhteydessä vertaan myös
taiteenala- ja medium -termien käsitteellisiä eroja. On tarpeellista selvittää,
voidaanko kokonainen taiteenala käsittää mediumiksi silloin, kun esimerkiksi
veistämisen muotokieli on siinä määrin hallitseva, ettei varsinainen tunnistin eli
taiteilijan yksittäiseen mediumiin3 jättämä jälki ole riittävä koko laajan tuotannon ja
taiteilijagenren määrittelemiseksi. Tällöin kaikilla taiteenaloilla olisi nähtävissä
yhtenäinen vaikuttaja - tässä tapauksessa tietyllä tavalla samankaltainen
veistoksellisuus.

Esittelen kolmen esimerkin avulla, miten Michelangelo jäsentelee ja käsittelee sekä
tilan että massan volyymeja. Tutkin tapaa, jolla hän joko luo teokselleen
arkkitehtoniset puitteet tai sovittaa sen käytettävissä olevaan valmiiseen ja rajalliseen
tilaan. Se voi olla esimerkiksi marmorilohkare aineellisena tilana, johon ympäröivä
aineettoman tilan volyymi tunkeutuu vallaten tilaa siitä massaa edelleen
työstettäessä. Michelangelolle kiinteä massakin tuntuu olevan jotenkin aineetonta,
sillä sen sisällä hän näkee “uinumassa” tavoittelemansa muodon. Tämän muodon hän
pyrkii “herättämään” massaa ympäröivän aineettoman tilan volyymin muotoilulla.
Toisin sanoen aineeton ajateltuna aineelliseksi voi dynaamisessa kohtaamisessa itse
aineen kanssa herättää tämän uinuvan vastamuodon.

Massan ja tilan volyymit näyttäisivät olevan Michelangelolle yhtä tärkeitä
veistosmateriaaleina, sillä tilakonstruktio, jossa esimerkiksi rakennuksen ulkoisen ja
sisäisen tilan suhde luo veistosvaikutelman, edellyttää näiden molempien volyymien
muotoilua.

3

Routila 1986, s. 52
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Maalauspohjana voi puolestaan olla valmis arkkitehtoninen tila, kuten holviruoteiden
rajaama alue, johon kuvaohjelma on sovitettava. Tällöin tila on aineellistunut pintaan
ja konkretisoitunut massan kaltaiseksi. Mediumina ei kuitenkaan toimi yksin pinta,
jolle kuva-aihe luodaan, vaan ennen kaikkea viiva ja väri, valo ja varjo. Näiden
elementtien avulla Michelangelo tunkeutuu pinnan kautta “syvyyteen” vallaten nyt
tilaa aineettoman eli illusorisen tilan alueelta. Sitä mukaa, kun viivan liike etenee
syvyyssuunnan oletettuihin pakopisteisiin, värin, valon ja varjon luomat muodot
herättävät jälleen tässäkin pinnan alla uinuvan vastamuodon. Mitä dynaamisempi on
viivan liike, mitä vahvempi värien valoisuusasteen vaihtelu sitä syvempi ja
kolmiulotteisempi on tavoiteltu vaikutelma. Tila on moninkertaistunut.

Samalla tavalla Michelangelo kasvattaa ennalta määrätyn rakennusalan volyymia,
kun siihen on mahdutettava eri rakennelmien konstruktio. Horisontaalisten ja
vertikaalisten linjojen rytminen vuorottelu, eri pintojen samanaikainen vetäytyminen
ja esiinnousu synnyttävät liike- ja samalla syvyysvaikutelman. Myös tällöin
illusoriseen tilaan siirryttäessä näkyvä tila tuntuu laajenevan jopa niin, että oletetun
pakopisteen suunta vaihtaa paikkaa. Tällöin on mahdollista kokea tila samalla tavoin
kolmiulotteiseksi kuin veistos sitä ympäri kierrettäessä. Erotuksena on vain se, että
veistoksen kolmiulotteisuus koetaan tilasta käsin, kun taas tilan kolmiulotteisuus,
joka määräytyy kiinteiden elementtien antamien vihjeiden perusteella, voidaan kokea
ympärillä olevaksi. “Veistäessään” tilan volyymia Michelangelo rajaa
kolmiulotteisia tiloja toisistaan, ja muotoilemalla pinta- ja syvyyssuhteita hän saa
mahtumaan suppeallekin alalle näennäisesti paljon.

Edellisen kaltainen veistoksellisuus on havaittavissa jopa hänen runoissaan.
Renessanssin suosima 14-säkeinen ja 11-tavuinen sonettimuoto ei salli suuria
poikkeamia säkeen pintatason lausefiguurissa, joka on pitkälle määritelty ja
symmetrinen noudattaessaan säännönmukaista jambi/trokee -poljentoa. Tämä
tekninen malli antaa vain vähän tilaa monikerroksisille merkityksille. Kuitenkin
pintatasoa voi laajentaa lausefiguurin eli lausekuvion nopea-hidas -rytmityksen
lisäksi ajatuskuvioiden eli trooppien ja metaforien avulla. Merkittävää onkin itse
muodon valinta. Runo puhuu vaikenemisella, sen sanalla sanomaton on näissä
“aukoissa”. Michelangelo tuntuu tälläkin taiteen alueella karsineen pintatason turhia
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elementtejä, turhia sanoja ja valinneen sellaisia ilmaisuja, jotka joko soivat
eriasteisina (vrt. väri) tai synnyttävät runsaasti näitä syvyysilluusion kannalta
tarpeellisia aukkoja. Näin tekstin huokoisuus sallii ajatuksen siirtyä näkyvästä tilasta
näkymättömään ja samalla “aineettomaan” tilaan. Michelangelon valitsemat sanat
lataavat merkitystihentymiä ja -kerroksia. Hän “veistää” sanoilla, ja syntyviin
aukkoihin virtaa sanojen herättämän ajatuksen “vastamuoto”.

Visuaalisen taiteen alueelta olen valinnut esimerkeiksi Medicien hautakappelin,
Sikstuksen kappelin kattomaalaukset ja Kapitoliumin. Tutkin Medicien kappelia
tilakonstruktiona, jossa yhtyvät sekä veistotaide että arkkitehtuuri. Samassa
yhteydessä tarkastelen yksittäisen veistoksen osuutta ja merkitystä Michelangelon
tuotannossa. Maalaustaiteen alueelta olen ottanut tutkittavaksi Sikstuksen kappelin
kattomaalausten muotokielen. Arkkitehtonisten rakennelmien konstruktiona esittelen
Kapitoliumin, joka yhtäältä tuo mieleen Medicien hautakappelin tilaidean. Yleisesti
vertaan näiden esimerkkien muotokielistä samanlaisuutta suhteutettuna veistoon sekä
sitä, missä määrin tietty “tilaan pakottaminen” luo samankaltaisuutta eri taiteenlajien
kesken. Erilliseksi tarkastelun kohteeksi olen sanataiteen alueelta ottanut
Michelangelon sonetin O’nott’o’dolce tempo.

Lopuksi vertaan sitä, ovatko aikakausien väliset tyylin muutokset nähtävissä myös
tilan jäsentelyssä, ja miten ne ovat vaikuttaneet tilaideaan ja sitä kautta
muotokieleen. Onko veistoksellisuus tällöin mahdollisesti korostunut tai jotenkin
muuttunut eri taiteenalueilla?

Esittelen tutkimuksessani antiikin aikaisia ja renessanssin uusplatonistisia
ajatusmalleja, jotka ovat olleet vaikuttamassa muodonantoon, mutta sen ohella tuon
esiin nykyajan teorioita ja käsitteistöä. Näiden yhteensovittaminen saattaa tuntua
tarpeettomalta, kun tutkittavana oleva ongelma voitaisiin rajata käsiteltäväksi
jommankumman aikakauden kontekstissa. Olen kuitenkin nähnyt hedelmälliseksi
tällaisen rinnastuksen: Uudet teoriathan syntyvät usein entisten pohjalta, ja tutkijana
minua kiehtoo samankaltaisuuden löytyminen myös tuolla alueella. Varsinaiseen
ongelman ratkaisuun sillä tuskin on kielteistä vaikutusta. Työni ei ole sidoksissa
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erityisesti mihinkään aikakauteen, eikä lähestymistapani tutkimuskohteeseen ole
taidehistoriallinen, vaan se pyrkii olemaan ajattomasti relevantti.

2. Michelangelo - “ihminen ja enkeli”

Michelangeloa on määritelty ihmisenä monin tavoin. Useimmiten esille nousee tietty
kaksijakoisuus: toisaalta hän oli vaatimaton ja vetäytyvä, mutta sielultaan hän edusti
sankarillista suuruutta. Kuitenkaan hän ei pyrkinyt jokapäiväisessä elämässään
ilmaisemaan tätä ”ideaalia”, samoin kuin ei töissään kuvannut omaa ”arkeaan”.
Ilmeisesti tuon ajan platonistinen asenne piti osaltaan nämä puolet toisistaan
erillään.4

Juhani Pallasmaa kirjoittaa arkkitehtuuritekstissään, että Michelangelon rakennukset
huokuvat melankoliaa. Tällä viitataan hänen lapsuuden kokemuksiinsa ja myös sen
ajankohdan synkkyyteen, jolloin ne on suunniteltu. Tässäkin on tietty kaksijakoisuus:
henkilön oma historia sekä ajan ja paikan historia. Se, miten nämä ovat vaikuttaneet
muodonantoon, jää ehkä paljastumatta.5

Michelangelosta laadituista elämäkerroista heijastuu usein kirjoittajan aikakaudelle
ominainen maailmankatsomus ja sen myötä tietynlainen painotus. Tällöin hänen
luonteensa väitetty kaksijakoisuus voidaan esittää liioitellun jyrkästi, ja siten myös
hänen teostensa muoto ja sisältö saavat tulkinnasta samoja piirteitä. Taiteilijan elämää
ja tuotantoa ei pitäisi nähdä sellaisenaan toistensa heijastumina, sillä ideoiden
perimmäiseen lähteeseen – taiteilijan mieleen – ei kukaan voi tunkeutua (vrt.
Beardsleyn tapaa suhtautua taiteilijan intentioon ja sen kautta tehtyihin tulkintoihin6).
Ihminen ei koskaan ole kokonaan sitä, miten muu maailma hänet näkee, ja hänen
sisimpänsä jää aina salaisuudeksi, näkymättömäksi. Puhuttaessa taiteilijan
”kirjoittamattomista ajatuksista” voimme ehkä saada niistä tietoa sen ilmaisun kautta,
jolla hän on teoksensa toteuttanut, mutta ”lukeminen” on useimmiten metaforista.7

4

DeTolnay 1969, Introduction.
Pallasmaa 1996, s.14
6
Vuorinen 1996, s. 358-360: Beardsley
7
Garin 1966, s. 517
5
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Hänen tuotantoaan saatetaan arvottaa ajankohdan vaatimuksista käsin, mutta sen
taiteellista arvoa, kykyä imitoida ja välittää tuon näkymättömän maailman viestejä
pitäisi tarkastella objektiivisesti ilman tarpeettomia oletuksia.

Tehtävä ei ole helppo, ja se tulisikin suorittaa mahdollisimman neutraalisti – vain
tosiasiat huomioiden. Tiede rationaalisena näyttäisi suovan siihen mahdollisuuden,
mutta taide usein pakenee järkiperäisen tieltä. Taiteen kielen (mimiikan) ja tieteen
kielen käsitteiden rinnastaminen on jo sinänsä ongelmallista. Taiteilijan reflektoiva
ajatus tosin välittää alitajuisen viestejä taideteoksen myötä, joka saattaa siten olla
autenttisin näkyvää ja näkymätöntä maailmaa yhdistävä tekijä.8 Taiteella on
kuitenkin kyky hämätä, koska se on kotoisin ”abstraktista maailmasta”, eikä näkyvän
todellisuuden lait tunnu soveltuvan siihen.

Michelangelo on itse todennut teoreettisissa merkinnöissään, ettei inspiraatio ole
johdettavissa aineellisen maailman kohteista. Universaalikin kauneus kantaa
mukanaan ”kuolevaisuuden huntua” (mortal velo), ja sillä on arvoa vain
heijastaessaan jumalaista ideaa.9 DeTolnayn mukaan kauneus merkitsee
Michelangelolle muodon tarkoituksenmukaisuutta ideaan nähden, sillä kauneus on
riippuvainen päämäärästä.10

Näin määriteltynä tutkimus saa ”eksaktimman” tarkastelukulman, vaikka
Michelangelon ”ulkopuolisen” kauneuden (il bel di fuor) käsite on sellaisenaan
epätieteellinen.11 Se antaa kuitenkin viitteen siitä, miten hänen tuotantoaan tulisi
arvioida, kun tiedetään edes jotain niistä tavoitteista ja periaatteista, joiden varassa
hän työskentelee. Näin ollen näyttäisikin siltä, ettei ympäristö, hänen
sosiaalihistoriansa tai muut taiteilijan eksistenssiin liittyvät seikat niinkään
vaikuttaisi teosten muotokieleen, vaan sen perustana on tuo aidosti sisäistetty
pyrkimys kuvata näkymättömän kauneuden kuolematonta muotoa.

8

Garin 1966, s. 518
DeTolnay 1969, s.117
10
DeTolnay 1969, s.118
11
DeTolnay 1969, s.118
9
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2.1. Poimintoja aiemmista tutkimuksista

David Summers teoksessaan Michelangelo and the Language of Art (1981) tutkii
muodonantoa kaksitahoisesti: teoksen ensimmäinen osa Fantasy käsittelee nimensä
mukaisesti taiteilijan eksistenssiin ja luovuuteen vaikuttavia seikkoja sekä sitä tapaa,
jolla hän suhtautuu näihin itsessään piileviin kykyihin (ihmishahmon “vaikeudesta” –
difficultà - tuli inhimillisen olennon olemistavan merkki - kivenveistosta itsensä
toteuttamisen prosessi). Toinen osa Order keskittyy lähinnä sellaisiin teoreettisiin
aiheisiin kuten mittasuhteet (proportio) ja symmetria, joiden hallinta puolestaan
viestii virtuositeetin alkuperästä - usein opittuna. Kuitenkin Michelangelolla näyttää
olleen synnynnäinen silmämääräinen kyky soveltaa töihinsä näitä olennaisia
renessanssitaiteen määrittäjiä. Michelangelo eroaa siinäkin suhteessa saman
perinteen edelläkävijöistä (jotka olivat lähinnä käsityöläisiä noudattaessaan
uskollisesti annettua kaanonia), että pystyi yleistämään nämä ideat.

Kiinnostavan näkökulman Michelangelon taiteen analysointiin tarjoaa Robert S.
Liebert psykoanalyyttisessä tutkimuksessaan Michelangelo: a psychoanalytic study
of his life and image (1983). Tämä tarkastelutapa painottaa niitä inhimillisiä tekijöitä,
jotka tiedostamattomasta nousevina vaikuttavat taiteilijassa siten, että hänen
mentaaliset kokemuksensa heijastuvat teosten representaatiossa erityisinä muotoina
ja erityisellä teholla. Myös Liebertin teos on kaksiosainen: ensimmäisessä osassa
tutkitaan taiteilijan sisäistä elämää teosten sisällön ja tyylin kautta, tutkimuksen
painopiste on keskitetty tällöin taiteilijan varhaiskehitykseen vaikuttaneisiin
seikkoihin. Toinen osa käsittelee hänen aikuiselämänsä vaiheita, joista Liebert pyrkii
psykologisten havaintojen avulla löytämään Michelangelon kuvien erityisluonnetta
ja taiteellista tuotantoa määrittävät teemat.

Walter Löffler esittää väitöskirjassaan Haltung und Bewegung als Ausdruckssprache
bei Michelangelo (1987) kaavioin ja piirroksin teknisesti ja paikoin jopa
pikkutarkasti ne oletetut yhtäläisyydet, joiden varassa Michelangelo luo skemaattiset
linjat teoksilleen. Tutkimus keskittyy nimensä mukaisesti asentoon ja liikkeeseen.
Nämä suhteutetaan kuitenkin tilaan, jolloin myös sijainti ja suunta ovat niitä
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indikaattoreita, joiden mukaan muodolliset yhtäläisyydet voidaan olettaa. Löffler
pohjaa tutkimuksensa ensisijaisesti ihmisvartalon ja sen osien välisiin suhteisiin,
mutta myös niiden itsenäiseen olemistapaan tilassa.

Näistä teoreetikoista Summers ja Liebert painottavat enemmän taiteilijalle ominaista
tapaa ajatella ja toimia. Myös ajankohdan filosofinen tausta ja muu taiteilijan
henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan liittyvä aineisto on näiden tutkimusten
kohteena. Taiteilijan teosten muodonanto tuntuu olevan alisteinen sisällölle, joka
puolestaan viestii erityisen ihmiskohtalon vaiheista. Tunne, järki ja mielikuvitus ovat
niitä voimia, jotka ohjaavat luovaa kättä. Liebertin mukaan alitajuinen ja
tiedostamaton vaikuttavat pitkälti taiteilijan valintoihin niin kuvattavan kuin siihen
liittyvän muodon suhteen. Näin sisältö ja muoto kietoutuvat ikään kuin toisiinsa.

Löfflerin mekaanisempi analyysi keskittyy ensisijaisesti muotoon. Tutkimus on
rajattu hahmon muodonannossa käytettyihin mittoihin ja niiden välisiin suhteisiin.
Myös tila ja sen suhde hahmoon esitetään mitallisena. Esimerkeissä hahmo istuu,
seisoo ja liikkuu tilassa, teosten sisältöä ei niissä erityisemmin käsitellä. Löffler
tutkii muotokieltä sellaisenaan, sen yhtäläisyyksiä ja poikkeamia eri teoksissa ja eri
hahmojen kesken.

2.2. Poikkeava näkökulma

Omassa tutkimuksessani pyrin jonkinlaiseen edellisten kompromissiin: metodini
muistuttaa Löfflerin analyysiä, koska käytän tiettyä rakenteellisten periaatteiden
normistoa, jonka avulla jäsennän teosten olemistapaa tilassa ja niiden muotojen
toistuvuutta, jotka luovat samankaltaisten hahmojen ja muodostelmien
yhtäläisyyksiä. Teosten sisältö ei tässäkään tutkimuksessa ole olennainen määrittäjä
vaan se alistuu itse mediumille, tässä tapauksessa taiteenalalle.

Taiteenala toimii siis sinä perustana, minkä varassa tutkimukseni etenee, mutta se on
myös itsessään materiaalin kaltainen tutkimuskohde, jossa tapahtuvaa muodonantoa
tulee tarkastella. Jos otamme visuaalisen taiteen aloista tutkittavaksi esimerkiksi
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veistotaiteen, silloin edellisen nojalla käsitämme sen edustavan kaikkia veistoksia.
Tällainen lähestymistapa toisaalta ”etäännyttää” tutkittavan aineiston ja ikään kuin
homogenisoi sen vertailua varten. Veistotaiteesta tulee näin ollen sitä ainesta, jonka
käsitellystä muodosta voimme tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Edellä mainittujen
rakenteellisten ominaisuuksien pitäisi tuoda esiin sellaisia seikkoja, joiden
perusteella on pääteltävissä, kuka on tekijä, mitä aikakautta hän edustaa, pysyykö
hän ”uskollisena” tyylilleen niin, että taiteenalaa vaihtaessaankin hänelle ominainen
muodonannon tapa säilyy ja on siten aina tunnistettavissa. Tässä tapauksessa
sovellan menetelmää Michelangelon tuotantoon, mutta saman metodin tulisi päteä
myös yleisesti. Muodonannon ”käsiala” on tällöin niin selkeä, että kuvattavan
sisällöstä huolimatta jälki pysyy mediumista toiseen samana. Sanoma joutuu
mukautumaan sanonnan ehtoihin, mikä käy ilmi erityisesti sanataiteen kohdalla.

Toisaalta on ymmärrettävää, että myös sisältö taiteilijan ensi ideana vaikuttaa
ilmaisuun eli muodonantoon. Tutkimuksessa saattaakin ilmetä tämän kaltainen
rinnakkaisuus: sisältö ja muoto toimivat pareina niin, että halutessaan esittää rajua
tunnetta taiteilijan on käytettävä myös rajua ilmaisua. Eri asia on, miten se tapahtuu.
Voiko esimerkiksi jokin erityinen liikerata tai rytmi merkitä taiteilijalle tiettyä
tunnetta, ja toimiiko tämä kaikessa taiteessa yhteneväisesti. Kyse olisikin ennemmin
tunteiden ilmaisusta kuin sisällöstä sinänsä, koska kaikki esittäminen ja muodonanto
on myös kerrontaa, ja kertoessaan jostain taiteilija väistämättä antaa aineellisen
muodon näkymättömälle - tunteelle jostain jossakin.

3. Michelangelo - “kuvien veistäjä”

Michelangelosta on kirjoitettu lukuisia elämäkertoja, ja kuten on jo käynyt ilmi,
hänen taiteilijatyyppiään on pyritty määrittelemään eri tavoin. Lähtökohtana
luonnollisesti on ollut hänen tuotantonsa. Sen ominaispiirteisiin on oletettu
vaikuttaneen milloin aikakauden (ajan hengen, joka sisältää myös koulukunnan eli
tyylisuunnan12), milloin taas henkilökohtaisen elämänkulun kaikkine vaiheineen.

12
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Myös ympäristöllä on nähty olleen vaikutusta niin rakenteensa kuin tapojensa kautta.
Se, miksi hänen töitään on pyritty luokittelemaan ”veistosmaisiksi” tai poikkeavan
rosoisiksi, ei kuitenkaan selity yksinomaan näiden muuttujien avulla. Tässä
tutkimuksessa tuskin on mahdollista todentaa ne syyt, jotka ovat määränneet
taiteilijan valintoja siitä, minkä taiteenlajin hän lopulta tuntee omimmakseen. Sen
sijaan on kenties mahdollista löytää vastaus siihen, miten hän on rakentanut
teoksensa, kun lähtökohtana on ollut ajatus veistosmuodon ylivoimaisuudesta
henkilökohtaisen näkemyksen esille tuomiseksi.

3.1. Veistäjäksi kasvu

‘Taiteilijana olen ennen kaikkea kuvanveistäjä’. Tämä jo aiemmin esittämäni sitaatti
toistuu eri muodoissa niin monissa lähdeteksteissä, että sitä on uskottava:
Michelangelo on veistäjä, scultore.

Varhaislapsuuden muistikuva elämästä kivenhakkaajien parissa on voinut vaikuttaa
taiteenalan valintaan yhtä hyvin kuin sittemmin firenzeläisen ympäristön elementit.13
Vaikka Michelangelo aloitti taideopintonsa maalarin oppilaana, hän päätyi
kuvanveistäjäksi. Ehkäpä ratkaisevin kimmoke tähän löytyy Medicien puutarhasta,
jossa nuori Michelangelo sai jäljentää antiikin veistoksia piirtäen. Vasta piirtäessään
hän on tuntenut hallitsevansa pintaa tilana, josta voi kutsua esiin haluamansa hahmon
valo- ja varjokontrastien avulla, ja niin tämä sinänsä väritön, mutta eloisa
muodonanto on saanut hänet pitämään itse viivaa kaikkein oleellisimpana
luomisprosessissa. Francesco da Hollanda on kertonut teoksessaan Keskusteluja
maalaustaiteesta Rooman kaupungissa (osa II), että ”suuri piirtäjä Michelangelo on
sanonut minulle useita kertoja, että hän katsoo suuremmaksi taidoksi tehdä
mestarillisen viivan kynällä kuin taltalla”.14 Eikä häneen ilmeisesti ole voinut olla
vaikuttamatta Medicien hovissa vierailleiden antiikin tuntijoiden (kuten Marsilio
Ficino) tulkinnat kyseisen aikakauden ihanteista, jotka perustuivat pitkälti
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aristoteeliseen traditioon.15 Aristoteles pitää Runousopissaan juonta tärkeimpänä
muodon jäsentäjänä ja samalla hän rinnastaa sen viivaan, joka kokoaa hahmon.16
Piirroksen ja värin keskinäisestä paremmuudesta on kiistelty siitä saakka, ja kuten
Brusatin toteaa, renessanssiin tultaessa muodon ensisijaisuus sai taiteen teoriassa
lopulta aikaan sen vapauttavan ja jalostavan vaikutuksen, jota plastiset taiteet ja
erityisesti maalaustaide tarvitsivat todellisuutta kuvatessaan.17

Michelangelo otti mallia mieluummin suoraan taiteilijoilta vaeltaessaan kirkoissa ja
kappeleissa. Näin hän perehtyi monumentaaliseen ilmaisuun sekä ihmishahmon
yksinkertaiseen ja selkeään kuvaamiseen. Varsinkin Giotton ja Masaccion teokset
vaikuttivat häneen.18

Mieltymys veistoon sai hänet hylkäämään piirustus- ja maalausopintonsa, vaikka
toisaalta hän tunsi tarvetta syventää näitäkin taitoja. Veistotekniikan hän oppi alun
perin luultavasti ”vapaan koulun” johtavalta opettajalta Bertoldo di Giovannilta, joka
oli tunnettu kuvanveistäjä ja Donatellon oppilas.19

Varsinaista opettajaa hänellä ei ollut sen jälkeen, kun nuoruuskauden
oppisopimukset olivat päättyneet. Michelangelo oli valmis varhain ja pyrki kohti
omaa ilmaisuaan. Aikakauden ihanteet (uusplatonismi-antiikki) olivat suuntaaantavia samoin kuin hänen ihailemansa taiteilijat.

Antiikki ei ollut Michelangelolle vain menneen ajan jakso, joka nähdään
historialliselta etäisyydeltä, vaan hän samaisti antiikin veiston arkkityyppien
maailmaan. Antonio Pollaiuolo, jota pidettiin alastoman anatomian mestarina, oli
myös Michelangelon ihailema. Hän teki Pollaiuolon teosta mukailevan reliefin, jossa
näkyi vielä vahvemmin vaikutelma ”elävästä veistoksesta”, joka oli ”puoliksi lihaa

15

Brusatin 1996, s.65
Aristoteles 1977, s.27
17
Brusatin 1996, s.66-67
18
DeTolnay 1966, s.9
19
Della Torre 1990, s.10: “Cominciò quindi a frequentare (1489) l’importante Scuola fiorentina di
scultura diretta dal settantenne Bertoldo di Giovanni, noto scultore, allievo di Donatello.”
16

12

puoliksi marmoria”.20 Michelangelo tunsi Pollaiuolon teoriat ihmisen anatomiasta ja
liikkeen mekaniikasta. Pollaiuololle taide merkitsi ennen kaikkea tietoa, sen sijaan
Michelangelo halusi ilmentää taiteessaan tuon tiedon avulla inhimillisen elämän ja
kohtalon syvintä ydintä.21

Piirtäminen oli kuitenkin Michelangelolle kaiken taiteen perusta. Siinä hänen
omintakeinen käsialansa pääsi aidoimpana esille. Hän inhosi aisteihin vetoamista.
Hänen mielestään värit (maalaus) eksyttivät silmää pettävällä tenhovoimallaan ja
häivyttivät alkuperäisen idean. Viivan avulla hän sai esiin ajatuksensa
välittömimmin, ja se merkitsi samalla hänelle ideaa puhtaimmillaan ja oli siten
todempi kuin värikylläinen pinta.22

Toisaalta piirtämiseen sinänsä liittyi tekninen elementti: mitä enemmän taiteilija
harjoitti tätä fyysistä toimintaa - usein lähes automaattisesti - sitä helpommin viivan
ja ajatuksen yhteys oli löydettävissä. Toisin sanoen nämä kaksi, viiva ja ajatus
muodostivat tietynlaisen synonyymisen yhteyden.

Michelangelo oli perehtynyt myös Albrecht Dürerin teorioihin, jotka käsittelivät
ihmisvartalon piirtämistä, muttei hyväksynyt tämän tapaa nähdä ihminen vain
”mitallisena” ja siitä johdettuina variaatioina. Michelangelolle oli ensisijaisen
tärkeää tutkia inhimillistä toimintaa ja siihen liittyvää liikettä. Tästä hän loi oman
teoriansa, jonka pääkohtana on ajatus vartalon liikkeelläolosta siten kuvattuna, että
osien väliset suhteet ovat jatkuvan muutoksen alaisina.23

Michelangelolta jäi runsaasti piirroksia, jotka ovat luonnoksia tilaustöitä varten tai
harjoitelmia erilaisista yksityiskohdista. Tuntuu kuin hänen kätensä olisi ollut
jatkuvassa liikkeessä yrittäen tallettaa ideoiden tulvaa, mutta samoin kuin ajatus ei
aina sellaisenaan ole valmis toteutettavaksi, myös käsi etsi parhainta ja osuvinta
ilmaisua lopulliselle muodolle.24
20
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On esitetty, että Michelangelo hävitti piirroksiaan, ettei paljastuisi, kuinka suuresti
vaivaa teoksen tuottaminen vaati. Ehkä kunnianhimoinen taiteilija menettelisi siten.
Selitys saattaa olla kuitenkin yksinkertaisesti se, ettei hän nähnyt tarpeelliseksi
säilyttää sellaista, mikä toimi vain hetkellisenä ja irrallisena ajatuskuvion
ilmentymänä. Jäljelle jääneistä lukuisista piirroksista on pääteltävissä, kuinka
huolellisesti hän paneutui teostensa toteuttamiseen. Usein esimerkiksi tällainen
figuurin ”metodinen” esitys piirrettynä kokonaishahmona ja osiinsa jaettuna toimi
tietynlaisena kaaviona varsinaiselle teokselle. Michelangelo käytti teosmallinnoksina
piirtämiään päiden, kasvojen ja ilmeiden repertuaaria, jolloin samaa päätä
käännettäessä eri suuntiin saadaan esille kokonaan uusi tyyppi. Ne olivat kuitenkin
idealisoituja ilmentäen ihmiskasvojen pysyviä ja luonteenomaisia piirteitä.25

Idealisointi ja klassinen kaanon kuuluivat jo antiikin metodeihin, mutta
Michelangelo ei toistanut sellaisenaan tätä perinnettä, kuten monet muut
aikalaistaiteilijat. Hänellä ei ollut esimerkiksi käytössään suhdejärjestelmästä
johdettua kaanonia vartaloa varten, mutta sen sijaan hän loi omanlaisensa ”kaanonin”
eri kasvotyypeille. Näitä hän käytti koristeaiheiden standardeissa ja taustahahmoissa.
Piirrosvälineenä hänellä oli pehmeä kynä, jonka jättämä jälki oli hiilen tai liidun
kaltainen, joka voitiin häivyttää ja luoda näin vaikutelma muotoiltavuudesta.26 Tämä
luonnostelutapa sopi veistäjälle, sillä samalla kun hän laati mallinnosta tasopinnalle
tehtävään maalaukseen, sen pystyi näkemään veistosmaisena ja taustastaan
irtoavana.

Samanlainen merkitys oli pienillä savi - ja vahamalleilla, joiden avulla taiteilija pyrki
löytämään ideaalisen muodon teokselleen. Mallien nopeasti ja vaistonvaraisesti
muovaillut linjat muistuttavat luonnosharjoitelmia. Michelangelo on verrannut
veiston ja muovailun menetelmiä toisiinsa ja todennut jälkimmäisen muistuttavan
maalaamista, koska se on massan lisäämistä massaan, kun veistäminen puolestaan on
massan poistamista lopulliseen tulokseen pääsemiseksi. Hän ei kuitenkaan
aliarvioinut muovailua verratessaan sitä maalaamiseen, vaan näki sen piirtämisen
kaltaisena keinona tavoittaa kolmiulotteisuuden vaikutelma.27
25
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Piirtämiseen viittaa myös Michelangelon tapa käyttää erilaisia talttoja muotojen
linjauksissa. Joissakin reliefeissä on yhä nähtävissä hammastaltan jäljet, jotka
vaikuttavat piirrosviivoilta. Varjostuksina ne luovat sellaisen pintastruktuurin, että
taustan ja hahmon keskinäinen suhde korostuu erityisellä teholla.28

3.2. Veistäjä maalarina

Kuvausten mukaan koulupoika Michelangelo piirteli vihkonsa täyteen, vaikka hänen
olisi pitänyt keskittyä vakavampiin opintoihin. Vastahakoisesti isä laittoi pojan
maalarinoppiin, mutta valitsi opettajaksi mielestään parhaan mahdollisen: Domenico
Ghirlandaion, joka kuului etevän sommittelutaitonsa ansiosta firenzeläisen
koulukunnan päämestareihin. Hän johti Firenzessä laajamittaista toimintaansa
lukuisten assistenttien ja oppipoikien avustamana. Vaikka isä olikin laskelmoinut
poikansa valmistuvan tuottoisaan taiteilijan ammattiin aatelisporvariston kuvaajana,
Michelangelo keskeytti kolmen vuoden oppisopimuskautensa jo vuoden kuluttua.
Palkka oli pieni, ja Ghirlandaio varjeli luonnoksiaan mustasukkaisesti.29 Suuri
mestari tunnusti nuorelle oppilaalleen, ettei pystynyt enää opettamaan hänelle
maalaustaiteesta mitään uutta.

Näin Michelangelo vapautui itseoppimaan ja kehittämään taitojaan. Mutta
maalaustaide ei kiehtonut häntä, vaan se tuntui keinotekoiselta ja lattealta. Hän oli
kiertänyt lapsuutensa Firenzen kirkot, nähnyt paljon keskiaikaista taidetta, jonka
pintaan sidottu dekoratiivisuus ja muodon ja sisällön kontrolloitu suhde vähensivät
niiden ilmaisuvoima. Hän halusi maalaukselta enemmän.

Michelangelolta ei ole jäänyt paljon maalauksia - ehkä siksi, että tämä taiteenlaji oli
hänelle liian ”helppo” - vähemmän tosi ja vähemmän elävä. Hän tiesi kyllä, miten
maalauskin voidaan herättää eloon, sillä ”maalaus on sitä parempi mitä enemmän se
muistuttaa veistosta” (johdanto: kirje Benedetto Varchille). Vasta vanhemmalla iällä,
kun Michelangelo sai tehtäväkseen Sikstuksen kattofreskojen maalauksen, hän valitti
maalaustyön vaikeutta. Syynä tähän oli varmasti hankalat työskentelyolosuhteet
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katon rajassa telineillä, mutta varmasti myös mittava haaste: luoda sokkeloiseen
pintaan maalauksen keinoin illusorinen tilavaikutelma. Tässä teoksessa
Michelangelo sai yhdistää kaksi taiteenalaa: hän pystyi veistämään maalaamalla.
Toisin sanoen luodessaan tasopintaan illuusion tyhjästä tilasta hän toteutti veistäjää
itsessään elävöittämällä tuon tilan luomillaan hahmoilla.

Vaikka Michelangelo osoittikin tietynlaista halveksuntaa maalaustaidetta kohtaan, se
kuitenkin on ainoa taiteenala, jonka toimeksiannot hän omakätisesti saattoi loppuun.
Maalatessaan Sikstuksen kappelin kattofreskoja hän vielä viidenkymmenen vuoden
kuluttua oppisopimusajoistaan oli uskollinen perinteiselle Firenzen
freskomaalaustraditiolle, ja kattomaalauksissa on nähtävissä heijastumia
Ghirlandaion aikaisista ratkaisuista tilan käsittelyssä ja muodonannossa.30

3.3. Veistäjä arkkitehtinä

Sinänsä ei ole erityistä, että Michelangelolle tarjottiin myös arkkitehtuuriin liittyviä
tehtäviä. Se oli ajalle tyypillistä. Tuolloin taiteilijat osallistuivat monipuolisesti
erilaisiin hankkeisiin. Heiltä odotettiin piirustustaidon lisäksi matemaattista
lahjakkuutta, suhteiden ja tilan tajua. Ja luonnollisesti he osasivat imitoida. Jos
taiteilija pystyy imitoimaan luontoa ja nostamaan tämän imitaation fantasian asteelle,
silloin hän voi luoda myös symbolisia ”abstraktioita”, joita voidaan käyttää
rakennuselementteinä.31

Näihin imitoiviin elementteihin perustui koko renessanssin aikainen arkkitehtuuri,
joka oli ottanut mallinsa antiikista. Monien teoreetikoiden muokkaaminakin antiikin
aikaisista pylväsjärjestelmistä oli tullut vakiintunut tapa suunnitella ja rakentaa.32
Michelangelon aikalainen, teoreetikko Sebastiano Serlio oli luonut viisikantaisen
järjestelmän aikaisemman Vitruviuksen järjestelmän pohjalta, ja se vakiintui
sittemmin renessanssikaanoniksi. Siihen tukeutuen oli suhteellisen yksinkertaista
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tehdä rakennussuunnitelma. Siksi monet taiteilijat soveltuivat myös arkkitehdeiksi olihan perusmallinnos olemassa.

Michelangelo kuitenkin ohitti tämän tiukimman ohjeiston ja loi vapaasti sen pohjalta.
Myös arkkitehtina toimiessaan hän muistutti olevansa ennen kaikkea kuvanveistäjä.33
Muodon ja materian mestarina hän näki ”kuolleessa aineessa” elävän muodon. Tähän
näkemykseen luottaen hän ylitti vitruviaaniset säännöt ja loi rakennus- ja tilakokonaisuuksia, joissa on virtaavan tilan tuntu. Näin veiston ja arkkitehtuurin
elementit yhdistyvät, sillä edellyttäväthän molemmat liikkumista tilassa.

Uusplatonistinen ajattelutapa vaikutti osaltaan Michelangelon pyrkimykseen nähdä
kaikki taiteenalat yhtenäisinä ja toistensa heijastumina lajityypistä riippumatta. Siten
veisto ja arkkitehtuuri eivät olleet ainutkertaisia mediumeina, vaan niiden
idealisoituun toteutukseen liittyi tietty runollinen aspekti.34 Hän pyrki luomaan
rakennuksesta orgaanisen kokonaisuuden, joka imitoisi plastisen muotonsa kautta
luonnonmukaista tilakokemusta. Volumetriset rakenneosat aineettomina ja
aineellisina saivat vaikuttaa tasapuolisesti muodonantoon niin, että rakennuksen
funktiota myötäilevät symboliset efektit pääsivät esiin. Tämä näkyy erittäin selvästi
Medicien kappelin toteutuksessa. Sen ”runokieli” on samalla tavoin kontrastista ja
syntakseihin perustuvaa kuin hänen runoutensa.35

Arkkitehtuuritehtävät vaihtelivat yksittäisistä rakennuksista tai rakennusosista
suurempiin aluekokonaisuuksiin. Kaikkien näiden luonnospiirroksista on
löydettävissä yhteneväinen rytmi ja liike. Hän pystyi myös taitavasti sovittamaan jo
olemassa oleviin rakennelmiin sellaisia elementtejä, jotka eheyttivät aikaisemmin
tuotettua konstruktiota ja siten hän ikään kuin viimeisteli kohteen. Toteutuneissa
rakennelmissa näkyy mestarillisesti hyödynnettynä illusionistinen perspektiivi: koko,
muoto ja suunta vaihtelevat tilallisessa kohtaamisessa hämäten kokijan havaintoa.
Muotoiltu tila on pyörteen kaltainen ja jatkuvassa liikkeessä. Samalla tila avartuu.

33

Summerson 1980, s.47
Argan 1987, s.57
35
Argan 1987, s.60
34

17

3.4. Veistäjä runoilijana

Runous on ongelmallinen tutkimuskohteena, kun se rinnastetaan visuaalisiin
taiteisiin. Miten sen muotoilua voisi verrata rakennuskonstruktioon tai veistämiseen?
Maalaukseen se ehkä olisi rinnastettavissa, ainakin symbolisesti, kuten Horatius on
tehnyt verratessaan näitä kahta toisiinsa teoksessaan Ars poetica (s. 361-365:”
runoteos on kuin maalaus”).36

Miten siis ajatella Michelangelon runoutta erityisesti veistäjän runoutena? Runojen
eli tuolloin sonettien kirjoittaminen oli tapana sivistyneistön ja ylemmän luokan
keskuudessa. Sitä harrasti myös Lorenzo de’ Medici, Michelangelon suosija. Ei
olekaan ihme, että Michelangelo jo nuorena Medicien palatsissa asuessaan ja
runoilijoita (mm. Poliziano) kuunnellessaan itsekin alkoi kirjoitella noita säkeitä.
Tosin hän joutui harmittelemaan lyhyeksi jääneitä kouluopintojaan nimenomaan
kieliopin suhteen, mutta ehkä se oli toisaalta etu. Näin tiukka säännöstö ei luonut
esteitä persoonalliselle ilmaisulle.

Tuolloin myös sonetin laadintaa koskivat tietyt säännöt, mutta ennen kaikkea normit
sisällön ja sanonnan suhteen. Pyrittiin kauniiseen tyyliin, kuten kaikessa
renessanssitaiteessa. Tässäkin suhteessa Michelangelo oli poikkeus. Hän kehitti
oman tyylinsä. Arganin mukaan tässä on nähtävissä paralleeli runojen ja muun
tuotannon välillä: plastinen, kuvallinen ja runollinen muodonanto osoittavat
ristiriitaisen taiteilijan ajatusten dynamiikkaa.37

Michelangelo ei ollut välttämättä samaa mieltä kuin aikalaisensa ”runon kuvallisesta
kauneudesta”, koska hänen mielestään sanoilla ei voinut täsmällisesti ilmaista
mielikuva -näkyä. Hänelle ajatus oli absoluuttinen ykseys, jonka runous pyrki
ilmaisemaan sanoilla, joiden merkitys parhaiten vastasi ajatussisältöä. Hän ei pitänyt
tärkeänä sitä, että sanoilla olisi jonkinasteinen veistosluonne. Tärkeää oli sen sijaan,
että niiden avulla voitiin osoittaa, että hänen maalauksensa ja veistoksensa perustuvat
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Oksala 1976, s. 113
Argan.1987, s. 34
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visuaaliseen mielikuvaan, jossa plastinen ja kuvallinen todellisuus on alisteinen
sanonnan selkeydelle.38 Toisin sanoen sanallisen ilmaisun muoto viittasi siihen
alkuperään, josta myös visuaalinen taide sai lopullisen muotonsa.

Firenzessä käytyyn kielidebattiin Michelangelo ei varsinaisesti osallistunut, mutta se
ei voinut olla kokonaan vaikuttamatta häneen, koska se ulottui myös visuaalisten
taiteiden alueelle kysymyksinä antiikin ja modernin (renessanssi) välisestä suhteesta:
kuinka tehdä esimerkiksi uutta arkkitehtuuria vanhoilla muodoilla. Saman ongelman
edessä oli myös kieli ja sanataide. Leon Battista Alberti oli henkilö, joka osaltaan
mahdollisti kansankielisen runouden nousun. Hän oli myös Michelangelolle suuri
taidekulttuurin lähde. Ehkä juuri hänen vaikutuksestaan Michelangelo piti loppuun
saakka itseään firenzeläisenä. Se näkyy myös runoudessa, missä lähes jatkuvasti ja
varmaan osin tahallisesti murrelauseet ja karkeat syntaktiset vastakohdat toistuvat.39

4. Medium ja muotokieli

Medium-termiä käytetään tässä tutkimuksessa kuvaamaan sitä materiaalia, jota
muokattaessa saadaan aikaan taideteos – mihin taiteenlajiin se kuuluu, siihen antaa
vastauksen itse aines ja sen työstämistapa. Termillä tarkoitetaan myös välinettä tai
välittäjäainetta. Tällöin se ymmärretään konkreettisemmin keinoksi ilmaista jotain
aineetonta aineen avulla. Ilman muodonantoa aines sinänsä voi vain viitata sen
sallimiin mahdollisuuksiin, muuta viestiä se ei välitä. Aineeton idea saadaan
näkyväksi vain käsittelemällä tarkoitukseen valittua materiaalia. Sitä jälkeä, joka
syntyy käsittelyn tuloksena, voidaan tarkastella sen antamien vihjeiden perusteella.
Aineksesta paljastunut idea on saanut konkreettisen muodon, josta on havaittavissa
tiettyjä seikkoja. Muoto voi toistua saman taiteilijan eriaineksisissa teoksissa tai
muuttua ajan myötä. Näitä muodon ominaisuuksia tarkasteltaessa niistä on
mahdollista löytää sellaisia yhtäläisyyksiä, että voidaan puhua teosten muotokielestä.
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Argan 1987, s. 36
Argan 1987, s. 39-40
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4.1. Mediumin käsitteestä

Visuaalisessa havaitsemisessa pätevät tietyt periaatteet, jotka auttavat näkemään
muodon, värin, tilan ja liikkeen eri aspektit yhden erityisen mediumin ilmentymänä.
Taiteilija käyttää esimerkiksi muodon (viivan) ja värin kategorioita ilmaistakseen
jotain universaalisti merkityksellistä yksityisessä. Objekti on tällöin ainutlaatuinen,
ja teoksen maailma avautuu aistien ja tunteiden välityksellä. Näkeminen on luovaa
todellisuuden käsittämistä, sillä taide on samalla tavoin kompleksista kuin sen
perustana oleva elävä organismi. Näkeminen ei siis ole mekaanista suorittamista
vaan merkityksellisten rakenteellisten mallien käsittämistä. Näin kuvat
todellisuudesta voivat olla valideja, vaikka ne eivät olisikaan realistisen hahmon
kaltaisia.40 Kun taideteos kohdataan kokonaisuutena, siitä muodostuu
yleisvaikutelma - vasta sitten voidaan tarkastella sen erillisiä elementtejä sekä
teemaa, jolle ne ovat alisteisia. Analysoitaessa rakenteellisia suhteita voidaan erottaa
ne periaatteet, jotka vahvistavat teoksen synnyttämää intuitiivista mielikuvaa.

Edellä on viitattu johonkin erityiseen mediumiin ja yksittäiseen taideteokseen
objektina. Jos lavennetaan mediumin käsitettä koskemaan kokonaista teosjoukkoa
niin, että se muodostaa sellaisenaan mediumin, on tutkittava soveltuvatko edellä
mainitut periaatteet sellaisen kokonaisuuden analysointiin. Esimerkiksi kuvanveisto
kaikkien veistosten yhteisenä mediumina tulisi tällöin tarkastelunalaiseksi.
Yksittäisenä mediumina voidaan pitää sitä materiaalia tai niitä aineksia, joista teos
on luotu (vrt. veiston graniitti, marmori, pronssi, puu tai maalauksen eri
tekniikkalajit: tempera, öljy - myös maalauspohjat voivat vaihdella, jolloin nekin
osaltaan vaikuttavat mediumin luonteeseen).41

Tässä tapauksessa ja tutkimuksen kannalta olisi mediumin käsite määriteltävä muun
kuin materiaalien avulla. Olennaisiksi määrittelijöiksi nousevat silloin aikaisemmin
mainitut rakenteelliset periaatteet. Jos niiden avulla on mahdollista löytää
40

Gombrich 1959, s. 30: “For the artist, too, cannot transcribe what he sees; he can only translate it
into the terms of his medium”.
41
Routila 1986, s. 52: ” Kutsumme taideteoksen aineellis-esineellistä perustaa esteettisen viestin
mediumiksi. Eri taiteenalat eroavat toisistaan ennen kaikkea mediuminsa perusteella”.
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yhtäläisyyksiä eri veistosten välillä siten, että mahdollisimman monet näistä
periaatteista esiintyvät, toistuvat ja rytmittyvät samoin materiaalista riippumatta,
voidaan päätellä, että koko veistosjoukko kuuluu tietyn kauden tai tietyn taiteilijan
tuotantoon. Näin veistosjoukko, joka edustaa kuvanveistoa taiteenlajina, on myös
tietynlainen medium. Sama pätee muihinkin taiteenlajeihin. Kun maalausten joukkoa
tarkastellaan rakenteellisten periaatteiden valossa, teosten materiaaliset ainekset
jäävät toissijaisiksi ja periaatteelliset yhteneväisyydet alkavat tuottaa sitä ainesta,
joka taiteenlajina on oma mediuminsa. Arkkitehtuuri ja veistotaide ovat molemmat
tilataidetta, jossa plastisin keinoin muokataan materiaalista (ympäristö, kivi- tai
puuaines ym.) tiettyjä periaatteita toistava varsinainen medium. Näiden uudelleen
määriteltyjen mediumien keskinäistä samankaltaisuutta, “samankielisyyttä”,
esimerkiksi jollain tietyllä taiteilijalla, voidaan edelleen tarkastella rakenteellisten
periaatteiden varassa.

4.2. Muotokielen käsitteestä

Muotokieltä voidaan tulkita ja tutkia käyttämällä apuna samoja rakenteellisia
periaatteita kuin mediumia määriteltäessä. Struktuuri on viittaus sen muodonantoon
ja analyyttisessä tarkastelussa rakenteelliset osat paljastavat käytetyn “kielen”
periaatteet. Sitä “luettaessa” on tärkeätä nähdyn tunnistaminen, joka perustuu
aiemmin nähdyn mieleen palauttamiseen.42 Tätä esiymmärrystä syvennetään
lisähavainnoilla muodonannosta: missä määrin teos toistaa, ilmaisee samaa
esimerkiksi viivoissa, rytmissä tai jännitteessä. Yksittäisestä teoksesta tämä on
jälleen lavennettavissa teosjoukkoon ja lopulta koko taiteenlajiin. Muotokieli on
alisteinen mediumille, joka pakottaa ottamaan huomioon sen edellytykset ja
rajoitukset (Gombrichin mukaan taiteilija ei voi jäljentää näkemäänsä sellaisenaan,
hän voi vain kääntää sen mediuminsa kielelle ). Näin esimerkiksi veistotaide
mediumina sallii tietyn plastisen ilmaisutavan, joka poikkeaa maalaustaiteen
pisteeseen, viivaan ja väriin pitäytyvästä muodonannosta. Kuitenkin molemmissa
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Gombrich 1982, s.12-14: s.12 “...distinction between recall and recognition, ...recognition is
clearly an act of remembering, it must not be confused with that other aspect of memory: our
power of recall”, s.13”...Even where we find it hard to recall, we recognize...”s.14”...Recognition
is easy...almost automatic, but, perhaps because of its automatic quality, largely unconscious.”
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mediumeissa teoksille on mahdollista kehitellä samankaltainen rakenteellinen runko
- olkoonkin, että veistossa se konkretisoituu tilaan syntyvänä - maalauksessa sen
sijaan sama abstrahoituu eli luodaan tilan illuusio. Näistä mediumien eroista
huolimatta muotokielinen samuus on tunnistettavissa, kun tutkitaan muodonannon
periaatteita ja sitä ”aakkostoa”, johon kuvakieli perustuu. ”Kuvan” (veistos, maalaus,
rakennettu kohde, runo) muotokieli rakentuu siis tietynlaisen kaavan mukaan, joka
on tulkittavissa koodien avulla.43 Kuvan skeema muodostuu elementeistä, jotka
voidaan ymmärtää myös symboleiksi. Symboli (muodon osatekijä) on tällöin koodi
(tunniste) ja nämä koodit voivat olla edellä mainittuja rakenteellisia periaatteita.

4.3. Muotokieli yleisenä ja yksittäisenä

Edellä on käsitelty muotokielistä samuutta ja niitä keinoja, joilla tällainen
samanlaisuus voidaan tunnistaa. Tästä on johdettavissa myös erilaisuuden
havaitseminen kaikessa muodonannossa eri veistäjien välillä.44 Albertin mukaan
kaikki ihmisolennot ovat tavallaan samanlaisia, mutta kuitenkaan ei ole olemassa
kahta täysin samanlaista ihmistä. Siten ei myöskään eri taiteilijoiden tekemät teokset
samasta kohteesta voi olla samanlaisia: veistos voi esittää samaa henkilöä samassa
asennossa, mutta jo taiteilijan tapa käsitellä mediumiaan eroaa toisen taiteilijan
vastaavasta. Jos tavoitteena on luonnon jäljittely, mainittu kaksitahoisuus on
otettava huomioon ja näin erotetaan yksittäinen yleisestä.

Sama pätee koko taiteenlajin suhteen: erotetaan veistäjien yleiset ja yhteiset metodit
yksittäisistä, jotka voidaan tunnistaa käytettyjä rakenteellisia periaatteita
vertailemalla. Albertin mukaan veistossa huomioonotettavia seikkoja on kaksi:
dimensio ja finitio: ulottuvuus (koko ja muoto) sekä päätelmä (hahmotelma), jotka
ovat samankaltaisuuden edellytykset. Ulottuvuuden määrittelemiseen käytetään
kahta välinettä: viivoitinta ja kulmiota, mutta niitä voi käyttää vain yleisen
määrittelemiseen, yksityisen määritteleminen tapahtuu hahmottelun avulla.
43

Gombrich 1982, s.16: “Whatever can be coded in symbols can also be retrieved and recalled with
relative ease...The need for a schema is the need for a code.”
44
Wittkower 1977, s.81 (Albertin veistoteoriasta):”... there exist two aspects to the problem of
imitation: we have to acknowledge that there are universals and particulars. All humans look
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Hahmottelussa käytetään määrittelijää (definitor), laitetta, jolla malli täsmennetään
piste pisteeltä.45

Albertin kuvaileman luonnon jäljittelyn oikeaoppisesta hahmottelusta luulisi
syntyvän vain yleistä, ja yksittäinen käsiala jäisi toisarvoiseksi ja kenties
persoonattomaksi. Ja jäljennöksiä näistä “luonnonjäljitelmistä” voisi tehdä
loputtomiin. Tässä on kuitenkin tarkoitus puhua muotokielestä taiteilijan
omakohtaisen käsialan näytteenä, jossa aina mediumista toiseen toistuvat
rakenteellisten periaatteiden avulla määriteltävät osatekijät.

Jo kokonaisuutta käsitellessään taiteilija hahmottaa siitä jotain ainutkertaista ja
omaperäistä. Hänen silmänsä määrittelee massan volyymin - ehkä ensin
pienoiskoossa, mallinnoksessa - mutta siitä se voidaan siirtää uuteen kokoon
alkuperäistä muotoa muuttamatta (tällöin edellä kuvailtu tekninen mittaustapa on
hyödyllinen). Perusmuotonsa lisäksi teos saa taiteilijan viimeistelyssä lopullisen
struktuurinsa.

Michelangelon tapa ajatella veistoa “mediumina” poikkesi esimerkiksi Albertin ja
Leonardon mekaanisesta muodonannon perustasta. Michelangelolle massa itsessään
viestitti sisältämänsä idean - mahdollisuuden, jonka vain taitaja pystyy näkemään ja
tuomaan esille.46 Tähän aiheeseen palaan seuraavassa jaksossa, jossa kuvailen
uusplatonistista ajatusmallia.

Michelangelo siirtyi senaikaisista totutuista kivenveistotekniikoista (mm.
porankäyttö) vapaampaan työskentelytapaan, joka mahdollisti myös elävämmän
ilmaisun. Vanhat tekniikat olisivat sallineet helpomman työstettävyyden ja töiden
loppuun saattamisen,47 mutta taiteilijan ”elävä henki” (vrt. Summers, osa Fantasy) ei
suostunut poranreikien ennalta rajoittamiin muotoihin. Michelangelon veistoksista
similar, but at the same time no two men are alike.”
Wittkower 1977, s.81
46
Wittkower 1977, s.102: ...the relation of the image - the concetto, as he says - in the artist’s mind
to the marble block: The best of artists have no thought to show/What the rough stone in its
superfluous shell/Doth not include; to break the marble spell/Is all the hand that serves the brain
can do....The idea of the potential containment of the figure in the marble block of which Alberti
and Leonardo talked is here given a new pointed dimension.
47
Wittkower 1977, s. 113
45
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monet nähdään keskeneräisinä. Ehkä ne sitä omana aikanaan olivatkin. Tässä ajassa
nähtynä ne ilmaisevat kuitenkin viitteellisesti sen, mitä taiteilija on nähnyt kiven
sisällä: hän on tuonut vain osan siitä näkyviin - ja se riittää - nykykatsoja täydentää
puuttuvan osan mielessään nähden näin myös itse kiven sisään. On suuri kiusaus
väittää, että Michelangelo oli satoja vuosia ajastaan edellä jättäessään työn tietoisesti
tähän pisteeseen48. Kun verrataan Michelangelon nuoruuskauden Pietà -veistosta,
joka on tehty poralla ja äärimmilleen viimeistelty, myöhempään taltalla tehtyyn ja
viimeistelemättömään Pietà Rondaniniin, voidaan pohtia, kummassako veistoksessa
näkyy selkeimmin uusplatonismin vaikutus. Uusplatonismihan vakuutti taiteilijan
olevan henkilö, olla on jumalainen lahja jalostaa maallinen aihe ideaaliselle tasolle.49

5. Muodonannon periaatteista

Tässä jaksossa tuon esille käsitteitä, joiden avulla visuaalisten taiteiden
ominaisuuksia voidaan määritellä ja vertailla. Käsitteet toimivat eräänlaisena
välineistönä, jota käyttämällä on mahdollista analysoida esimerkiksi pisteen ja viivan
liikeradassa syntyvää muotoa. Muodonannon jäsentely näitä käsitteitä käyttämällä on
samalla niiden rakenteellisten periaatteiden tutkimista, joihin jo edellä olen viitannut.

Kyse on myös samoista periaatteista, joista Alberti puhuu antaessaan ohjeita
aloittelevalle taiteilijalle, jotta tämä voisi niiden avulla ratkaista ne käytännön
ongelmat, jotka kulloistakin työtä koskevat.50 Teoksessaan Maalaustaiteesta Alberti
pitää maalaustaidetta muiden taiteiden lähtökohtana, ”opettajana”.51 Johdannossa on
viitattu renessanssin aikaiseen uusplatonistiseen kauneusihanteeseen, toisin sanoen
ajatukseen mahdollisimman esteettisestä muodosta ja siitä, mikä taiteenaloista
parhaiten vastaisi kauneusihanteen edellyttämää totuutta. Keskustelua taiteesta on
kuitenkin käyty jo varhain ja monet käsitteet ja kategoriat ovat peräisin antiikista.

48

Gombrich 1959, s.179
Gombrich 1959, s.133
50
Alberti 1998, s. 27 -28
51
Alberti 1998, s.91: ”Eikö maalaustaide ole kaikkien taiteiden opettaja... Onhan arkkitehti ...saanut
arkkitraavit...ja muut tällaiset rakennusten koristeet juuri maalarilta. Maalarin säännöt ja taito
ohjaavat kivenhakkaajaa, kuvanveistäjää...”.
49
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Sen ajan määritelmät ovat vaikuttaneet myös siihen, mitä myöhemmin on pidetty
taiteena ja esteettisenä.52
Antiikin taide oli enimmäkseen imitatiivista. Taiteen arvottamista koskevat kriteerit
ovat sitten vaihdelleet aikakausittain. Yhden näkökulman mukaan taide toimii
välineenä jonkin toisen tarkoituksen välittämiseksi. Se on myös ilmaisun väline: se
ilmaisee sellaista, mitä ei muuten voida ilmaista (kätkössä olevan välittäminen). (Vrt.
osa 4.). Toinen näkökulma painottaa taiteen kykyä esittää (representoida) todellisuus
joko realistisen tai ideaalisen todellisuuden kuvana, mutta myös fiktiivisen maailman
kuvana. Taiteen tulee olla myös ”osuvaa” (parasta silloin, kun sitä ei voi parantaa).
Kolmantena ja tärkeänä kriteerinä on taiteen esteettisyys, jolloin taidetta määritellään
muodon kannalta. Muodonannossa on kyse niin hahmon muotoilusta kuin sen osien
yhdistämisestä kauniiden ja hyvin tavoitettujen suhteiden ja niiden synnyttämän
harmonian avulla.53

Platonin ajan taidekäsitys merkitsi taitoa tehdä jotain erityistä erityisellä tavalla, joka
puolestaan vaati kykyä ja harjaannusta. Imitaation käsite on keskeinen juuri
Platonilla. Taide on siten peili, joka heijastaa ideamaailmasta peräisin olevaa, tässä
maailmassa esiintyvää ja siten vajavaista todellisuuskuvaa, josta taiteilija voi
parhaimmillaankin tuottaa vain sitä heikomman jäljennöksen.54 Kun idealta puuttuu
aineksen ominaisuudet, taiteelta (maalaus) puuttuu aineen tuntu ja sen ohella suunta.
Näin taide tuottaa samanlaista, mutta ei todellista; kuva on tosi kuvana, mutta epätosi
ulottuvuutensa kannalta: luotu perspektiivi on lumetta. Nämä seikat askarruttivat
platonilaisen koulukunnan teoreetikoita. Totuudellisuudesta tuli ongelma: mikä on
totta ja mikä vain näyttää siltä? Muuttuuko kuvattu todemmaksi, jos taiteilija tekee
siitä vaikuttavamman? Vastakkain joutuvat silloin järki ja tunne, totuus ja
miellyttäminen, taiteen eros ja taiteen kauneus. Platonin teoriassa suhdejärjestelmällä
oli keskeinen rooli harmonian luomisessa, ja hän havainnollisti sitä geometrisen
kuvailun avulla (piste, viiva, kolmio).55
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Routila 1977, s. 162 -164
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Aristoteles (Platonin oppilas) sitä vastoin esitti Platonista poikkeavan käsityksen,
jonka mukaan ei ole erillistä ideamaailmaa vaan materia itsessään sisältää idean tässä
näkyvässä maailmassa. Aristoteles määritteli myös mimesiksen toisin: hänen
mukaansa luonnon ja taiteen prosessit ovat erilaisia, jolloin taide imitoi luonnon
oman produktion kohteita, tiettyjä prosesseja. Tällöin taide on prosessin, ei kohteen
imitointia. Ihmisen tuottamassa prosessissa taide luodaan luonnossa olevasta
materiaalista, jossa idea on jo itsessään. Aine sallii sitten mahdollisuuden realisoida
tämän idean.56 Suunnittelu ja toteutus lähtevät siten luonnosta; materiaali vihjaa
sisältämäänsä ideaan, ja taiteilija erottaa materiasta tietyn sen salliman muodon eidoksen. Toisessa aineksessa taiteilijan aikaisemmin tavoittama idea näyttäytyy
erilaisena, eikä eidoksen siirtäminen onnistu sellaisenaan, vaan materian eidos joutuu
mukautumaan uusiin ehtoihin.57 Aristoteleen teorian pohjalta voidaan olettaa
imitaation vaikuttavuuden vaihtelevan mediumista riippuen. Niin ollen maalattu
kuvaus luonnonolioista on ”heikompi”, koska siltä puuttuu ulotteisuus, kun sen
sijaan veistossa siihen voidaan luoda kolmiulotteisuus ja siten aidompi toden tuntu.
Näin veistotaide lajissaan ylittäisi maalaustaiteen.

Plotinos puolestaan kehitti myöhemmin teorian kauneudesta, jossa hän yhdisti sekä
Platonin että Aristoteleen ajatuksia. Tässä uusplatonistisessa näkemyksessä idea - ja
aistimaailma yhtyvät Plotinoksen emanaatio-opin mukaisesti siten, että kaikki saa
alkunsa ykseydestä, jonka vastapooli on luonto eli moneus. 58 Ykseydessä kauneus on
täydellistä ja hajotessaan moneudeksi se heikkenee. Mutta tarkasteltaessa tätä
kauneuden ”heijastusta” on mahdollista lähentyä ykseyttä, joka on täydellisen
kaunista. Näin esimerkiksi kaikki taideteokset viittaavat kauneuden ideaan. Kun
Platon ajatteli taidetta peilinä, joka heijastaa tosiolevaista (oivallus ideasta), Plotinos
selitti taiteen johdattavan ymmärrystä oivallukseen. Estetiikan luennoillaan hän
käsitteli muun muassa proportion ja värin suhdetta kauneuden luomisessa. Näin
kauneus on materian ja muodon yhteistulos.59 Plotinoksen mukaan taide on
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välttämättä sidoksissa aineeseen, koska se esittää kokonaisvaltaisia ykseyksiä eli
ideoita: ykseyksiä voidaan esittää vain jäsenneltyinä moneuksina.60

Routila ilmaisee asian myös näin:”...taideteoksessa myötätodellisuus tulee
läsnäolevaksi merkin esineellisessä, konkreettisessa hahmossa, teoksen merkitys saa
oliomaisen muodon eli olioistuu teoksen hahmolliseen rakenteeseen,”...teos ’esittää’
jotakin - jotakin, mitä se ei ole, mutta joka on siinä.”61

Esittelemieni ajatusmallien perusteella voidaan päätyä käsitykseen, että taideteos on
”merkki”, ja sen myötätodellisuus on ”muualla”, mihin merkki viittaa. Siinä
tapauksessa merkki voi olla sekä ideamaailman kuvajainen että aistimaailmasta
peräisin oleva konkreettinen viittaus niin lähtökohtaansa (aine) kuin sen sallimaan
muotoon. Näin aistimaailman ”moneudesta” voidaan tuottaa loputon määrä
merkkejä, jotka viittaavat ideamaailman ”ykseyteen” (kauneus).

Edellä mainitut kysymyksenasettelut lähtevät tavalla tai toisella esteettisestä ja
oikeasta (totuudellisesta) muodosta. Samalla on käynyt ilmi, ettei kaikki aines olisi
esteettisessä mielessä samanarvoista vaan jokin medium imitoisi idean toista
heikommin. Olen jo aikaisemmin tuonut esiin Albertin ajatuksen maalaustaiteesta
muiden taiteiden lähtökohtana.62 Kuitenkin hän toteaa tuonnempana samassa
teoksessaan, että “onkin ehkä parempi harjoitella kuvanveistoa kuin maalausta, sillä
veistäminen on maalaamista varmempaa ja helpompaa. Kukaan ei pysty maalaamaan
oikein kohdetta, ellei tunne sen jokaista kohollaan olevaa kohtaa”.63

Renessanssin korostunut veistotaiteen ihailu saattoi johtua antiikin ajan säilyneistä
veistoksista, joissa muoto on ideaali - säilyneitä maalauksia on vähemmän ja nekin
siis vajavaisia Albertin näkemyksen mukaan. Siihen saattoi vaikuttaa myös antiikin
aikaisten filosofien näkemykset sofistien (kreikan sofistes, käsityöläinen ja taiteilija)
kyvystä käyttää värejä metaforisesti siten, että he vain omaa viisauttaan
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korostaakseen loivat epätodellisen ja siten epäeettisen kuvan maailmasta.64 Näin
ollen maalaustaide ”valehtelee” ja on siten alempiarvoista kuin veisto, joka
”rehellisemmin” kertoo kuvattavasta hahmosta kolmiulotteisuudellaan.

5.1. Tila - pinta ja syvyys

Taideteos luodaan aina erityiseen sille varattuun tilaan. Tämä ilmaisu voi tuntua
suppealta eri taiteenaloista puhuttaessa, ja varsinkin uusien taidelajien kohdalla asiaa
joutuu erityisesti pohtimaan. Mutta verrattaessa esimerkiksi runouden abstraktia tilaa
muiden vastaavanlaisten taideteosten käsitteelliseen tilaan, voidaan havaita se
yhteneväisyys, jolla nämä taidemuodot ottavat oman sijansa ja sulautuvat osaksi
vallitsevaa todellisuutta. Jokaiselle muodostuu omanlaisensa hahmo, jota pystytään
myös kuvailemaan. Voidaksemme tarvittaessa yhtenäistää tätä kuvailua on luotava
sellainen rakenteellisten periaatteiden normisto, jonka avulla erilaisista voidaan
löytää esimerkiksi samankaltaisuutta.

Tutkielmassani keskityn pääasiallisesti perinteisten taidemuotojen, kuten veiston,
maalauksen ja arkkitehtuurin tilan käsittelyyn. Visuaalisina taiteina niiden tila
(muoto) on myös konkreettisemmin osoitettavissa. Runoudessa tila hahmottuu
lauserakenteiden ja sisällön välisessä suhteessa, eikä sitä näin ollen voi rajata samoin
periaattein.

Jo aiemmin olen viitannut renessanssin aikana käytyihin väittelyihin, joissa etusija
annetaan muodolle, ei värille. Tosin eri koulukunnat (Firenze ja Venetsia) kiistelivät
erityisesti tästä. Renessanssin älyllisessä ilmapiirissä korostui geometrian tiede, joka
asetti myös taiteelle vaatimuksen viisaudesta ja totuudesta. Piirtämistaiteella oli jo
vakiintunut arvoasema verrattuna väritaiteilijoiden ”sattumanvaraiseen”
tuotokseen.65 Leon Battista Albertista tuli näin ollen uuden tilan käsittelyn ja
jäsentelyn teoreetikko.
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Alberti määrittelee muodon ominaisuuksia seuraavasti: ”Ääriviiva on ulottuvuuksia
rajaavien viivojen keskinäistä vastaavuutta; ulottuvuuksista yksi on pituus, toinen
leveys ja kolmas korkeus”.66 Albertin visuaalisten periaatteiden perusmääritelmät
ovat geometrisia käsitteitä: piste, viiva, pinta, reuna, kulma, tasaisuus, kuperuus,
koveruus. Niiden mukaan voidaan analysoida kappaleen muotoja. Nämä käsitteet
muodostavat rakenteellisen perustan, jonka varassa taiteilija voi kehitellä teoksensa.
Vastaavasti ne ovat myös niitä rakenteellisia periaatteita, joiden avulla teoksia
voidaan myöhemmin analysoida.67

Albertin mukaan piste on eräänlainen merkki, jota ei voida jakaa osiin. Pisteet, jotka
liittyvät toisiinsa yhtäjaksoisessa järjestyksessä, muodostavat viivan. Se voidaan
jakaa pituudeltaan osiin, mutta joka on leveydeltään niin ohut, ettei sitä voi halkaista.
Viivat ovat suoria tai käyriä. Kun joukko viivoja liittyy toisiinsa, muodostuu pinta.
Sillä on leveys ja pituus, mutta ei syvyyttä. Pinnalla on siis kaksi ulottuvuutta, jotka
voidaan määritellä ääriviivoin (reuna): ne voivat olla kulmittain tai muodostaa
kehän. Pinta voi olla tasainen, kovera tai kupera. Pinnan sijainnista riippuu,
millaisena se nähdään.68

Tässä yhteydessä Alberti puhuu eräänlaisista näkösäteistä, jotka silmästä lähtiessään
levittäytyvät pinnan eri alueille, ja jotka pinnan muodosta ja valaistuksesta riippuen
lähettävät näköaistimelle takaisin informaatiota siitä. Silmän ja tarkasteltavan pinnan
välille muodostuu säteistä siis pyramidinomainen järjestelmä, jossa yhdestä
kohteesta (silmä) lähtevä sädekimppu hajoaa toisessa kohteessa (pinta).69

Järjestelmän avulla saadaan tietoa pinnan muodosta, sillä säteet ovat Albertin
mukaan laadultaan erityyppisiä ja niiden keskinäinen erilaisuus mahdollistaa
yhtäaikaisen havainnon kohteesta sen poikkeavuuksista huolimatta.

Keski- ja äärisäteiden välittämä informaatio on eriasteista tarkasteltavan kohteen
etäisyydestä ja valoisuudesta johtuen. Valon määrä ja välimatka vaikuttavat siis
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sävyjen ja kontrastien havaitsemiseen. Kontrastit luovat syvyysvaikutelman siten,
että valoton, tumma pinta koetaan kauempana sijaitsevaksi, jos vieressä oleva alue
on vastaavasti vaaleampi. Tämä silmän havaitsema struktuurin vaihtelu aiheuttaa
sen, että pinta vaikuttaa reliefimäiseltä. Sen kaksiulotteinen perusluonne muuttuu
optisesti kolmiulotteiseksi, kun mukaan tulee korkeuden ja leveyden ohella myös
syvyys.70

Edellä kuvaillun näköpyramidin suunta muuttuu näin ollen päinvastaiseksi: nyt
silmästä lähtevät säteet vetäytyvät etäisyydessä yhteen pisteeseen - pakopiste -,
jolloin syvyysulottuvuus voidaan matemaattisesti määritellä ja siten lisätä
kolmiulotteisuuden tehoa. Albertin mukaan käytettyjen kulmien asteluku määrää
etäisyyden ja samalla syvyyden.71
Albertin ohjeistus tilan konstruoimiseksi nimenomaan tasopinnalle sisältää
perusteellisia geometrisia määritelmiä, joita ei sellaisenaan ole tässä
tarkoituksenmukaista toistaa. Tärkeimmät elementit, kuten piste, viiva, säde, kulma
sekä niistä saatavat: syvyys, korkeus, leveys ja pituus ovat tämän tutkimuksen
kannalta niitä käsitteitä, joiden avulla voidaan arvioida rakenteellisten periaatteiden
toimivuutta erilaisia tiloja (muotoja) analysoitaessa.

Albertin esittelemä teoria on ollut käytössä renessanssiajan taiteilijoiden keskuudessa
vanhempien teorioiden ohella. Tosin he loivat myös itse teorioita käytännön työn
kautta. Myöhemmät teoreetikot puolestaan ovat usein päätyneet samaan – ehkä
erilaista terminologiaa käyttämällä, mutta tarkoittaen kuitenkin samoja ilmiöitä.

Arnheimin mukaan deformaatio (muodon muutos) on perusta sille, että syvyys
voidaan esittää tasopinnalla. Tästä seuraa tietynlainen vinouden vaikutelma, joka luo
puolestaan syvyyttä vain, jos se on tulkittavissa vertikaalisen ja horisontaalisen
rakenteen vääristymäksi. Toisin sanoen kuvattavaan objektiin kohdistuu tällöin jokin
voima, joka saa aikaan muutoksen sen avaruudellisessa rakenteessa.72
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Perspektiivi pakopisteineen on voima, joka vaikuttaa havaintoon, kuten jo Alberti
sen ilmaisi. Tällöin nähdään yleensä vain yksi kohde kerrallaan jossain pinnan
pisteessä. Konvergentti perspektiivi piilottaa muut siihen oletetusti liittyvät osat. Sen
sijaan divergentti perspektiivi paljastaa myös ne.73 Perspektiivi vaikuttaa syvyyden
havaitsemiseen juuri näiden ominaisuuksiensa kautta, mutta jos pakopisteitä
oletetaan olevan enemmän, kaltevuus lisääntyy ja voimistuu, ja mitä tarkemmin se
pystytään esittämään muodon, värin ja liikkeen avulla, sitä vahvempi on myös
syvyysvaikutelma. Kaltevuus on siis joidenkin havaittavien ominaisuuksien
asteittaista lisääntymistä tai vähentymistä. Näitä ominaisuuksia voidaan määritellä
muun muassa koon, korkeuden ja liikkeen gradienteilla.74

Keskeisperspektiivi -käsitteen keksiminen oli ensi askel geometrisen konstruktion
luomiselle sellaisen todellisuuden kuvaamiseksi, joka tulisi sisältämään myös
tilallisen syvyyden. Koska sitä ei voitu toteuttaa fysikaalisesti tasopintaan,
perspektiivin avulla luotava illuusio tilasta pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman
aitona ja oikeaoppisesti. Verrattuna aikaisempaan kuvaustapaan, jossa esimerkiksi
etäisyydellä ja koolla ei ollut suoranaista suhdetta toisiinsa, uusi ajattelutapa mullisti
myös sen.

5.2. Viiva ja liike

Kuten edellä on esitetty, viivaa ei voida ajatella konkreettiseksi (”sitä ei voi
halkaista”)75, vaan se on kahden pisteen väliin sijoittuva abstraktio, joka voidaan
olettaa ”viivaksi”. Kuvatessaan silmän ja siitä suuntautuvan katseen kohteen välistä
linjaa Alberti puhuu ”näkösäteistä”. Ne ovat aina suoria, mutta siis pinnan
ulottuvuuksista johtuen eripituisia.76
Jos ajattelemme sen sijaan tietyn alan rajaavaa viivaa, puhumme ääriviivasta
(reuna), joka ei ole suora kuin tietyissä tapauksissa, ja silloinkin sen tulee
leikkaamaan lopulta toinen suora tuottaen siten kolmion, neliön tai minkä tahansa
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kulmion (kulma, kulmikkuus). Samoin kaartuva viiva tuottaa lopulta kehän
(pyöreys), vaikka sen suuntaa voidaan muunnella ja aikaansaada siten kehien
variaatioita. Kulmikkaita ja kehämäisiä viivoja voidaan myös yhdistellä.

Nämä viivat havaitaan konkreettisesti alueilla, jotka ovat tavalla tai toisella rajattuja.
Esimerkiksi maalauksen kahden värialueen rajakohtaan syntyvä värikontrasti
nähdään optisesti ”kolmantena” värinä eli viivana. Sama ilmiö toistuu veistoksen
massan ja sitä ympäröivän tyhjän tilan rajakohdassa. Myös rakennustaiteen elementit
viittaavat jo muodoillaan siihen luonnospiirrokseen, joka on viivojen avulla tarkkaan
jäsennelty ennen rakentamista.

Michelangelon ajatelma ”viiva on ideoitten aineettomin muoto” pitääkin sisällään
käsityksen siitä tavasta, miten miellämme ”idean”. Usein meillä on jo esioletus siitä,
miten idea voitaisiin toteuttaa aineessa. Se muotoutuu abstraktioksi mielikuvassa
jonkinlaisena ”esipiirroksena”, joka konkretisoidaan sitten viivan avulla.

Edellä olen käyttänyt termejä rajaava, leikkaava ja kaartuva viiva. Ne jo sellaisenaan
ilmaisevat viivan aktiivista luonnetta ja siihen sisältyvää liikkeellä oloa. Viivan
stabiilius ilmenee parhaiten siinä asennossa, miten se on kuvattu. Horisontaalinen
viiva vaikuttaa pysähtyneeltä ja levolliselta, vaikka optisesti silmä pyrkii jatkamaan
sen etenemistä. Vertikaalisen viivan kohoava linja saa aikaan oletuksen
nousemisesta, joka on liikkeenä jo hieman dynaamisempi. Vinosti nouseva viiva eli
diagonaali näyttää jännitteiseltä ja vaativan enemmän voimaa säilyttääkseen
asemansa. Silmä ennakoi sen liikkeitä olettamalla liikahduksen suuntaan tai toiseen.
Viivan asento (suunta) saa siis aikaan vaikutelman liikkeestä.77 Edellä esitetyt mallit
kuvaavat suorien linjojen liikeratoja. Jos sen sijaan kehämäisesti liikkuva viiva
jatkaa ratansa loppuun, syntyy suljettu ympyrä, joka on itsessään stabiili – vain silmä
olettaa kehällä jatkuvan liikkeen. Kun kehää ”venytetään” sen vastakkaisilta
reunoilta, syntyy ellipsimuoto, joka on diagonaaliseen viivaan rinnastettava ilmiö.
Sen kapenevissa päissä ”vauhti” joko hidastuu tai kiihtyy. Perättäisten kehien
jatkumo muodostaa spiraalin, jossa tämä ellipsireunojen toistuva pyörreliike kuljettaa
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silmän havaintoa tavoiteltuun suuntaan. Se lisää kuvapinnan eloisuutta ja
vaikuttavuutta.

Tässä yhteydessä on aiheellista puhua myös komposition käsitteestä. Albertin
mukaan ”kompositio tarkoittaa tapaa, jolla ”pinnat”, jäsenet” ja ”kappaleet” voidaan
järjestelmällisesti liittää yhteen sopusointuiseksi kokonaisuudeksi”.78 Kompositiolla
eli kuvapinnan jäsentelyllä toimivaksi sommitelmaksi tarkoitetaan siis eriluontoisilla
viivakonstruktioilla luotua hahmotelmien sarjaa, jonka varassa kokonaisuuteen
syntyy tavoiteltu ilmaisu. Tämä hahmoteltujen muotojen yhteisvaikutelma määrää
koko teoksen luonnetta: sen tyyneyttä ja rauhaa tai liikettä ja dynamiikkaa. Sama
ilmiö toistuu veistokseen valituissa linjoissa – sillä veistoshan on jo itsessään osiensa
kompositio. Myös arkkitehtoninen kokonaisuus on konstruktioidensa summa, olipa
kyseessä sitten yksittäinen rakennelma tai eri rakennelmista yhteen sovitettu
kompositio. Kaikissa näissä käytettyjen viivojen rytmiikka ja suunta - niiden
liikeradat tuottavat halutun vaikutelman.

Brusatin muistuttaa myös Leonardo da Vincin omaperäisistä ajatuksista, jotka
koskevat kompositiota, sen suhdetta valoon ja varjoon. Leonardo on täydentänyt
piirrosta säätelevää viivaperspektiiviä väriteorialla, jonka perustana on värien
esittäminen etäytyvinä (ilmaperspektiivi), jolloin valo ja varjo vaikuttavat
kokonaisuudessa siten, että värit voivat välimatkan vaikutuksesta menettää kokonaan
valoisuutensa ja muuttua varjomaisiksi.79

5.3. Valo ja väri
Aristoteles oli ensimmäisiä, joka tutki värien sekoittumista ja valon osuutta
näkemisprosessissa. Hän myös osoitti, että värit näkyvät vain valossa, joka on
himmeämpää kuin suora auringonvalo. Valolla on kuitenkin merkittävä osuus värien
synnyssä. Hänen mukaansa kaikki värit saavat siis alkunsa mustan (varjo) ja
valkoisen (valo) sekoittuessa. Aristoteleen värijärjestelmässä värit on esitetty
jonomaisena kaaviona, jossa valkoinen on vasemmalla ja musta oikealla, näiden
välissä sijaitsevat sateenkaaren näkyvimmät pääsävyt: punainen, sininen ja vihreä.
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Toisaalta on erikoista, että tässä varhaisessa teoriassa sininen on nimetty värinä, sillä
kreikkalaiset eivät yleensä maininneet sinistä edes nimeltä sen edustaessa heille
kuolemaa, josta ei tule puhua. Muutenkin sinisen ajateltiin olevan ilmeisesti liian
lähellä varjon käsitettä eikä se näin ollen ollut riittävän valovoimainen. Myöhäisempi
kreikkalainen teoreetikko Ksenofanes määritteli sateenkaaren kirkkaimmiksi väreiksi
purppuran, punaisen ja keltavihreän.80

Albertin teoriat olivat aikanaan poikkeuksellisia, sillä varhaisrenessanssin muut
taideasiantuntijat pitivät tuolloin maalaustaidetta vähempiarvoisena viitaten muun
muassa sen ”heikompaan” imitointikykyyn. Alberti sen sijaan antaa ohjeita, joiden
avulla maalarikin voi yltää mestarillisiin suorituksiin, jos hänellä on käytettävissään
oikeanlaista tietoa valon ja värin välisestä suhteesta. Näkemiseen liittyvät seikat
olivat erityisesti kiinnostaneet Albertia, ja jo ennen asettumistaan Firenzeen 1430luvulla hän oli testannut oppimiaan keskiaikaista optiikkaa koskevia ajatusmalleja.81
Kuitenkin valon aineeton kirkkaus tulkittiin sen aikaisessa ajattelussa erityisesti
jumalallisen ilmentymiseksi aineellisessa maailmassa. Alberti arvosti filosofeja,
jotka olivat perehtyneet silmän ja valon problematiikkaan. Aristoteelisessa
traditiossahan silmää oli pidetty tärkeimpänä aistimena.82

Valovaikutelman luomisesta maalaukseen Alberti esittää omaperäisiä ajatuksia.
Hänen mielestään mustalla ja valkoisella, kuten harmaan eri asteikolla voidaan
muunnella varsinaisia pigmenttivärejä ja saada aikaan plastisia valo- ja
varjovaikutelmia. Hän lajittelee värit puhtaiden sävyjen ”sukuihin” (genera), joita on
neljä sekä mustalla ja valkoisella taitettujen vivahteiden ”lajeihin” (species), joita on
näin ollen lukematon määrä. Värien suvut pysyvät samoina, vaikka niihin lisätään
mustaa tai valkoista. Ne vain kirkastuvat tai tummuvat riippuen siitä, millä voimalla
valo tai varjo halutaan esittää. Toisin sanoen musta ja valkoinen ovat myös värejä,
jotka jo itsessään sisältävät kaikki muut värit.83
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Näiden pigmenttiin sidottujen valoefektien lisäksi hän esittää varsinaisen valon
havaitsemiseen liittyviä seikkoja. ”Varjo syntyy, kun valonsäteiden kulku estyy” on
yksi sellainen näköhavainto, jonka perustana on Albertin esittämä pyramidimalli
erilaisiin pintoihin heijastuvista valoista ja niiden aikaansaamista värisävyistä.84

Valon vaikutuksesta värikokemukseen ja sen kautta tilan (muodon) kokemukseen on
esitetty sittemmin useita teorioita. Usein itse taiteilija on kirjannut ylös havaintonsa
ja ollut siten vaikuttamassa muodonannon periaatteisiin. Leonardosta Goetheen
värihavainnot on aina yhdistetty joko valoon tai varjoon, joista on lähtöisin kaksi
väriä: sininen (varjo) ja keltainen (valo) sekä näiden ohella vastakohtaparit
läpikuultavuus ja läpinäkymättömyys, läheisyys ja kaukaisuus. Nämä periaatteet
säätelevät värien vaaleuden tai kylläisyyden astetta ja erilaisuuden perustana olevia
sävyjä. Tämän mukaan siirryttäessä valosta varjoon (keltaisesta siniseen) syntyy uusi
sävy, joka nähdään vihreänä.85

Myös uusimpien väriteorioiden mukaan värin perusedellytys on valo. Taittuessaan
prismassa se tuottaa värisarjan, spektrin, jonka jokaisella sävyllä on tietty
aallonpituus. Auringon valkoinen valo on kaikkien värien yhdistelmä, jota sanotaan
additiiviseksi (kokoavaksi). Jos värilliset valot heijastetaan päällekkäin eri
yhdistelminä, syntyy päävärin ja sen vastavärin toinen osapuoli
(punainen+vihreä=keltainen). Nähty väri riippuu valon koostumuksesta ja pinnasta,
johon valo osuu. Pinnan väri määräytyy spektristä heijastuvan värin mukaisesti.
Päävärien sekoitus on valkoinen.86 Albers korostaa valon ja värin kahta merkittävää
ominaisuutta: valon intensiteettiä (valoisuutta) ja värin intensiteettiä (kirkkautta).87
Värit puolestaan muodostuessaan aineellisista pigmenteistä ja sideaineista ovat
alkuperästään riippuen vaihtelevampia. Niiden sekoitussuhteista, sävyistä ja
koostumuksesta johtuen on myös usein ollut kiistanalaista, mitkä ovat päävärejä ja
mitkä välivärejä, syntyykö varjo mustaa lisäämällä tai, tuottaako valkoinen
väripigmenttiin sekoitettuna aina oikeanlaisen valoefektin.
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Albertin mukaan on parempi maalata esimerkiksi kultaa vastaava sävy värejä
sekoittaen kuin käyttää maalaukseen todellista kultaa.88 Samoin voisi sanoa, että
kuvasta tulee eloisampi, jos sen valot ja varjot luodaan värien kontrasteilla eikä
käyttämällä siihen mustaa tai valkoista.

Nykyteorian mukaan väripigmenttejä yhdistettäessä syntyy additiivisen ilmiön
vastakohta. Sen sijaan, että värit sekoituksina ”tuottaisivat valkoista”, ne tässä
tapauksessa ”imevät valkoista” toisistaan, jolloin sekoitus on osatekijöitä tummempi.
Tätä ilmiötä sanotaan subtraktiiviseksi (suodattavaksi). Päävärien sekoitus on
musta.89 Väri voidaan tuottaa myös optisesti eli siten, että tietyt sävyt sekoitetaan
keskenään erillisinä väriläikkinä niin, että syntyy vaikutelma yhtenäisestä uudesta
värisävystä.90

Värin perusominaisuuksina mainitaan sävy, valööri ja kylläisyys. Ne määrittävät
teosta kokonaisuutena. Sävyä voidaan muunnella sekoittamalla sitä värispektrin
muihin sävyihin, jolloin saadaan uusia sävyjä, tai sitten sekoittamalla siihen mustaa
tai valkoista, jolloin sävyn kirkkaus ja puhtaus vähenee, vaikka sävy sinänsä säilyy
samana (vrt. Albertin esittämä ”värisukulaisuus” edellä). Samoin kuin sävyä,
voidaan myös valööriä (värin tummuus - ja valoisuusaste) muuttaa pigmenttiä
vähentämällä (ohennus) tai taittamalla sitä harmaan asteikolla. Puhtaat värisävyt ovat
kylläisiä, kun ne sisältävät mahdollisimman paljon oman sävynsä pigmenttiä.
Ohentaminen ja taittaminen heikentävät vastaavasti kylläisyyttä.91
Maalausta tarkasteltaessa puhutaan usein sen kulööristä ja karaktääristä. Kulöörillä
kuvataan värin lämpöasteikkoa, jossa ovat vastakkain kylmät ja lämpimät sävyt.
Niitä yhdistelemällä luodaan teoksen ominaisluonne. Karaktäärillä kuvaillaan
puolestaan teoksesta saatua vaikutelmaa. Määrän ja laadun käsitteillä Albers
tarkoittaa sellaisia keinoja, jotka väreihin sovellettuina korostavat tai harmonisoivat
teokseen liittyviä
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elementtejä. Ne osaltaan vaikuttavat karaktääriin.92 Lämpimät värit (punainen,
oranssi, keltainen) nähdään lähentyvinä, kylmät värit (sininen, violetti, vihreä)
vastaavasti vetäytyvinä. Värejä luonnehditaan energisiksi ja aktiivisiksi (punainen,
keltainen), passiivisiksi ja liikkumattomiksi (vihreä) sekä vetäytyviksi (sininen).93

Kahden päävärin sekoitus tuottaa puuttuvan päävärin vastavärin (punainen+keltainen
=oranssi/sininen). Rinnakkaisina vastavärit tehostavat toisiaan. Näköhavainnossa
silmä pyrkii löytämään kuitenkin puuttuvan värin harmaan avulla. Kun se ei onnistu,
rinnakkainen väri näyttää voimakkaammalta. Väri pyrkii sävyttämään ympäröivän
alueen vastavärisekseen. Värejä ei siis voi nähdä toistensa rinnalla täysin oman
sävyisinään, vaan ne ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.94
Maalaukseen saadaan haluttu vaikutelma juuri värikontrastien avulla. Näitä ovat
päävärien ja välivärien vastakohdat - sävykontrasti, tumma-vaalea vastakohtaisuuden valöörikontrasti ja kvaliteetti eli laatukontrasti, joka syntyy
puhtaan ja murretun värin rinnastuksesta. Kylmän ja lämpimän värin vastakohtaisuus
(komplementti) tulee vahvimmin näkyviin rinnastettaessa välivärien lämpimiä ja
kylmiä sävyjä (sinivihreä/ oranssi). Nämä sävykontrastin muunnelmat voivat myös
tukea toisiaan vastaväripareina (simultaani), jolloin väri tuottaa aistimuksen
vastaväristään eli sävystä, jota ei sellaisenaan ole olemassa, mutta rinnastettuna
olevaan se voidaan havaita.95 Tämä ilmiö näyttäytyy luonnossa valon vaikutuksesta
siten, että esimerkiksi valkoinen pinta nähdään kellertävänä ja siihen lankeavat varjot
violetteina.96 Värillä on näin ollen pyrkimys täyteläisyyteen ja yksinkertaisuuteen ja
sillä on voima palauttaa ”jotain” puuttuvaa ja täydentää itseään.97

Tässä on kyseessä käänteisenä ilmiö, joka taiteilijan tulisi kyetä siirtämään
samanlaisena maalauspohjalle. Maalattaessa väri onkin se, joka tuo valon esiin,
toisin sanoen oikeat värisävyt siten rinnastettuina, että tavoitetaan valon oikea-
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asteisuus ja luonnonmukaisuus. Värien määrä ja värin oma valoisuus vastakohtia
luotaessa säätelee valovoimaisuuden astetta.

Renessanssin väriopista tunnetaan neljä erilaista tapaa luoda visuaalista tehoa
maalauksiin. Näitä ovat sfumato eli ääriviivojen häivytys siten, että siirrytään
vähitellen valosta varjoon tosin suppean mutta pehmennetyn valööriasteikon kautta,
chiaroscuro, jossa valo ja varjo piirtyvät vastakkain vahvoina väreinä ja unione,
jonka värit ja valöörit ovat samansävyisiä ja vähäkontrastisia. Cangiantismon
(cangiante - väriä vaihtava) peruslähtökohtana on saada aikaan läikehtivä kuvapinta,
joka syntyy vastavärien vuorovaikutuksesta.98
Edellisen kaltainen vastakohtaisuus luo tietynlaisen runsauden vaikutelman, koska
värit ikään kuin ”liikahtelevat” silmän yrittäessä täydentää väripaletin puuttuvia
sävyjä. Tähän liikahteluun liittyy myös ajan ulottuvuus.99 Värit voidaan myös taittaa
valkoisella (fresco - tekniikalle se on tunnusomaista - kuultaahan tyhjä laastipohja
värikerrosten läpi). Albers puhuu syvyysväreistä kuultavien värien yhteydessä. Kun
väri näyttää läpikuultavuuskokeissa olevan toisen alla tai päällä, koetaan harhaaistimus: tilailluusio.100 Keskiväreistä puhuessaan Albers viittaa kovertumisilmiöön,
jossa näiden värien väliin jäävät raja-alueet näyttävät nousevan kohti toisiaan, jolloin
syntyy illuusio värin ”kappaleellisuudesta”.101 Rajoja vertailemalla ja erittelemällä
voidaan tulkita värin kolmiulotteisuutta eli tilallisuutta eli tilallista toimintaa.102 Ajan
ulottuvuus tulee näkyväksi myös veistossa ja arkkitehtuurissa tämän tilallisen
toiminnan kautta.

Michelangelo sai ensimmäisen värioppinsa Ghirlandaiolta, joka saattoi noudattaa
varhaisempia konventioita, jolloin taiteilija ei vielä ollut ”vapaa” luomaan värejä
itsenäisesti, sillä maalarin ammattia sitoivat tietyt säännöt ”sopivista”
värimateriaaleista ja jopa sävyistä.103 Vaikka Michelangelo jätti varhain opettajansa,
on hänen töistään sanottu löytyvän samoja väriefektejä. Hän löysi kuitenkin
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omintakeisen tavan käyttää värejä. Hänen ”uudempi värioppinsa” sisältää myös
vastavärien käytön tehokeinona. Tuntuu jotenkin luonnolliselta, että hän otti
käyttöönsä cangiantismon maalatessaan Sikstuksen kappelin sisäkaton freskoja, sillä
läikehtivien väripintojen synnyttämä illuusio sopii hyvin hänen tapaansa nähdä mikä
tahansa tila mahdollisena kolmiulotteisena, liikkeelle varattuna näyttämönä.

5.4. Muoto ja vastamuoto

Aiemmin on jo käsitelty tilaa sekä pintana että syvyytenä. Samassa yhteydessä tila
mainittiin myös muotona. Visuaalisista taiteista puhuttaessa on kuitenkin
tarkennettava, mitä muodolla siinä tapauksessa tarkoitetaan. Tila sellaisenaan on
joko määrällinen ja rajattu, jolloin sillä on myös muoto, mutta se voi olla myös täysin
avoin ja määrittelemätön. Sanataiteen tila on usein juuri sen kaltainen. Kuitenkin
molempien taiteenlajien muodon ominaisuuksia voidaan tarkastella suhteessa siihen
käytettyyn tilaan.

Homogeeninen, koskematon tila muuttuu heti visuaaliseksi kuvakentäksi, kun siihen
sijoitetaan yksikin piste. Mitä enemmän tilaa käsitellään, sitä enemmän siinä on
havaittavissa kontrasteja. Kuvakenttään tai mihin tahansa tilaan tehdyt muutokset
lisäävät tulkinnan mahdollisuuksia. Visuaalisilla ominaisuuksilla voidaan myös
ohjata katseen suuntaa.104

Näin ollen visuaalisessa havaintokentässä kuvio ja tausta ovat tekijöitä, jotka tulisi
pystyä erottamaan toisistaan voidaksemme yleensä tulkita kentän viestejä. Joissakin
tapauksissa varsinkin modernin taiteen yhteydessä näiden erottaminen voi olla
vaikeaa. Kuitenkin hahmottamista edesauttaa avoimien ja suljettujen muotojen
välinen suhde, joka puolestaan on riippuvainen muotojen kvaliteetista ja
kvantiteetista, jotka määritellään esimerkiksi maalauksessa sävyn ja kylläisyysasteen
mukaan ja veistossa ja arkkitehtuurissa intensiteetin (tehon) ja ekstension (laajuuden)
perusteella, johon puolestaan liittyy myös kesto eli ajan käsite. Sävy ja intensiteetti
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ovat toisaalta samaa juurta, sillä mitä vahvemmin hahmo erottuu taustasta sävynsä
perusteella, sitä suuremmalla teholla se tulee ymmärretyksi juuri kuviona.105

Jo kohdassa 5.2. on käynyt ilmi, miten visuaalisen kentän hahmo luodaan: pisteiden
välisten viivojen muodostama kuvio sulkeutuu viimein taiteilijan haluamaan
muotoon, ja vaikka se jäisi osin avoimeksi, toisin sanoen silmä ei tavoita kaikkia sen
linjoja, liikeradan suunta tuntuu jatkuvan, ja visuaalisen päättelyn avulla muoto
täydentyy. Painopisteinä toimivat tällöin ne päälinjat, joihin hahmo perustuu.

Suljetun ja avoimen muodon ongelma liittyy taustan ja kuvion hahmottamisessa
muodon ja vastamuodon käsitteisiin. Tilaa on vaikea jäsentää syvyyssuunnassa, jos
näiden välinen ero jää epävarmaksi. Varsinkin vastamuodon käsite on visuaalisesti
merkittävä. Sen sivuuttaminen merkityksettömänä johtaa kuvakentän yksipuoliseen
tulkintaan. Kuvio koetaan tällöin pinnallisesti tärkeäksi elementiksi, kun se yhdessä
vastamuotonsa kanssa nähtynä muodostaisi varsinaisen esteettisen kokonaisuuden.
Väri ei sellaisenaan ole tekijä, joka vaikuttaa muotojen havaitsemiseen vaan
väripintojen välissä oleva ”viiva” rajaa muodot vastakohdikseen.106

Yleensä kuvakenttä itsessään on rajallinen. Se mielletään esitystasoksi, jossa viesti
tulee näkyväksi. Esimerkiksi valkoisella pohjalla oleva mikä tahansa piste tai siitä
laajennettu kuvio saa aikaan oletuksen ”tyhjästä”, johon on ilmaantunut jotakin. Tuo
”jokin” on pääroolissa, ja kuvakenttä toimii sille näyttämönä. Mitä vahvemmin kuvio
pystyy erottautumaan omaksi itsenäiseksi hahmokseen, sitä varmemmin tausta
mielletään avaruudelliseksi tilaksi. Vaikka katsoja voi nähdä molemmat tilat yhtä
aikaa erillisinä ja erilaisina muotoina, jokin hahmon antamassa vihjeessä viittaa
sellaiseen muotoon, joka on tunnistettavissa tai oletettavissa varsinaiseksi viestin
symboliksi.107 Taustan muodolla eli kuvion vastamuodolla on kuitenkin merkittävä
asema kokonaisuudessa, sillä ilman sitä ei voitaisi tunnistaa teoksen struktuuria, josta
voidaan päätellä lopulta myös sen muotokieli.
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Jos palaamme takaisin valkoisen kuvakentän taustaluonteeseen ja siihen sijoittuviin
kuvioihin, on mahdollista havaita eräitä ”luonnonlakeja”, jotka määräävät
tulkintojamme. Elämismaailmamme mukaiset oletukset hallitsevat myös
kuvakenttää.108 Ajattelemme siinä olevan sekä ala - ja yläosan, samoin sivustat. Näin
ollen ei ole samantekevää, mihin kohtaan kentässä kuvio (hahmo) sijoittuu, millä
intensiteetillä, minkä kokoisena ja minkä sävyisenä (tumma/vaalea) se on kuvattu.

Taustan ja kuvion kontrasteja lisäämällä on siis mahdollista luoda vaikutelma taustan
etääntymisestä, jolloin kuvio näyttää ”irtautuvan” alustastaan (kaksiulotteisuus), ja
lopulta tilailluusion voimistuessa silmä olettaa kuviota ympäröivän tyhjän tilan
(kolmiulotteisuus). Kuvion kuvallisuus korostuu juuri ulotteisuuden ansiosta.
Arnheim puhuu ”vetävistä ja työntävistä voimista”, jotka vaikuttavat tasapainoon tässä tapauksessa ehjä pinta rikkoutuu erillisiksi muodoiksi, jotka sitten etääntyvät
toisistaan syvyyssuunnassa. Jos muutokset tapahtuvat muodossa ja sijainnissa,
mukaan tulee myös ajan ulottuvuus.109 Katso myös kohta 5.2. muutos kehästä
ellipsiksi.

Kaksiulotteisella tasolla muotoja voi erotella suuntien perusteella ja niiden sijaintia
toisiinsa nähden voi varioida loputtomasti. Sen sijaan kolmiulotteisessa tilassa
vallitsee täydellinen vapaus muotojen, niiden järjestyksen ja liikkuvuuden suhteen.110

Viivan ja hahmon suhde määräytyy ääriviivan avulla, jota on jo käsitelty aiemmin.
Kaikki lähtee siis itse viivasta, joka sinänsä on lineaarisena yksiulotteinen ja
alkumuoto varsinaiselle muotoa antavalle ääriviivalle, jonka avulla hahmotetaan
kokonaisuutta. Sitä on mahdollista täydentää varjostusviivoilla, jotka luovat
sävykkyyttä ja vahvistavat ääriviivalla aikaan saatua vaikutelmaa. Kuitenkin tulee
ottaa huomioon ääriviivan tehon heikkeneminen kun rajattua aluetta suurennetaan.
Rajaviivan välimatka kuvion keskustaan vaikuttaa siihen, miten yhtenäiseksi muoto
hahmotetaan. Yleensä ääriviivan rajaaman kuvion tulkintaa säätelee
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yksinkertaisuuden laki, toisin sanoen silmä pyrkii löytämään hahmosta jotain
aikaisemmin nähtyä ja tuttua, jonka mukaan muoto voidaan päätellä.111

Kuvakentässä, joka käsittää siis taustan ja siinä olevat kuviot, esiintyy myös
ääriviivojen välistä kilpailua; itsenäiset ja erilliset muodot on tunnistettavissa vain,
jos on selvästi pääteltävissä, mihin tasoon tai pintaan ne nähdään kuuluviksi. Toisin
sanoen kuvioiden väliset suhteet voi ymmärtää vain, jos tila, joka erottaa ne, on
määritelty yhtä tarkasti kuin kuviot. Negatiiviselle kuvalle on annettava riittävä
muotokvaliteetti, jotta se voidaan havaita itsenäiseksi. Yleensä kuviota ympäröivä
alue näyttää jatkuvan sen alle, ääriviiva ei leikkaa niitä erilleen varsinkaan jos
käsitys hahmosta on selkeä. Tällöin osittain piilossakin oleva (avoin) muoto on
kuvitteellisesti täydennettävissä. Havaintopsykologisesti ääriviiva nähdään
kuuluvaksi kuvioon, kun taas tausta näyttää jatkuvan rajattomasti kuvion taakse.112
Taiteilijat ovat tajunneet nämä säännöt intuitiivisesti, koska kuvapinnalla esitetty
kolmiulotteisuus on paradoksi. Yleensä katsoja tietää näkevänsä samanaikaisesti
tasopinnan ja sille luodun keinotodellisuuden.

5.5. Volyymi tilassa ja tilana

Muodon ja vastamuodon käsite on olennaisen tärkeä siirryttäessä tasomaisesta
kuvapinnasta muun esittävän tilan käsittelyyn. Kuvanveiston ja arkkitehtuurin
taiteenlajit ovat mediumeita, joissa erityisen selvästi käy ilmi muotojen
vastavuoroisuus. Veistosta katsottaessa ei yleensä tule ajatelleeksi sitä ympäröivää
tilaa teokseen kuuluvaksi.113 Jos ajatellaan teosta ympäröivää vastamuotoa
”neljäntenä” ulottuvuutena, voidaan puhua myös ajan ulottuvuudesta, joka ei
kuitenkaan paljasta kuvallista hahmoaan suoraan, vaan se on konstruoitava ajatuksen
tasolla.
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Taiteilija huomioi samanaikaisesti ja ehkä alitajuisesti muotojen välisiä suhteita.
Molempien edellä mainittujen taiteenlajien muokkaamisessa aktiivisen ja passiivisen
aineksen osuus on nähtävä tässäkin tapauksessa yhtä merkittävänä.114

Teoksen volyymi aineellisena on käsin kosketeltavaa ja sitä voidaan havainnoida
näköaistin avulla. Siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä, koska sillä on tarvittavat
ulottuvuudet: pituus, korkeus ja syvyys. Se voi olla muodoltaan täsmällinen,
geometrisen säännöllinen tai monitahoinen ja vapaamuotoinen. Tämä aktiivinen
aines kuuluu normaaliin kolmiulotteiseen järjestelmään, jonka perustana on
havainnoijan käsitys tilasta (euklidinen tilakäsitys: maailma kuutiona
pakopisteineen).115 Mutta volyymi voi olla myös aineetonta, passiivista, joka ei ole
sellaisenaan työstettävissä. Sen muoto paljastuu aineellista hahmoa muokattaessa,
jolloin myös sen vaikutusta varsinaisen aineksen muodonantoon voidaan tehostaa.

Volyymin eli tilavuuden (koon, mittaisuuden) aineellisen muodon pintastruktuuria
käsiteltäessä voi myös syntyä vaikutelma painosta tai keveydestä, valoisuudesta tai
tummuudesta, etäisyydestä tai läheisyydestä - nuo kolme tekijää luovat yhdistelminä
tai erillään illuusion, joka vaikuttaa kokemukseen volyymin luonteesta.

Aineksen volyymi koetaan yleensä massaltaan pienemmäksi, mutta myös
tiheämmäksi kuin sitä ympäröivän tilan volyymi, jonka voi olettaa jatkuvan
avaruudellisena.116 Kuitenkin näitä vastapareja säätelevät samat lait, jotka koskevat
kaikkea visuaalista havaitsemista. Nimitän näitä havaintokohteita yleisesti kuviksi.
Kuvan muuttujia ovat muoto, koko, sijainti, suunta, välimatka, lukumäärä ja tiheys ja
sen kautta ilmenevä aineen struktuuri. Nämä perustekijät tulivat käsitellyksi jo
muodon ja vastamuodon yhteydessä, mutta tasopintaan liittyvinä en nimennyt niitä
erikseen, vaan ne sisältyvät itse tekstiin.

Kuvanveiston kohdalla muoto nousee olennaisen tärkeäksi muuttujaksi, jonka
perusteella kyseisen taiteenlajin teoksia voidaan arvioida. Sama koskee
arkkitehtuuria, vaikka sen hahmolliset muodot eivät aina ole samalla tavoin
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kompakteja kuin veistosten. Molempia taiteenlajeja kuitenkin säätelevät tietyt
geometriset perusmuodot, jotka ovat kaksiulotteisten muotojen (kolmio, neliö ja
ympyrä) kolmiulotteisia variantteja (tetraedri, kuutio, pallo sekä kartio, lieriö ja
pyramidi). Näihin muotoihin liittyy olettamus vakaudesta ja voimasta, sillä ne ovat
suljettuja, kun sen sijaan avoin ja säännötön muoto saatetaan kokea irralliseksi ja
vaihtuvaksi. Suljettua ja avointa muotoa säätelee käytettyjen elementtien kyky liittyä
muihin elementteihin.117

Arnheimin mukaan todellisten kolmiulotteisten muotojen esittäminen on mahdollista
vain mediumeissa, joilla on volyymi (massa). Näitä ovat hänen mukaansa
kuvanveisto ja arkkitehtuuri.118 Panofsky esittää puolestaan vertailun, jossa
renessanssin aikaisen maalauksen figuuri nähdään plastisena (massana) verrattaessa
sitä esimerkiksi kiinalaisen maalauksen figuuriin, jolla on kyllä volyymi, mutta ei
massaa. Tämä johtuu puuttuvasta ”muotoilusta”. Toisin sanoen kaksiulotteiseen
pintaan luotu figuuri voidaan esittää volumetrisena massana, jos sille on annettu
plastinen muoto, joka on nähtävissä aineen kaltaisena.119

Usvamaa-Routila tarkastelee vuorostaan Panofskyn ja Albertin käsityksiä aineen
ja muodon suhteesta toisiinsa. Tätä suhdetta tutkitaan nimenomaan arkkitehtonisen
muodonannon kannalta. Panofsky on käsitellyt Albertin taideteoriaa olettaen tämän
pohjaavan aristoteeliseen käsitykseen, että kaikki mikä ilmaistaan aineellisena,
edellyttää tietyn aineksen tietynlaista muotoilua, josta on pääteltävissä sen rakenne.
Albertille se taas merkitsee sitä rakennuksen rakenteen paljastamaa muotoa, joka on
yhdistynyt aineeseen.120 Toisin sanoen vasta aineettomaan yhdistettynä aine voi
paljastaa rakennuksen kokonaismuodon.

Aineen ja muodon käsittäminen erillisiksi on toisaalta hämmentävää, koska tuntuu
mahdottomalta puhua muodosta, jos sillä ei ole minkäänlaista ”olemuspuolta” joko
aineettomana tai aineellisena. Toisaalta aine ja aineettomuus sinänsä ovat passiivisia
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kunnes jokin voima aktivoi ne muodoksi. Näin ollen kysymys volyymeista sisältää
myös kysymyksen muodonannon tavasta.

Volyymia eli kokoa määriteltäessä se nähdään yleensä suhteessa muihin siihen
liittyviin elementteihin. Ympäröivä tila on yksi niistä. Esimerkiksi tilan ja
veistosmassan vuorovaikutussuhde voi olla hyvin dynaaminen, sillä kupera
veistosmuoto on koveria muotoja aggressiivisempi tilaa vallatessaan. Tilan volyymi
on vielä suhteellisen heikko tunkeutuessaan massan volyymin koveriin kohtiin.
Mutta liikeratojen suunta vaikuttaa siihen, millä voimalla nämä kaksi elementtiä
kommunikoivat keskenään.121 Jos veistoksessa suositaan koveraa muotoa, näyttää
massan volyymi kevenevältä ja vetäytyvältä tilan volyymin kasvattaessa tehoaan.
Tämä on nähtävissä erityisesti silloin, kun muotoillaan arkkitehtonista tilaa.

Tyhjän tilan volyymi on arkkitehtuurissa merkittävässä asemassa. Sen huomioiminen
kaikessa muotoilussa on ratkaisevan tärkeää luotaessa rakennuksen funktion
mukaista vaikutelmaa. Tällöin kuperuus sisätiloissa koetaan ahtautena (kupera muoto
työntyy kohti), kun koveruus puolestaan vetäytyvänä luo tilan tuntua.122 Sen sijaan
ulkoinen vaikutelma luodaan rakennuselementtien avulla, jota säätelevät
rakennukseen liitetyt normit ja odotukset. Kuperuudesta tulee ulostyöntyvänä voima,
joka kertoo jotain rakennuksen luonteesta. Se vaikuttaa sulkeutuneelta pyöristetyn
muotonsa vuoksi. Avointa vaikutelmaa voidaan tehostaa aukotusten avulla, mutta se
ei ole riittävä keino sellaisenaan, sillä rakennuksen kokonaishahmoon vaikuttaa
eniten se, miten sen eri elementit on yhdistelty.123

Aktiivisen ja passiivisen aineksen sopusuhtainen vuorottelu oli renessanssin ihanne.
Tällöin massan ja tyhjän tilan volyymeja on työstetty tasavertaisina, ja aikaisemmin
mainituista muuttujista tärkeiksi nousevat sijainti, suunta, välimatka, lukumäärä ja
tiheys. Albertin arkkitehtuuria koskevassa traktaatissa suhdejärjestelmäteoria on se,
jonka avulla rakenneosien välinen vuoropuhelu toteutuu ihanteellisella tavalla, jos
ykseys (kauneus) voidaan tuottaa moneudesta yhdistämällä keskenään erilaisia osia
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siten, että niiden suhteet ovat yhteensopivia.124 Nämä suhteet voidaan määritellä
soveltamalla niihin edellä mainittuja muuttujia.

Jos rakennus ajatellaan aineelliseksi kuutioksi, joka sisältää aineettoman kuution,
muodonanto on yksinkertaista ja selkeää; sisä- ja ulkopuoli on konstruoitavissa
toistensa variaatioiksi. Symmetriahan oli yksi renessanssin ihanteista. Mutta jos sen
sijaan massan volyymi koverretaan sisältä ”vapaasti” avoimeksi niin, että luodaan
struktuurille enemmän veistoksellisuutta kovera-kupera -mallin mukaan, syntyy
vaikutelma negatiivisesta tilasta veistoksena. Myös rakennuksen ulkopuolisen
massan muotoilussa voidaan menetellä vastaavasti, jolloin ympäröivän tyhjän tilan
on mahdollista tunkeutua rakennuselementtien lomaan. Näiden välimatkat,
lukumäärät ja suunta vaikuttavat arkkitehtoniseen lopputulokseen.

Useat samalle alueelle sijoittuvat rakennelmat voidaan kokea suuremman passiivisen
tilan vastamuotoina. Tällöin ne nähdään myös tietyssä perspektiivissä. Tällaista
kokonaisuutta luotaessa on otettava huomioon liikkeen ja sitä kautta ajan
ulottuvuuden vaikutus teoksen kokemisessa. Kaiken perustana on muotojen sijainti
eli asema suhteessa toisiinsa ja itse tilaan. Sijainnista voi samalla päätellä liikkeen
suunnan, sillä muodot voivat olla vinottain tai rinnakkain, edessä tai takana, ylä- tai
alapuolella. Useamman muotoillun volyymin sijoittaminen yhteiseen tilaan vaatii
sommittelua mahdollisimman hyvin jäsennellyn kokonaisuuden saavuttamiseksi.
Muotojen väliset etäisyydet ja toisaalta niiden toistuvuus vaikuttavat osaltaan
kokemukseen konstruktion luonteesta.125

Edellä luetellut sijaintivaihtoehdot ja niiden luomat suuntaviivat vaikuttavat siihen,
miten liikeradat hahmotetaan. Sijaintiin kuuluvat tekijät rytmi, jännite ja tasapaino
määrittelevät myös liikekokemusta, vaikka ne sellaisinaan eivät välttämättä ohjaa
katseen suuntaa. Rytmi luo kuitenkin jatkuvuutta, jännite liittyy odotukseen suunnan
muutoksesta ja tasapaino puolestaan pysäyttää liikevaikutelman. Vaikka tasapaino
koetaan staattiseksi tilaksi, se voi sisältää dynaamisen tai jännitteisen elementin.

124
125

Usvamaa-Routila 1998, s.113 ks. myös osa 5
Panofsky 1991, s. 30

46

Erityisesti veistoksen muodonannossa nämä kolme tekijää vaikuttavat volyymin
yleiskieleen.126

Arkkitehtonista kokonaisuutta tarkasteltaessa suunnan ja sijainnin muuttujat
nousevat kuitenkin etusijalle. Ne ovat tärkeitä itsenäisten rakennusmassojen
muotoilussa samoin kuin rakennuskompleksien yhteensovittamisessa. Rakennuksen
volyymi ihmistä kookkaampana olisi voitava esittää kuitenkin oikeassa
havaintokulmassa. Rakennusta lähestyttäessä sen kaikki muut osat tuntuvat
pakenevan, vain lähestymispiste tulee kohti. Tämä konvergenssi-ilmiö on normaalin
perspektiivin ominaispiirre. Se piilottaa loittonevaan pakopisteeseen suurikokoisen
volyymin reunoilla sijaitsevat elementit. Sen sijaan päinvastainen pakopisteen paikka
(katsojan silmä) mahdollistaa myös aikaisemmin piiloon jääneiden osien näkemisen.
Tämä divergentti-perspektiivi on rakenteellisesti luotavissa, kun massoitteluun
tehdään tarkoituksellinen deformaatio: esitetään tarvittava geometrinen perusmuoto
siten muunneltuna, että kulmien astelukua suurennetaan tai pienennetään tai
ympyrän kehää venytetään.127
Renessanssin harmonian ja symmetrian käsitteisiin ei luonnollisesti kuulunut tämän
kaltainen muotojen ”vääristely”. Rakennusluonnos esitettiin piirroksena tai
pienoismallina, joka oli geometrisesti tasapainoinen. Se, miten kokijan todellisuus
(euklidinen) muutti sitten valmiin konstruktion vinoksi, ei vähentänyt kuitenkaan
käsitystä harmoniasta.

Volyymi - kuvattiinpa sitä sitten tasopinnalla, veistoksen hahmossa tai
rakennusmassana - oli renessanssitaiteilijalle aina positiivinen elementti, kun taas
ympäröivää tilaa pidettiin negatiivisena epätilana, jolla ei sellaisenaan ollut
merkitystä. Vasta syvyysvaikutelman tavoittelun myötä myös tämä negatiivinen
volyymi alettiin ottaa huomioon.
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6. Visuaalisen taiteen mediumit

Vertailtaessa Michelangelon tuotannon muotokielen samuutta eri taiteenlajien
kesken on nähtävissä se vuorovaikutus, jonka työstä toiseen siirtyminen väistämättä
synnytti. Saatuaan tehtäväkseen paavi Julius II:n hautamuistomerkin suunnittelun ja
toteuttamisen hänen täytyi, hankkeen mittavuudesta huolimatta, siirtyä välillä
muiden töiden pariin. Hautamonumentin loppuunsaattaminen veikin häneltä
neljäkymmentä vuotta. Tänä aikana useat aiemmat luonnokset hylättiin, ja
teoskonstruktio pelkistyi niukkaan muotoonsa. Siihen suunnitellusta alkuperäisestä
veistosmäärästä toteutui vain pieni osa, mutta samalla kun tämä hanke jäi ikään kuin
torsoksi se hedelmöitti noiden vuosikymmenien aikana tuotettuja muita suuria
tilaustöitä.128

Hautamuistomerkin aiheisto ja symboliset hahmot sekä sen arkkitehtoninen muoto
toistuivat sittemmin Sikstuksen kappelin kattomaalauksissa rikastettuina versioina.
Samoin Medicien kappelin arkkitehtoninen ja veistoksellinen kokonaisuus oli saanut
ilmeisen alkuideansa tekeillä olevasta Juliuksen hautamonumentista. Sen voisi nähdä
koelaboratoriona, jonka testeissä syntyi hylättäviä ja hyväksyttäviä ideoita ja malleja.

Tältä pohjalta ei ole mitenkään erityistä se, että Michelangelon tuotanto näyttää
taiteenalasta riippumatta tietyllä tavalla yhtenäiseltä: varhaisemman kauden
suunnitelman jäätyä kesken, se antoi vaikutteensa seuraavalle, josta hän palasi
takaisin aiempaan ja siirtyi taas siitä uuteen. Näin pitkäaikainen sitoutuminen
alkupisteeseen ja siitä irtautumiset rikastuttivat uusia ideoita ja kenties pelkistivät
lopulta ideoiden lähtökohdan.
Usein taiteilijan luoma muotokieli muuttuu rajustikin elinkaaren myötä.
Michelangelo ei ole siitä poikkeus. Kuitenkaan hänen töissään ei näy eri
vuosikymmenien töitä vertailtaessa äärimmäisiä muutoksia. Muodonannon
perusperiaatteet pysyvät samoina. Ainoa, mikä näissä saa aikaan muutosta, on niiden
korostaminen tai äärimmilleen pelkistäminen. Tällöin voidaan puhua jo kokonaisen
tyylikauden muutoksesta.
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Seuraavissa esimerkkitapauksissa, joihin sovellan metodisesti rakenteellisten
periaatteiden välineistöä yhtäläisyyksien todentamiseksi, on nähtävissä myös
voimakkaana näiden teosten keskinäinen vuorovaikutus muodonantoon ja sitä kautta
muotokieleen. Esimerkkikohteita tutkin joko kokonaisuutena tai sen osana. Mitään
tarkempaa sisällöllistä analyysiä ei tässä tutkimuksessa ole tarpeellista tehdä.

6.1. Veistotaide: Medicien hautakappeli

Puhuttaessa veistämisestä viitataan samalla massaan ja sen volyymiin eli tilaan, jota
muokataan. Veistotaide on siten tilan taidetta. Tilalla tarkoitan tässä yhteydessä
veistettävän massan tilavuutta. Veistämisen esimerkkikohteeksi olen valinnut
Medicien hautakappelin. Siinä yhtyvät sekä veistetyn aineen (kiviaineksen
volyymin) että varsinaisen tyhjän tilan (kappelin sisätilan volyymin) muotoilu
veistämisen periaatteita noudattamalla.

Plastinen muodonanto on niin kuvanveistäjien kuin arkkitehtienkin esitystapa.
Medicien kappelin sisätilaa muokatessaan Michelangelo on kuitenkin enemmän
veistäjä kuin puhdas arkkitehti.129

Kappelitilan voisi kuvitella alkutilanteessa suureksi kuutioksi, josta sisus on
koverrettu pois, jolloin jäljelle jäävä ”kuori” olisikin tyhjän tilan vastamuoto; toisin
sanoen se tila, missä liikutaan ja, jota kutsutaan kappelitilaksi, onkin varsinainen
”veistos”, jonka veistosmuodon voi nähdä ainoastaan sitä ympäröivien konkreettisten
pintojen struktuurissa.

Kappeli tilana ei muistuta tavanomaista arkkitehtonista luomusta, jossa seinät
yleensä ovat vain elottomia pintoja, joihin on sitten lisätty koristelua. Michelangelon
uudenlainen ajattelutapa näkyy tässä siten, että arkkitehtoniset elementit ovat vain
näennäisiä - niillä ei sellaisenaan ole rakenteellista tehtävää, vaan marmoriverhoilu
on veistetty muistuttamaan arkkitehtonisia muotoja, jotka näin toteutettuina ovat
eläviä ja monikerroksisia. Kuvanveistäjän tapaan hän siis poisti materiaalia, sen
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sijaan, että olisi lisännyt rakenteellisia elementtejä toinen toisensa päälle, kuten
rakentajat perinteisesti tekevät.130

Medicien kappelin veistosluonne korostuu sinne sijoitettujen varsinaisten veistosten
myötä. Kappeli toimii lavastuksenomaisena taustana näille henkilökuville, jotka
eivät myöskään esitä aitoa muotokuvaa vaan tietyn ideaalin henkilöitymää; vaikka
veistokset on nimetty suvun jäseniksi, niiden symboliarvo on syvempi. Samoin on
laita itse kappelin suhteen - sekään ei ole pelkkä tila veistoksia varten, vaan sillä on
syvällisempi funktio; siinä realistinen tilakäsitys kääntyy vastakohdakseen: sisätila
näyttää samanaikaisesti ulkotilalta. Seinäpintojen sokeat ikkunat sulkevat
todellisuuden tilan tuolle puolen ja samalla ne voimistavat mielikuvaa seinien
negaatioluonteesta.131

Tilan epätodellisuutta korostaa lisäksi ikkunoista heijastuva valo, joka lankeaa
diagonaalisesti marmoripintoihin ja koristeaiheisiin nostaen esiin niiden voimakkaat
valo- ja varjoefektit.132 Summersonin mukaan Medicien kappeli lähenee modernia
veistoa, koska se kumoaa veistosmuodossaan kaikki aikaisemmat vitruviaaniset
säännöt.133
Kappelin kahdeksan ovea on sijoitettu symmetrisesti seinien päihin niin, että ne
muodostavat neljä kulmaoviparia. Niiden yllä olevat avoimet syvennykset (nissit)
liittävät ne muodoillaan muuhun salin kokonaisuuteen varsinaisten oviaukkojen
jäädessä vähemmälle huomiolle. Näin paikan hautakammiomainen luonne korostuu.
Myös kappelin kolmeen vaakatason vyöhykkeeseen jaetut seinäpinnat ovat
struktuuriltaan symbolisia: alaosan ovet ja veistosryhmät syvennyksineen viittaavat
lähes suljettuun sisätilaan – oviaukot ovat nimittäin näitä syvennyksiä matalampia.
Vaikka syvennyksillä näyttäisi olevan vain koristeellinen funktio, ne ”tyhjinä”
viittaavat aineettomaan ja korostavat paikan hiljaisuutta ja rauhaa. Toisen
vyöhykkeen korkeat ja kapeat ikkunat raskaine pedimentteineen viittaavat puolestaan
ulkotilaan - symbolisesti ajatellen: elävät eivät voi nähdä näistä ”sokeista” ikkunoista
130

Contardi 1987, s.22-23
Summerson 1980, s.60
132
Contardi 1987, s.23
133
Summerson 1980, s.48
131

50

tuonpuoleiseen. Michelangelo on ”lisännyt” tämän vyöhykkeen korkeutta hänelle
tyypillisellä optisella ratkaisulla: ikkunat (ja siten myös seinät) vaikuttavat korkeammilta, koska niiden yläosa on kapeampi kuin alaosa. Ylin vyöhyke pienempine ja
luonnollisine ikkunoineen toimii kuten sisätilan tuleekin. Kuitenkin ikkunoiden
funktio valonlähteenä voitaisiin ajatella myös symboliseksi taivastilaksi (kuva 1).

Vaikka Medicien kappeli symmetriassaan noudattaa renessanssin kaanonia, on siinä
nähtävissä michelangelomaista runsautta niin muotojen kuin sommittelunkin
suhteen. Edellä kuvatut kontrastit seinäpintojen struktuurissa ja aukotusten koossa
toistuvat käytetyn kiviaineksen (marmori/hiekkakivi) väreissä: tumma ja vaalea
yhtyneenä kulmikkaisiin ja kaareviin muotoihin sekä horisontaaliset ja vertikaaliset
linjat joko korostamassa tai purkamassa seinäpinnan struktuurista jännitettä - kaikki
nämä muodostavat veistosmaisen kokonaisuuden. Valo- ja varjokontrastit lisäävät
syvyysvaikutelmaa, joka puolestaan on ominaista kolmiulotteiselle veistolle.

Alun perin Michelangelo toivoi voivansa tässä työssään toteuttaa pitkäaikaisen
unelmansa luomuksesta, jossa arkkitehtuuri, veisto ja maalaus täydellisesti
yhdistyvät.134 Kappelitilaan suunnitelluista veistoksista vain osa toteutui maalauksia tilassa ei ole. Itse näkisin, että tälle kokonaisuudelle on vain eduksi se,
että taiteilija joutui pelkistämään sitä suunnitelmien pitkittyessä. Siinä on kyllä
nähtävissä samaa illusorisuutta kuin aiemmin valmistuneen Sikstuksen kappelin
kattomaalauksissa, joissa nuo edellä mainitut kolme taiteenalaa on yhdistetty. Vaikka
tästä varsinaiset maalaukset puuttuvatkin, taiteilija on luonut massoittelun,
aukotusten ja muiden rakenne-elementtien avulla pintoja, joilla valo ja varjo, vaalea
ja tumma väri vuorottelevat ja luovat efektejä niin, että katsojan silmä voi puolestaan
”piirtää” ja ”maalata” – ja nähdä siten tilakokonaisuudessa jotain ”maalauksellista”
(kuva 2).

Veistokselliseen kappelitilaan aiotuista neljästä hautapaikasta toteutui vain kaksi,
jotka sijaitsevat vastakkaisilla seinustoilla. Kaksi nuorena kuollutta Medici -suvun
jäsentä on haudattu myös kappeliin, mutta heille ei monumenttia koskaan pystytetty.
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Michelangelon lähdettyä lopullisesti Firenzestä Roomaan kokonaisuuden
loppuunsaattaminen jäi muiden tehtäväksi.

Lorenzo de’ Medicin sarkofagia koristavat symboliset Aamunsarastuksen ja
Iltahämärän allegoriset hahmot, ja hänen oma muotokuvansa on sijoitettu haudan
yläpuoliseen syvennykseen. Michelangelo on ikuistanut herttuan mietteliäänä kuin
pohtimassa kuolevaisuutta ja kaiken katoavaisuutta. Hänen asentonsa on levollinen:
pää nojaa kevyesti vasempaan käteen katse luotuna alaviistoon, oikea käsi nojaa
kierteisesti oikeaan polveen säären kääntyessä hiukan vasemman nilkan yli.
Tällainen kompositio raajojen ja vartalon suhteen oli välttämätön myös siitä syystä,
että isokokoinen veistoshahmo ei olisi mahtunut kyseiseen syvennykseen. Toisaalta
tämä lievä kontraposto keventää veistoshahmoa ja korostaa sen henkevyyttä.
Herttuan katse näyttää kohdistuvan Madonna ja lapsi -veistokseen ollen myös tästä
syystä murheellinen ja sisäänpäin kääntynyt.135

Veistos on toteutettu samoja periaatteita noudattaen kuin Sikstuksen kappelin
maalatut istuvat figuurit. Tila, johon hahmo täytyy saada sopimaan, on tässäkin
tapauksessa haastava: kapea suorakaide. Kuitenkaan se ei näytä täyteen ahdetulta,
vaan figuurilla näyttäisi olevan riittävästi liikkumavaraa, jos se liikahtaisi. Sitä
melkein odottaakin, sillä säären voimakas diagonaali sekä vasemman käden lievempi
samansuuntaisuus saavat olettamaan jännitteen purkautumista. Vartalon ja
vasemman jalan hieman vino pystyasento ovat puolestaan yhdenmukaiset. Ne
pysäyttävät liikkeen. Näiden kahden vastakkaisen suunnan keskiöön syntyy
spiraalimainen linja, joka korostaa sekä syvyys- että liikevaikutelmaa (kuva 3).

Sarkofagin allegoriset hahmot ovat osittain viimeistelemättömät. Niiden lepäävä
asento viittaa uneen – heräämiseen ja nukahtamiseen. Toinen alastomista hahmoista
on nainen, mikä sinänsä on poikkeavaa Michelangelon tuotannossa. Hän on joko
tietoisesti välttänyt alastoman naisen kuvaamista tai noudattanut vanhaa antiikin
perintöä, jonka mukaan vain mies voitiin esittää jumalten kaltaisena ja niin ollen
alastomana. Nainen tuli aina kuvata vaatetettuna, koska hän oli osa luontoa.136
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Näissä figuureissa on nähtävissä voimakasta deformaatiota, jolloin esimerkiksi
raajojen mittasuhteet päähän ja muuhun vartaloon verrattuna näyttävät ylimittaisilta.
Käsivarsien ja säärien linjat toistavat ristikkäin toistensa suuntaa niin, että vartalon
keskikohdasta muodostuu jännitteiden keskipiste. Näillä hahmoilla on kyllä tilaa,
ongelmaksi taiteilijalle ehkä muodostuikin veistosten sijoittaminen sarkofagin
kaarevalle pinnalle. Raajojen muodostamat kulmat toistuvat hahmokohtaisesti lähes
samanasteisina niin, että syntyy ristiriitainen vaikutelma figuurin ”valuvan” liikkeen
samanaikaisesta pysähtymisestä.

Sisällöllisesti nämä hämyhetkiä kuvaavat hahmot ovat rinnastettavissa sisäisen ja
suljetun sieluntilan symboleiksi. Siitä syystä ne myös sopivat mietteliäänä esitetyn
Lorenzo de’ Medicin haudalle. Päivän passiivisimmat hetket heräämisen ja levolle
laskun kynnyksellä on ikuistettu näihin asentoihin, ilmeisiin ja eleettömyyteen.137
Ne luonnollisesti vaikuttavat osaltaan muodonantoon: uneen - kuolemaan
vaipuminen ja herääminen – uuteen päivään syntyminen raukein liikkein on tuotu
esiin juuri edellä kuvailtuja rakenteellisia periaatteita noudattamalla.

Giuliano de’ Medicin muotokuva on kappelin veistoksista ainoa loppuun työstetty ja
siten täydellinen. Michelangeloa arvosteltiin aikoinaan siitä, ettei teoksessa ollut
riittävästi näköisyyttä vaan se oli liian idealisoitu. Tähän on saattanut vaikuttaa
taiteilijan kunnioitus Medici -suvun jäseniä kohtaan - olivathan nämä kaksi herttuaa
taiteensuosija Cosimo de’ Medicin viimeiset suorat jälkeläiset, joten hän on halunnut
esittää molemmat vertauskuvallisina ja idealisoituina hahmoina. Giuliano on
kuitenkin kuvattu Lorenzon vastakohtana: hän istuu pää sivulle kääntyneenä, raajat
vartaloa mukaillen – asennossa, joka antaa vaikutelman liikkeelle lähdöstä.138

Vaikka Giulianon hahmo näyttää pysähtyneemmältä ja jäykemmältä kuin Lorenzon,
veistos kuitenkin viittaa mahdolliseen liikkeeseen voimakkaammin. Selkä suorana
istuvan figuurin oikea jalka on ottamaisillaan askeleen ulos ahtaasta syvennyksestä,
vasen jalka on koukistuneena taaksepäin ponnistusta varten. Hahmo pitää oikeassa
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kädessään komentosauvaa, joka on sijoitettu poikittaisesti ja samansuuntaisesti kuin
hänen vasemmalle kääntyneen päänsä ja leukansa linja. Oikea olkapää on vetäytynyt
hiukan taaksepäin samalla, kun vasen vastaavasti työntyy eteen alaviistoon, sekin
sauvan linjaa noudattaen. Nämä pienet aavistuksenomaiset liikeradat näyttävät
yhtyvän keskivartalossa, jonka lihakset kiertyvät hieman syntyvästä jännitteestä.
Michelangelon teoksissa usein esiintyvä spiraalimuoto paljastuu tässäkin luoden
jatkuvan liikkeessä olon vaikutelman (kuva 4).

Yötä kuvaava veistos Giuliano de’ Medicin sarkofagilla on naishahmo, joka lepää
kierteisessä asennossa, vasen käsi taakse taivutettuna oikean käden tukiessa alas
painunutta päätä kyynärpään nojatessa vasemman jalan koukistuneeseen polveen.
Tähän jyrkkään mutkaan Michelangelo on sijoittanut huuhkajan, joka temaattisesti
viittaa yöhön. Runollinen alluusio yöstä kuolonunena sopii myös hautakappeliin.
Michelangeloa arvosteltiin tässä työssä taitamattomuudesta, mitä tulee naisvartalon
kuvaamiseen.139 Toisaalta hahmon deformaatiot saattavat olla taiteilijan tietoista
pyrkimystä pois klassisesta ihanteesta, ja ne viittaavat siten jo manierismin kauteen.

Sarkofagin veistokset ovat toistensa vastakohtia myös muodonannossa: uneliaan ja
rauhoittuneen Yön vastaparina on Päivän raskas ja lihaksiltaan jännitteinen figuuri.
Se heijastaa samaa valppautta kuin Giulianon muotokuva. Yön ja Päivän asennot
ovat käänteiset: siinä, missä Yö lepää rinta avoimena, jalat ja alavartalo pois
kääntyneinä, Päivä on esitetty alavartaloltaan esiin kääntyvänä, ylävartalon
kiertyessä rajusti poispäin.140

Hahmot muodostavat kuitenkin symmetrisen kokonaisuuden. Pään, olkapäiden ja
polvien liikeradoissa toistuu sama asento ikään kuin pyörivällä alustalla nähtynä.
Vartalon ja lihasten dynamiikkaa korostaa jälleen kerran näissä molemmissa
figuureissa esiintyvä spiraalimuoto. Sisällöllisesti näistä veistoksista voisi tehdä
useita tulkintoja – jopa pään keskeneräistä rosoisuutta voisi pitää tietoisena
ratkaisuna. Luultavimmin työ kuitenkin on vain keskeneräinen. Toisaalta tässäkin
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manieristinen tapa tehdä poikkeamia renessanssin täydellisyydestä ja harmoniasta
korostuu juuri näissä pintojen kontrasteissa (kuva 5).

6.2. Maalaustaide: Sikstuksen kappelin kattomaalaukset

Sikstuksen kappelin kattomaalauksessa Michelangelo sai valtaisan ja haastavan
urakan tehtäväkseen. Jälkeenpäin on pohdittu työn etenemisvaiheita ja muun muassa
sitä, mikä olisi ollut ensimmäinen maalattu alue. Arvioita on esitetty työn laadun ja
aiheiden valinnan pohjalta. Eri syyt ovat myös vaikuttaneet taukoihin, joita
maalaustyössä oli. Kaikesta huolimatta kattomaalaus valmistui neljässä vuodessa
(1508 - 1512). Tänä aikana Michelangelolla oli muitakin toimeksiantoja. Itse näkisin
myös niiden vaikuttaneen tyylillisiin ja laadullisiin poikkeamiin kokonaisuutta
tarkasteltaessa. Osittain jotkin lattiatasolta näkyvät ”outoudet” selittyvät sillä, ettei
taiteilija itse pystynyt ottamaan riittävästi etäisyyttä työhönsä maalatessaan sitä
katonrajassa telineillä. Päiväkohtaista fresco (kostea laasti)-aluetta ei paljon voinut
korjailla myöhemmin.

Kappelin katto on kapea tynnyriholvi, jota valaisee korkeiden seinien yläosassa
olevat ikkunat. Niiden välisten alueiden lunetit ja tukikaarialueet kuuluvat myös
kattokonstruktioon. Tämän polveilevan ja epäyhtenäisen tilan ongelman
Michelangelo pyrki selkeyttämään laatimalla sitä varten sellaisen kuvaohjelman141,
joka olisi toisaalta looginen ja ymmärrettävä, toisaalta sen tuli avartaa ja syventää
kappelin yllä olevaa tilaa. Tilavaikutelman säätelijäksi hän lisäsi maalattuja,
illusorisia arkkitehtuurielementtejä. Niiden avulla holvin ulottuvuus näyttää
paikoitellen syvenevän tai levenevän antaen mahdollisuuden perspektiivisten
etäisyyksien luomiseen. Kun tila näin moninkertaistuu, erilaisille hahmoille ja
kuvakertomuksille näyttäisi syntyvän enemmän esityspintaa. Tämä on tietenkin vain
visuaalinen harha, koska myös kuvattavat tapahtumat eri tavoin aseteltuina ja
mitoitettuina tuottavat samaa tilan tuntua.
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Michelangelo on jakanut katon poikittain maalatuilla pilastereilla yhdeksään osaan,
joissa vuorottelevat suuret ja pienet kuvapaneelit. Suurempia on neljä ja pienempiä
viisi. Näistä pienemmistä yksi sijaitsee kappelin katon keskikohdassa. Pilasterit
kaartuvat yli katon päätyen pylväsjalustoiksi, jotka näyttävät kohoavan pilastereita
ulommaksi. Pieniä paneeleita kiertää myös “koholla” oleva kehys, joka puolestaan
luo vaikutelman “syvemmällä” sijaitsevasta maalauksesta. Suuret paneelit näyttävät
ulkonevilta täyttäessään pilasterien välisen alueen. Pikkupaneelien erilaista luonnetta
korostavat myös niiden kulmiin sijoitetut, pylväsjalustoilla istuvat veistosmaiset
hahmot ja jalustoja kannattelevat kariatydiparit. Ne ovat kaikki keskenään erilaisia.

Pituussuunnassa katto on jaettu palkistoilla kolmeen vyöhykkeeseen. Keskellä on
paneelien rivistö ja niiden sivuilla, missä katto taipuu seinäpintaan, ovat visuaalisesti
kapeammat kuvakentät, jotka vuorottelevat kolmio- ja neliömuotoisina.
Neliömäiset kentät sijaitsevat pikkupaneelien päissä ja niihin on maalattu
voimakkaan veistokselliset suurikokoiset figuurit. Suurten paneelien päihin
suuntautuvat kolmioiden kärjet näyttävät korostavan niiden merkitystä, kun taas
kolmiomaisen kentän kuva-aihe jää vähemmälle huomiolle. Näitä tukikaarien
vaippa-alueita on kaksitoista, joista neljä kaksiosaisia. Ne on varattu
kuvakertomuksille, muut yksittäiset puolestaan sisältävät jonkin kohtauksen.

Tukikaarien kuvista voisi tehdä erilaisia tulkintoja, mutta tutkimuksen kannalta on
tärkeämpää nähdä ne kuvasommitelmina, joissa muodonanto ja kompositio sinänsä
kertovat taiteilijan kyvystä käyttää pienikin tila (pinta) siten, että kertomuksen
edellyttämä kokonaisuus mahtuu tuohon tilaan.

Tämä monisyinen ja kerroksisessa rikkaudessaan mielenkiintoinen
“kattoarkkitehtuuri” on kuitenkin yhtä kiinnostava myös kuvien asettelun suhteen
eikä sisältöä näin ollen voi täysin sivuuttaa. Raamatun laaja aiheisto on tiivistetty
maailmankaikkeuden ja ihmiskunnan vaiheista kertoviksi ydinkohdiksi. Niiden
tärkeysjärjestykseen on vaikuttanut itse Raamatun sanoma, mutta sen lisäksi taiteilija
on ottanut vapauden ratkaista, millä tavoin kuvat parhaiten kommunikoivat
keskenään niin muodon kuin sisällönkin kautta.
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Tärkein aihe - ihmisen luominen - on keskellä kattoa, sen sijaan maailman luominen
on sen toisella puolella ja maailman hävitys, Vedenpaisumus, sen toisella puolella.
Nämä kolme päämotiivia ovat olleet perustana Michelangelon kuvaohjelmalle, jonka
hän sijoitti paneeleihin hieman Raamatun kronologiasta poiketen.142

Kertomus etenee sisäänkäynnistä alttaria kohti siten, että ensimmäisenä esitetään
Valon ja Pimeyden erottaminen, Planeettojen luominen, Maan ja Veden erottaminen
eli maailman luominen, Aatamin luominen, Eevan luominen ja Syntiinlankeemus.
Tämän jälkeen tulevat Nooan uhri, Vedenpaisumus ja Nooan juopumus (kuva 6).
Joka toinen näistä paneeleista on siis kooltaan suurempi ja myös sen sisältö voidaan
nähdä merkittävämpänä. Vaikka Eevan luominen on esitetty pikkupaneelissa ja itse
aihetta on pidetty vähemmän merkittävänä, Michelangelo on asettanut sen
keskeiselle paikalle ja näin korostanut tapahtuman merkitystä ihmiskunnan
kehityshistorian kannalta: Eevan kautta ihminen on tullut tietoiseksi hyvästä ja
pahasta, mikä saattoi hänet lankeemukseen, jonka sovittajaksi Jumala oli lopulta
lähettävä Poikansa.

Tämä pieni keskipaneeli sitoo Vanhan Testamentin kertomukset jo tulevaan ja se
viittaa myös alttariseinän suureen freskoon, Michelangelon Viimeiseen tuomioon.
Kuva-asettelun logiikkaa voisi pohtia monelta kannalta, mutta selkeästi se jakautuu
Eevan molemmin puolin siten, että toinen osa on optimistinen luomisten jatkumo,
toinen osa taas ihmiskunnan lankeemusten ja tuhon jatkumo.

Edellä kuvattujen arkkitehtonisten rakenneosien pinta/syvyys -vaikutelman ohella
reliefimäistä struktuuria tehostavat jo mainittujen veistosmaisten figuurien - ignudien
- lisäksi itse paneeliaiheitten sommitelma ja rytmityksen dynamiikka. Samalla tavoin
kuin pilasterien ja palkkien maalatut linjat kuljettavat hämäävästi silmää
syvyyssuunnasta pintaan ja päinvastoin - samoin tuntuvat hahmot olevan liikkeessä.
Kuvakertomusten liikevaikutelma on yhtä raju kuin vastaavasti pienempään kenttään
sijoitettu profeetan tai sibyllan hahmo, joka jää ahtaassa tilassa jännitteiseen
asentoon ja katsoja odottaa kohteen liikahdusta tilan murtamiseksi. Niissä kentissä,
jotka sijaitsevat taitteissa, joissa katto ja seinä yhtyvät, tarinat näyttäytyvät
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vähemmän dynaamisina ja jäävät näin ollen vähemmälle huomiolle. Tähän vaikuttaa
myös katon taittuminen seinäpinnaksi, mikä sinänsä on eräänlainen signaali
katsojalle.

Tarkasteltaessa viittä ensimmäistä paneelia, jotka kuvaavat Jumalan luomistyötä, voi
niissä nähdä temaattisia yhtäläisyyksiä niin muodonannon kuin kokonaisuuden
jäsentelyn suhteen. Niissä Jumala on kuvattu valtavana voimana, joka muotoilee
kaaosta. Kaaos ja tyhjyys ovat elementtejä, joista nousevat esiin muoto ja
vastamuoto.

Ensimmäisessä (pienessä) paneelissa näyttäytyy kaiken luoja täyttäen koko tyhjän
kuvakentän: voimakas spiraalimainen liikerata symbolisoi luomiseen tarvittavaa
energiaa. Jumalan vartalo ylösnostettuine käsivarsineen kääntyy pyörremäisesti
ympäri ja tässä rajussa hulmahduksessa valo ja pimeys erkanevat Jumalan viitan
liehuessa väreinä (kuva 7).

Seuraava (iso paneeli) on myös täynnä liikettä, jossa jälleen Jumalan vartalon ja
raajojen kierteisyys ja jännite saavat aikaan vaikutelman leijuvasta painosta: Jumalan
toinen käsivarsi on rajusti lyhennetty, toinen osoittaa takaviistoon samalla, kun
hänen polvensa työntyvät koukistuen eteen. Kasvoissa ilmenevä voima yhtyneenä
käsivarsien liikeradan jännitteeseen näyttää “työntävän” planeettoja, kuuta ja
aurinkoa. Tämäkin kompositio sijoittuu muuten tyhjään kuvakenttään, sen
värikontrastit tehostavat voimantunnetta (kuva 8).

Toinen (pieni paneeli) esittää Jumalan oudosta kuvakulmasta: hahmo täyttää lähes
koko kuvapinnan ja se näyttää syöksyvän ulos paneelista. Taustan tyhjyys ja syvyys
on saatu aikaan äärimmäisellä lyhennyksellä: Jumalan kädet ja pää näyttävät
työntyvän ulos katosta samalla, kun hänen muu vartalonsa katoaa syvälle taustaan.
Tämä ovaalinmuotoinen kierreliike sijoittuu diagonaalisesti jaetun paneelin
keskikohtaan - veden ja maan symboliseen rajakohtaan (kuva 6: 3. paneeli).

Aatamin luomiskuvaus Sikstuksen kappelissa poikkeaa muista aiemmin esitetyistä
siten, että siinä Jumala ja Aatami ovat figuureina tasavertaiset (onhan Aatami Jumala
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-mielikuvan realisaatio).143 Tässä Michelangelo esittää Aatamin muodollisesti
täydellisenä: vartalon ja lihasten suhteet ovat tasapainossa klassisen sankari-ihanteen
mukaisesti. Jumala on liikkeessä kuten yleensä paneelien luomiskuvissa: liike
vertautuu luomiseen. Myös muiden hahmojen ryhmittely ja elekieli korostavat
Jumalan olemusta liikkuvana ja dynaamisena voimana. Paneeli vaikuttaa muita
laajemmalta, koska Michelangelo suurensi figuurien kokoa ja vähensi muita
yksityiskohtia korostaakseen tapahtumaa ja tehdäkseen sen vaikuttavammaksi.
Merkillepantavaa siinä on jännite, liike ja kompositio.

Luomistyön kuvauksissa Jumala ei “koske”, vaan osoittaa sormellaan: syntyvä
jännite luo luodut ja samalla katsoja voi nähdä tämän voiman. Esimerkkinä tästä on
yksityiskohta Aatamin luomisesta, jossa Jumalan jäntevä sormi osoittaa kohti
Aatamin vielä tiedotonta sormea. Vartaloiden samansuuntaiset diagonaaliset linjat
luovat terävien ja tylppien kulmien kontrasteja. Niiden välissä ojentuvat käsivarret
muodostavat yllättävän balanssin, jonka keskiössä jännite purkautuu (kuva 9).

Neljälle näistä paneeleista on leimallista avaruudellinen tyhjyyden vaikutelma, josta
figuurit nousevat esiin rajun kierteisinä tai leijuvina - yhtä aikaa levossa ja liikkeessä
olevina. Tämä illuusio syntyy paneelitaustojen diagonaalisissa värikentissä ja väri- ja
valokontrasteissa. Rajut lyhennykset joko raajojen tai vartaloiden keskinäisissä
suhteissa upottavat, nostavat tai kannattelevat hahmoja, väri- ja valokontrastien
puolestaan kuljettaessa katsojan silmää pyörteisen liikeradan kulminaatiopisteisiin ja
niistä pois. Hahmoja ympäröivä tyhjyys luo vaikutelman figuurin painavuudesta ja
kiinteydestä - massasta sekä tilasta sen ympärillä, jossa katse voi “kiertää”. Tämä
veistoksille ominainen olemistapa on tavoitettu nimenomaan liikkuvan viivan
rytmisellä muuntelulla spiraalista yllättäviin leikkauspisteisiin, joissa viivan
vauhdikas liike taittuu ja jännite purkautuu joko lepoon tai uuteen liikerataan.

Vaikutelman leijunnasta luovat kuvapaneelit, joissa on käytetty vaakatason stabiilia
linjaa (Planeettojen luominen ja Aatamin luominen). Uppoamisen ja ulossyöksyn
vaikutelma syntyy spiraalikierteen myötä sen päissä (Maan ja veden erottaminen).
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Diagonaaliset linjat sen sijaan luovat joko jännitteitä muista linjoista poiketessaan tai
harmoniaa ja stabiilisuutta ollessaan yhdensuuntaisia.

Tämän loppumattomalta liikkeeltä tuntuvan kuvauksen mahdollistaa varsinaisten
pakopisteiden puuttuminen. Niitä on, mutta ne “pakenevat”, sillä avaruudellisessa
tilassa niiden merkitys kyseenalaistuu. Lyhennykset syntyvät tosin teknisesti niiden
avulla, mutta samanaikaisten ja erisuuntaisten viivojen runsaus eksyttää silmää.
Tässä voikin nähdä Michelangelon pyrkimyksen ulos renessanssikaanonin
horisontaalisista ja vertikaalisista linjoista, joiden säännönmukaisuus tuotti ennen
kaikkea tyynen ja levollisen, staattisen tilan.

Onkin arvioitu hänen alkaneen työnsä ihmiskunnan tuhon kertomuksista, joissa on
kahdenlaista eroavaisuutta verrattaessa niitä luomiskuviin. Ne ovat staattisempia ja
jäykempiä, ja niissä on enemmän esitystä myös taustoissa. Tähän on tarjottu
selitykseksi Michelangelon työskentelytapaa lähellä kattoa: hän oletti aiheiden
näkyvän alas permannolle, ja vasta tukitelineitä siirrettäessä ja hänen nähdessään
työn alhaalta, hän päätyi pelkistetympään ilmaisuun ja jätti taustan sekä figuurien
väliin selkeän tilan. Ehkä näin on ollut. Toisaalta voisi olettaa, että koska aiheisto oli
erilainen, myös kuvaustapojen tuli erota toisistaan: Avaruudessa luova voima on
erilainen kuin tapahtumat maa-ainekseen sidottuina. Luomispaneelit kuvastavat
Jumalan voimaa ja äärettömyyttä, ihmiskunnan vaiheista kertovat taas ihmisen
pienuutta ja rajoittuneisuutta. Mielenkiintoinen onkin paneeli Eevan luomisesta,
jossa nämä kaksi esitystapaa yhtyvät: dynaaminen diagonaali ja vertikaalinen
pysähdys (kuva 10). Paratiisista karkotus -paneelin kuva-aihe on kuitenkin
dramaattinen juuri näiden vastakohtien vuoksi: Hyvän ja pahan tiedon puu
vertikaalisena jakaa kentän, mutta se on ikään kuin liikkeessä käärmeen
spiraaliasennon vuoksi - tässä harmonia murtuu (kuva 11).

Kaikille katon yksityiskohdille on tunnusomaista voimakas liikevaikutelma:
kaartuvat pilasterit, jännitteiset tukikaaret koverine vaippa-alueineen,
kuvakertomusten sisäinen dynamiikka, veistosta jäljittelevien figuurien asennot pikku kariatydeja myöten - kaikki nämä ilmaisevat omalta osaltaan jatkuvaa
liikkeessä oloa. Toisin sanoen liikkumattomat kuvat aktivoivat katsojan silmän
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vaeltamaan pisteestä toiseen, pinnasta syvyyteen ja päinvastoin. Avaruudellinen
vaikutelma edesauttaa silmää liikkumaan “kuvien” lomassa kuten veistosta
katsottaessa. Kuvan taakse ei tosin pysty täysin “näkemään”, mutta liikevaikutelma
vihjaa siellä olevan esille tuloon minä hetkenä tahansa. Hahmottamisessa on
tyypillistä puuttuvien osien täydentäminen. Se toimii myös tämän suuren maalatun
“reliefin” suhteen.

6.3. Arkkitehtuuri: Kapitolium

Arkkitehtuurin on sanottu olevan kaikkien taiteiden ”äiti”. Tämä määritelmä juontuu
renessanssin aikana käydyistä teoreettisista keskusteluista, joissa muodon ongelma
oli keskeinen aihe.144 Kuten jo aiemmin on mainittu, renessanssiarkkitehdit toimivat
luodun kaanonin pohjalta, joka perustui vitruviaaniseen suhdejärjestelmään, jota
myöhemmät teoreetikot olivat täydentäneet. Näitä olivat varhaisrenessanssin Leon
Battista Alberti ja sittemmin Sebastiano Serlio.145

Suhdejärjestelmän avulla on pyritty löytämään sellainen muodonannon ja jäsentelyn
tapa, joka parhaiten tuottaisi esteettisesti yleispätevän lopputuloksen. Renessanssin
estetiikka näki tuolloin harmonian ja symmetrian sekä kauneutena että
käytännöllisyytenä.

Tässä arkkitehtuuriesimerkissä kuvailen sitä, miten Michelangelo ymmärsi ja toteutti
oman aikansa sääntöesteettisiä sopimuksia. Aikaisemmin on jo käynyt ilmi, ettei hän
veistäjänä tuntenut voivansa sitoutua liian ahtaisiin normeihin. Tämä tulee vahvasti
näkyviin nimenomaan Kapitoliumin suunnittelussa. Myös ajankohta edusti
täysrenessanssia, joka jo itsessään sisälsi askeleen kohti tulevaisuuden uusia
muotosopimuksia. Toisaalta Michelangelon jäljittelemätön tapa työskennellä ei
edellytä analogioita muihin.146 Hänellä oli käytettävissään arkkitehtuurimuotojen
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”sanasto” ja sen avulla hän loi uudenlaista ”runoutta”, jossa oli harmonian lisäksi
voimaa.147

Kapitoliumin rakennuksiin Michelangelo on soveltanut korinttilaista
pylväsjärjestelmää. Sen hän on kuitenkin muuntanut pilasterijärjestelmäksi, joka on
normeja korkeampi siten, että pilasterit nousevat toisen kerroksen yli. Alemman
kerroksen avoin pylväskäytävä on tuettu näiden lisäksi käyttämällä joonialaista
pylväsjärjestelmää. Tämä kahden järjestelmän yhteensovittaminen oli yksi
Michelangelon arvokkaimmista keksinnöistä. Sen avulla arkkitehdit pystyivät
suunnittelemaan luovemmin monikerroksisten rakennelmien seinästruktuureja.148

Tutkin Kapitoliumia veistosluonnetta kokonaistaideteoksena ja samalla sen
michelangelolaista renessanssimuotoa. Tarkastelen sitä kolmesta näkökulmasta: sen
ikonografiaa, merkkijärjestelmiä ja optisia ratkaisuja, jotka kaikki osaltaan
vaikuttavat muodonantoon.

Michelangelon Kapitolium on keskiaikaista kontekstia vasten nähtynä
ihannekaupungin pienoismalli ja sellaisenaan aivan omaa luokkaansa. Aikaisemmin
paikalla sijaitsi vain pari sattumanvaraisesti kulmittain olevaa rakennusta. Mitään
varsinaista piazzaa ei myöskään ollut olemassa. Michelangelo olisi voinut päätyä
suunnitelmassaan helpompaankin ratkaisuun siirtämällä radikaalisti rakennusfasadeja
(esim. Konservaattorien palatsi), mutta juuri tässä epäsymmetriassa (rakennusten
välinen terävä kulma) hän näki kokonaan uuden mahdollisuuden (kuva 12).

Varhaisrenessanssin piazza-aihe sitä ympäröivine rakennuksineen oli tosin
suunnitelman lähtökohtana, mutta sen suorakulmainen harmonia on taitavasti
deformoiden venytetty tässä uuteen muotoon. Perspektiivisin keinoin piazzan
symbolimerkitys paljaan taivaan alla olevana salina korostuu. Rakennusten seinät
toimivat tällöin kulissinomaisesti. Puolisuunnikkaan muoto siirtää pakopisteensä
aukiolle saapuvan taakse: rakennusten julkisivujen “radikaalin” siirtämisen
Michelangelo jättää silmän tehtäväksi. Tämä optinen “korjaus” vinosta suoraksi
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palauttaa meidät hetkeksi varhaisrenessanssin symmetriaan, mutta kuljettaa samalla
jo barokkia kohti (kuva 13).

Kapitoliumin sidos menneisyyteen on implisiittisesti nähtävissä Michelangelon
kokonaissommitelmassa, sillä sen aksiaaliratkaisuun liittyy myös ikonografinen
merkityssisältö, joka on kaksijakoinen monella tavoin. Vastaparin muodostavat
tällöin kaupungin ja aukion välinen riippuvuussuhde sekä toisaalta tilallisen
konstruktion symboliarvo itsenäisenä ja riippumattomana. Suhde kaupunkiin on
myös kaksitahoinen: Kapitolium avautuu kahtaalle: antiikin kaupunkiin Forumille ja
vastapuolen nykyaikaiseen kaupunkiin. Forumin torivastine löytyy Aracoelin
aukiosta. Kapitolium-kukkula, jossa korostuu symbolisesti täydellisen keinotekoinen
struktuuri, toimii sekä välittäjänä että yhdistäjänä antiikin ja uuden kaupungin
kesken, toinen selän takana (menneisyys) ja toinen edessä (nykyisyys).149

Portoghesin mukaan Kapitolium-kukkula on myös eräänlainen pyhyyden
vertauskuva; se on historiallisen näytelmän lavastus, mutta sillä on lisäksi esittävä
rooli siinä. Sen aukiolle saavuttaessa kohtaa kaupungin ikään kuin pienoiskoossa,
ihanneversion siitä. Uusi Kapitolium on antiikin kääntöpuoli: se symboloi
jatkuvuutta, joka löytää kiintopisteensä Pietarin kirkon kupolista. Toisaalla
Senaattoripalatsin takana kaikki on kuollutta ja majesteetillista, kun sitä vastoin
elämä sykkii kuumeisen kiihkeänä sen etupuolella. Mennyt loisto herää kuitenkin
eloon Kapitoliumilla, jossa maallinen ja kirkollinen valta yhdistyvät kuvitteellisesti.
Myös arkkitehtonisessa rakenteessa voi havaita maallisia ja uskonnollisia aiheita.
Piazzan keskuskiveyksen tähtikuvioon ajatellaan liittyvän kosmisia ja mystisiä
symboliarvoja. Siinäkin on nähtävissä antiikin uskomusten ja renessanssin
tietoisuuden vastapari.150

Ikonografian lisäksi Michelangelon kokonaissuunnitelmasta on luettavissa erilaisia
merkkijärjestelmiä, joiden avulla hän on luonut rytmistä vaihtelua
rakennuselementtien massoitteluun. Tässä hän on hylännyt vakiintuneen klassismin
kielen eikä ole käyttänyt perinteisiä roomalaisia pylväsjärjestelmiä. Niistä on jäljellä
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vain struktuurinen viittaus. Näin niitä ei koske enää aiemmat muoto-opilliset
sopimukset (samaa korostaa myös Summerson). Hänen uudistuslinjansa käsittää
rakennuskompleksissa kolme näkyvää teemaa: korkeuserot, struktuurin
leikkauspisteet ja optiset oikaisut.151

Renessanssin arkkitehtuurissa portaat olivat aiemmin olleet vain toisarvoisessa
asemassa. Niiden nähtiin yleensä särkevän ehjän ja klassisen muodon. Michelangelo
puolestaan on nostanut ne erityisesti esille. Senaattoripalatsin portaikko rytmisine
nousuineen sekä niihin liittyvät muut ratkaisut eivät noudata renessanssin yleisiä
normeja. Kapitoliumin kallistuneet tasot ja vinot kaiteet vaikuttavat havaintoon
aukion joka kolkassa. Kukkulalle nouseva pitkä ramppi on kuin suuri kiila, joka on
leikattu tilaan ja muodostaa rajun kontrastin alhaalla olevien seinien kanssa. Pitkän
kaltevan nousun jälkeen edessä on täydellisen tasapainoinen aukio, jonka toisella
puolen on Senaattoripalatsin kahtaalle taipuvat portaat, jotka hallitsevat näkymää.
Niiden päistä johtaa alaspäin kaksi tietä, jotka täydentävät geometrista
sommitelmaa.152 Porrasratkaisussaan Michelangelo näyttää leikitelleen palatsin
tympanonin (päätykolmion) ”alas pudottamisella”: perinteisestihän tämä
rakennuselementti sijaitsee ylimpänä.153

Porrasteeman ohella Michelangelo on luonut vaihtelua ja rytmiä erilaisten
pylväsjärjestelmien avulla. Hänen radikaalit muunnelmansa renessanssin aiemmin
käyttämistä teemoista synnyttävät sekä dynaamisen voiman että juhlavan tasapainon
vaikutelman. Attikoiden ja palkistojen horisontaaliset linjat sekä
kolossaalijärjestelmän vertikaaliset pilasterimuodot ovat täydellisessä balanssissa:
jännite syntyy ja purkautuu linjojen leikkauspisteissä. Tyhjän ja täyden, valon ja
varjon vuorottelu vaikuttavat muodonannossa rytmiseen kokemukseen liikkeestä ja
pysähtymisestä.154
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Rakennusmassojen rytmittelyn erot näkyvät verrattaessa Senaattoripalatsin fasadia155
Michelangelon suunnittelemaan Konservaattorien palatsin julkisivuun (kuva 14).
Symmetrisesti, mutta ei yhdensuuntaisesti, sitä vastapäätä sijaitseva Palazzo Nuovo
on julkisivultaan sen identtinen kopio. Tämäkin rakennus kuului Michelangelon
kokonaissuunnitelmaan ja sen toteutti Carlo Rainaldi v.1603 -54.

Michelangelon piirtämät arkadikäytävät poikkeavat varhaisemman renessanssin
kaari- ja pyöröpilarimuodoista. Tosin perinteiset pylväät ovat yhä mukana, mutta ne
jäävät jykevien ja kulmikkaiden pilareiden varjoon. Tällä voidaan katsoa olevan
kolme funktiota: tekninen (kantavuus), visuaalinen (eheys) ja symbolinen (uusi ja
vanha). Pylväsvaihtelujen rytmitys luo kokonaisuuteen myös uusia abstraktimpia
elementtejä verrattaessa sitä aiempien kausien tasaiseen poljentoon.156 Fasadeja
edestäpäin katsottaessa arkadin voi nähdä myös edikuloiden (seinäsyvennys) sarjana,
jotka muodostavat dialektisen komposition, jossa massan ja tilan volyymin vuorottelu, muoto ja vastamuoto synnyttävät pyörteenomaisen liikevaikutelman (kuva 15).
Pohjakaavan struktuurissa on nähtävissä samanlaista tilan ja muodon jäsentelyä
pintatasolla. Ovaalinmuotoisen keskusaukion lävistävä halkaisija päätyy
poikittaiseen akseliin Senaattoripalatsin edessä ja sen jatkeena olevaan kahteen
epäsäännölliseen suorakaidemuotoon. Sama toistuu palatsin portaissa. Konstruktion
polveileva ääri- viivamuoto sekä yhdistää että erottaa rakenteita. Näin sekin korostaa
liikettä.

Kuten esimerkeistä ilmenee, Michelangelo on tässäkin muotoillut mieleisekseen
määräsuuruisen pinta-alan. Hän on muokannut optisin menetelmin tilavuussuhteita:
korkeus, leveys ja syvyys muuttuvat eri yhteyksissä ja palvelevat tiettyä päämäärää.

Aukio viittaa niihin renessanssin tilaideoihin, joiden avulla on aikaisemmin
selkeytetty kaupunkikuvaa. Niissä on pyritty rakennusten kiinteän muodon ja
keskinäisten suhteiden avulla saavuttamaan sellainen tilallinen eheys, että ne
155
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ympäröidessään keskusaukiota kuuluvat myös osana siihen.157 Michelangelo on
soveltanut tätä omaan suunnitelmaansa siten, että hän antaa arkadikäytävä-aiheen
nousta Senaattoripalatsin seinustan portaikoksi: kulkeminen ei pysähdy
visuaalisestikaan; vaikka aukio näyttää suljetulta, se ei ahdista, koska siinä on
virtaavan tilan tuntu.158 Lisäksi hän on varioinut varhaisempaa teemaa jättämällä
aukion yhdeltä sivustaltaan avoimeksi. Hänen aksiaaliratkaisussaan on silti jäljellä
kultaisen leikkauksen harmonia. Aukion keskellä oleva ratsastajapatsas on sijoitettu
ottamalla huomioon päärakennuksen fasadi ja Kapitoliumin porrasnousu.159

Keskuspatsaalla on ikonografinen funktionsa, mutta se noudattaa myös
varhaisrenessanssin ideaa ihmisen suhteesta tilaan (patsas yksin tilassa – ei vain
rakennuksen osana). Sen tarkoitus on yhtä paljon tulla huomatuksi, ei erillään, vaan
suhteessa arkkitehtuurikokonaisuuteen: korostaessaan massan ja tilan volyymin
välimatkaa se luo tilaa.160

Della Torren mukaan aukion ratkaisut rakennuksineen saivat aikanaan osakseen
kovaa kritiikkiä. Myös patsasjalustaa on pidetty liian matalana suhteessa itse
veistokseen. Kuitenkin jalustan ovaali muoto yhtyy harmonisesti piazzan vastaavaan
muotoon.161

Visuaalisia efektejä on käytetty hyväksi myös symbolisen tähtikuvion muodossa ja
struktuurissa: ellipsin muoto istuu puolisuunnikkaan muotoon oikaisten sitä
suorakaiteeksi; kaarevat tähtisakaroiden viivat sekä kupera, arkadin reunoille
laskeutuva pinta puolestaan paisuttavat visuaalisesti tilavaikutelmaa (kuva 16).162
Myös se seikka, ettei kokonaisuutta pysty hahmottamaan kerralla portaita ylös
noustaessa, luo asteittain vaihtuvan tilakokemuksen: toisaalta tila kapenee
perspektiivisesti tulosuunnassa, koska pakopisteeseen kiinnittyvä katse “siirtää”
aukion sivuilla olevat rakennukset suoraan kulmaan: aukio rakennuksineen voidaan
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kokea “aksonometrisesti”. Toisaalta ellipsin reunat “työntävät” rakennuksia
loitommalle ja arkadiseinämät näyttävät kaartuvan kauemmaksi. Tämä optinen harha
saa aikaan liikettä massan ja tilan volyymin kesken: aukion ja rakennusten etäisyys
ja muoto “elävät” havaintojen vaihtuessa.163

Juuri tällainen optinen liikevaikutelma on barokille ominaista. Soveltamalla
varhaisrenessanssin symmetristä kaavaa tähän epäsymmetriseen tilaan ja
muuntamalla perspektiivinäkökulman päinvastaiseksi (puolisuunnikkaan piirretty
pakopiste on tulijan selän takana: divergenssi-perspektiivi) Michelangelo murtaa
renessanssin tradition.

Suunnitelmassa on nähtävissä Michelangelolle tyypillinen tapa suhtautua niukan ja
vaikean tilan tarjoamaan haasteeseen. Taiteilija valitti eläessään, että kaikki mihin
hän ryhtyy on vaikeata. Näyttää siltä, että hän tarkoituksella valitsi annettuihin
tehtäviin monimutkaisimman ratkaisun, vain siten hän saattoi toteuttaa veistäjää
itsessään: muotoilla volyymin mieleisekseen voittamalla sen asettamat näkyvät rajat
ja luomalla kolmiulotteisuuden vaikutelman avulla lisää tilaa syvyys- ja liikeilluusioiden keinoin. Konstruktiossa voidaan havaita aineettoman ja aineellisen volyymin
muodostama ykseys harmoniana, mutta myös disharmoniana, sillä tämä suurikokoinen teos ei ”avaudu” kokijalle perinteiseen tapaan vaan yllättää juuri
deformoitujen muotojensa kautta, jolloin samanaikainen liikkumisen ja pysähtymisen
kokemus on ristiriidassa rakennusten levollisen yleisvaikutelman kanssa.

7. Sanataide mediumina

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yksityiskohtaista
runoanalyysiä lyriikan tutkimuksessa käytettävin metodein. Esimerkkiosiossa, joka
koskee Michelangelon sonettia, tutkin ensisijaisesti, voidaanko visuaalisten taiteiden
muodonannon periaatteita soveltaa kielellisen struktuurin havaitsemiseksi. Mukana
on tällöin myös lyriikan analyysissä käytettäviä termejä ja periaatteita. Myös joitakin
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kirjallisuusteorioita voidaan käsitellä tässä yhteydessä. Näistä mimeettinen teoria ja
pragmaattinen teoria ovat sellaisia, joiden avulla renessanssin aikaista lyriikkaa on
mahdollista tarkastella.

Olen kuvaillut mimesistä jo muodonannon periaatteita käsittelevässä jaksossa.
Sanataiteen mimeettinen teoria perustuu Platonin ja Aristoteleen näkemyksille
taiteesta olevaisen jäljittelynä. Edellisen mukaan taide tuottaa kuvia aistimaailmasta,
joka on kuitenkin vain heijastusta todellisesta, ideoiden maailmasta. Aristoteleen
mielestä taide sen sijaan valikoivassa jäljittelyssään tavoittaa ja jopa ylittää todellisuuden. Runousopissaan hän toteaa, että runouden perusta on ihmisen luontainen
jäljittelyvaisto. Sanataide on siis jäljittelyn laji, joka käyttää välineenään kieltä; sen
eri muodot johtuvat erilaisista jäljittelytavoista, ja jäljittelyn lajit eri kohteista.164
Renessanssin teoreetikot painottivat imitaation merkitystä, vaikka jäljittelyn
kohteena heillä ”luonnon” asemasta olikin antiikin taide. Päähuomio on tällöin ollut
jäljiteltävän ja jäljittelyn suhteissa siten, että edellinen on aina määrännyt
jälkimmäistä. Perustana näkemykselle oli taiteen uskollisuus jäljittelijänä (tekniikka)
tai sen kyky abstrahoida ”totuus” (olennaisin) jäljiteltävästä.165

Pragmaattinen teoria on myös peräisin antiikista, mutta siinä jäljittelyn käyttö
nähdään tiettyyn vaikutukseen pyrkimisen välineenä. Tämä näkemys perustui osin
Aristoteleen Runousoppiin, mutta ennen kaikkea Horatiuksen Ars poetica -teokseen.
Katsottiin, että antiikin taide oli kehittänyt jäljittelyn täydelliseksi ja niin siitä itsestään tuli jäljittelyn kohde. Ja koska uskottiin, että vain parhaiden ohjeiden mukaan
syntyi parasta sanataidetta, luotiin säännöstö, jonka avulla yhdenmukaistettiin ja
rajoitettiin sanataiteen lajit ja tyylit.166 Vaikka pragmaattinen teoria uudistettuna oli
vallalla Michelangelon jälkeisellä ajalla (n.1630-1750), voidaan sen vaikutus
havaita myös renessanssin ajattelussa. Omassa runoudessaan Michelangelo noudatti
kyllä uskollisesti sonetin muotoa ja kaavaa, mutta pyrki sen avulla tai siitä
huolimatta sanomaan ”abstraktisti” eli löytämään olennaisen ja siten tiiviimmän
ilmaisun.
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Lieneekö persoonalliseen ilmaisuun syynä myös teoreettinen malli, joka sekin
juontuu antiikin aikaisesta Dionysos Longinuksen teoksesta Peri Hypsous, jossa
tekniikan lisäksi korostettiin runoilijan innoituksen (ekstaasis) osuutta ilmaisun
tehoon.167

Edellä mainittujen teoriamallien lisäksi Michelangelon sonettia voisi tarkastella
tyylitutkimuksena, joka oli käytössä jo renessanssin kaudella ja juontui antiikin
teoreetikoilta. Tyylikäsitystä kutsuttiin mekaaniseksi: (hyvä)tyyli oli itse sanottavasta
riippumatonta, jotain joka lisättiin sanottuun sen tehostamiseksi. Tämä käsitys
selittyy antiikin retoriikan perinteen pohjalta (vaikutus yleisöön); sama asia voitiin
sanoa hyvin tai huonosti - tehokkaasti tai tehottomasti. Näin syntyivät ensimmäiset
tyyliopit, joissa lueteltiin ja luokiteltiin eri tarkoituksiin sopivia lausemuotoja
(figuuroja), ajatuskuvioita (trooppeja) ja kadensseja (rytmikaavioita).168

Mekaaninen tyylikäsitys tuntuisi luontuvan juuri renessanssin teoreetikoille, olihan
kaikkeen muuhunkin taiteen tekemiseen luotu omat säännöstönsä, jonka avulla
voitiin luoda kaunista ja sopivaa. Michelangelo puolestaan tunsi nämä säännöt, mutta
pystyi murtautumaan niiden kahleista itse tuotoksen siitä kärsimättä. Hänestä onkin
sanottu: ”Michelangelo ei kirjoita sanoja, vaan sanoo ajatuksia”.169
Runoissaan Michelangelo tuntuu olevan manieristisimmillaan.170 Hän ei pyri
muotoon sisällön kustannuksella, vaan sanottavan sisältö muodostuu niin tärkeäksi,
että perinteinen muoto on rikottava, jotta runon ”tilaan” mahtuisi enemmän ajatusta
ja ajateltavaa. Samoin kuin muussa tuotannossaan, jossa hän ei erityisemmin piittaa
suhteiden matemaattisesta teoriapohjasta vaan turvautuu intuitioon - kuudenteen
aistiin (le seste negli occhi), Michelangelo luottaa kirjoittaessaankin ”sisäiseen
silmäänsä”. Hänelle näkeminen on jo asian nimeämistä eli muoto itsessään.
Michelangelon silmät olivat ”viehättyneet kauniista asioista” ja ne ”olivat ahneita
joka ihmeelle”...”(se) tekee koko ruumiistani pelkän silmän”.171
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Näkeminen on Michelangelolle myös sisäinen tapahtuma, josta runot syntyvät. Hän
vertaa runoissaan muita taiteenlajeja keskenään ja löytää niiden samankaltaisuuden välineet vain ovat toiset. Mutta toisaalta kynällä ja musteella piirretään hahmon
ääriviivat, samoin kuin itse runon muoto.172
Michelangeloa pidettiin lyhentämisen mestarina (maestro dello scorcio)173 eli hän
pystyi mestarillisesti saamaan kuvaan vaikutelman tilasta, johon voi mahduttaa
kokonaisen ihmisvartalon päästä varpaisiin, vaikka itse tila olikin tasopintana pieni.
Kaikkihan perustuu pakopisteen oikeaan käyttämiseen (Alberti). Läheltä kauas ei ole
pitkä etäisyys kuvapinnassa - vastakohdat suurin/pienin, lähin/kauimmaisin luovat
kuitenkin illuusion syvyydestä.

Tämän kaltaista ”lyhentämistä” - vastakohtaisuutta - Michelangelo käytti tehon ja
dynamiikan korostamiseksi myös runoissaan. ”Vastakohtaisuudella” on
Michelangelon runoissa kaksi merkitystä: tuo kuvataiteissa esiintyvä käsitteiden
välimatka muuttuu tekstimuotoisessa esityksessä konkreettiseksi sanojen
lyhentämiseksi (troncamento), jota keinoa on paljon käytetty juuri runokielessä.
Michelangelolla näitä troncamentoja esiintyy tavallistakin useammin. Niiden avulla
säkeen tavumäärää voidaan säädellä siten, että tavuja mahtuu sonettiin sallitun
määrän ylikin itse rytmin siitä kärsimättä. Myös niiden sijainti säkeessä vaikuttaa
poljentoon, sen sointiin (väriin) ja tempoon. Ne ikään kuin ”piirtävät” säkeelle
rytmisen muodon, jonka voi tunnistaa lausefiguurissa.

Toinen vastakohtaisuuden laji on sanojen ja niiden merkitysten välinen kontrasti.
Sitäkin voisi pitää tietynlaisena ”lyhentämisenä”. Kun sanaparit säkeessä ovat
toistensa vastakohtia, niiden merkityssisältö tiivistyy, ja sanomatta jää kaikki
tarpeeton ja selittelevä. Niiden avulla runon sisältö saa lisäsyvyyttä, ilmaisun
”aukkoisuus” (puuttuvat sanat) ja ”kerroksisuus” (mahdolliset vaihtoehdot)
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korostuvat, jolloin lukija voi ikään kuin ”nähdä” syvemmälle. Tämä runon
”kolmiulotteisuus” on tunnistettavissa Michelangelon soneteissa.

7.1. Michelangelon kolme runokautta

Kirjoittavalle Michelangelolle oli ominaista sanoa asioita henkilökohtaisen
kokemuksensa pohjalta niin, että kaikessa kirjoitetussa vallitsee tyylillinen eheys ja
samankaltaisuus - myös kirjeiden ja runojen välillä. Taide tunkeutui väistämättä
suorasanaisen tekstin rakenteisiin. Tästä huolimatta Michelangelo ei pitänyt itseään
kirjallisesti erityisen lahjakkaana vaan väitti kirjoittamisen olevan hänelle ”suuri
koettelemus”, koska se ei ole hänen taidelajinsa.174 Samaa hän on sanonut itsestään
myös maalarina.

Michelangeloon eivät sovellu tavanomaiset luokitukset, koska hän ei halunnut
noudattaa sellaisia rajoituksia, jotka olisivat vieroittaneet hänet omimmasta tavastaan
ilmaista sisimpiä tuntojaan ja ajatuksiaan. Bembolainen tyyli (Pietro Bembo oli
renessanssin kirjallinen vaikuttajahahmo ja runoilija) oli hänelle keskinkertaisuuden
ja ”valheellisen ” kerronnan tapa, vaikka se olikin tuohon aikaan erityisen suosittu
firenzeläisessä kulttuuriympäristössä. Opintonsa keskeyttäneenä Michelangelolla on
ehkä ollut huono itsetunto kirjoittamisen suhteen, mutta hänen tyylillinen varmuutensa ja mielipiteensä siitä, miten ja mitä pitää sanoa, osoittaa toisaalta sen, kuinka
valistunut hänen makunsa ja laaja hänen tietämyksensä oli eri kulttuurialueilla.175

Verrattaessa Michelangelon tapaa kirjoittaa suorasanaista kirjetekstiä esimerkiksi
aikalaisrunoilija Arioston tapaan ero on huomattava: Michelangelolla on kirjeissään
lähes sonettimainen rakenne, ja ilmaisu on usein metaforista.176 Tosin aikakaudelle
oli tyypillistä ”kaunokielisyys” myös kirjeissä, varsinkin jos ne oli osoitettu jollekin
erityiselle tai korkea-arvoiselle henkilölle.
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Michelangelo luki paljon runoutta ja piti jopa taukoja muusta taiteellisesta
työskentelystä. Se oli hänen mielestään välttämätöntä henkisen puolen ja sen myötä
koko taiteellisen tuotannon kehittämiseksi. Näin ollen sanataide liittyi olennaisesti
muuhun tuotantoon, eikä hän siinäkään ollut pelkkä ”harrastelija”, vaan se oli
lisäkanava hänen lahjakkuutensa ja kirjallisen makunsa esille tuomiseksi.177

Vaikka aiheina tuolloin toistuivat petrarcalaiset teemat: katoavaisuus, kuoleman
läheisyys, kohtalo ja julma rakkaus, joiden jälkiä on myös Michelangelon
runoudessa, hänellä oli käytössään oma symbolinen sanastonsa, kuten: kivi, rauta,
tuli, kipunat, tuhka, savu, jotka viittaavat sepän työpajaan ja takomiseen.
Firenzeläisen dolce stil novon (kaunis tyyli) ohella hän on saanut vaikutteita myös
Lorenzo de’ Medicin runoudesta, olihan tämä hänen tukijansa nuoruusvuosista
lähtien.178

Girardi esittää, että Danten vaikutus on nähtävissä jollain varhaisrunouden tasolla.
Häneltä on peräisin ”rakennusaines”, muttei varsinaista struktuuria.179 HeiskanenMäkelän mukaan ”Dante on antanut kuvakielen avulla ajatusmateriaalilleen
omakohtaisesti eletyn laadun”.180 Ehkä tämä itseilmaisun tapa onkin se yhdistävä
tekijä, josta on osin johdettavissa michelangelolainen ”tyyli”. Tietyt termit ja
käsitteet ovat myös dantelaista alkuperää, mutta Michelangelolla ei ollut erityistä
metodia niiden käyttämiseen. Sen sijaan edellä mainittu petrarcalaisuus on
vaikuttanut muodonantoon ja runon struktuuriin. Siten Michelangelo on yksi monista
ajanjakson runoilijoista, joilla oli sama esikuva. Kuitenkaan hän ei pitäytynyt
Petrarcan tavassa luoda runoutta, vaan otti käyttöön siitä vain teknisesti
nerokkaimmat elementit. Etusijalla oli luonnollisuus. Omana aikanaan
Michelangelon tapaa kirjoittaa pidettiin eräänlaisena ”petturuutena”, koska hän
käytti niin dolce stil novoa kuin populaaria ja opittua ”värssyilyä”. Hänen
tuotantonsa on kuitenkin yksilöllistä, symbolista ja objektiivista.181
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Girardin mukaan ero petrarcalaiseen tematiikkaan on selkeä: kun muut kirjoittavat
rakkaudesta naiseen, Michelangelo kirjoittaa luomisprosessista ja sisäisen taistelun
voittamisesta. Ero on näin sisällössä: kuolla naisen tähden - kuolla synnin tähden.
Michelangelon runoille on leimallista uni/kuolema -dualismi. Tunteen ja ajatuksen
dramaattinen ja jakamaton liitto tuottaa sisäisen jännitteen, joka on ilmaistava niin,
että tämä ”syvyys” voidaan luettaessa kokea.182

Runotuotannon ensimmäistä jaksoa (1500 -1534) leimaa runollinen vapaus ja
toisaalta lyriikan traditio. Käyttäessään perinteisiä muotoja hän on kuitenkin
yksilöllinen. Silti ei voi sanoa, että hänellä olisi ollut oma struktuurinen metodinsa,
koska hän etsi vielä tyyliään.183 Hänelle lyriikan eri tyylilajit ovat kuin mediumin
apuvälineitä, joita voi soveltaa vapaasti haluttuun tarkoitukseen. Michelangelon
käyttämät antiteesit esiintyvät jo varhaisrunoissa.184 Kontrastit (ilo/suru, valo/varjo)
luovat tehoja samalla tavoin kuin pinnan ja syvyyden väliset erot maalauksessa.

Toisella kaudella (1534 - 1547), joka voidaan jakaa viiteen runousryhmään,
Michelangelo omistautui pääasiassa sonettimuodolle, vaikka hänellä olikin
vaikeuksia kirjoittaa niin kurinalaisesti kuin tämä runouden laji edellytti. Nelisäe
runomuotona ei taas vastannut Michelangelon tarpeeseen harjoittaa runoudessa
käsitteellistä ja verbaalista leikkiä. Sen sijaan madrigaalit vaihtelevan struktuurinsa
vuoksi sopivat hyvin psykologisten ja yksilöllisten aiheiden työstämiseen.185

Tällä kaudella Michelangelo kirjoittaa myös tunteistaan, jotka ilmentävät toisaalta
moraalista vapautta, toisaalta rakkauden olemusta platonisella tasolla. Sonettien
ainekset toimivat siltana välittömän realismin ja varhaiskauden tunnekuohujen
välillä. Sonetit ovat älyllisempiä, huolella konstruoituja ja selkeäkielisiä.186 Hänen
metaforansa ovat omaperäisiä: läheisyydenkaipuussaan hän korvaa esimerkiksi omat
puutteelliset avunsa rakastetun täydellisillä tai käyttää rinnastuksia, jotka toimivat
vastapareina.187
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Toisen runousryhmän sonetit, jotka on osoitettu Tommaso Cavalierille ja Vittoria
Colonnalle, eivät poikkea kovin paljon toisistaan temaattisesti, mutta
tyylipyrkimyksenä on kuitenkin dolce stil novo. Toisaalta kieli monimutkaistuu
ikään kuin veiston ja maalauksen harjoittaminen vaikuttaisi siihen.188
Kolmannen ryhmän runot on omistettu naiselle, jota Michelangelo kuvaa rajuin
kontrastein, eikä niissä ole platonismista jälkeäkään. Tätä ryhmää voisi pitää
eräänlaisena antiteesinä, jossa naisen kauneus ja julmuus tai kauneus ja nuoruus
vertautuvat taiteilijan vanhuuteen ja rumuuteen.189 Toisaalta voisi olettaa, että nämä
kuuluvat aiemman kauden runoihin ja ne on otettu mukaan julkaistaviksi
myöhemmin syntyneiden ohella.

Neljännen ryhmän runot Michelangelo kirjoitti hauta - ja kuolematematiikkaa
käsitteleviksi, ja ne ovat osittain tilattuja muistokirjoituksia. Ilmeisesti aihe sinänsä
oli kiinnostava, koska hän laati niitä useita.190

Viimeisen eli viidennen runousryhmän muodostavat kaksi sonettia Dantelle sekä
sonetti, joka on omistettu Medicien kappelin veistokselle Yö, madrigaali Firenzelle,
tyrannian uhrille sekä neljä sonettia päivälle ja yölle. Tämän ryhmän teemoissa
vaihtuvat suru, synti, ajankuvaus, katoavaisuus, vanhuus. Niissä ei viitata
henkilöihin, joten ne on kirjoitettu vain henkilökohtaisista syistä, joilla on merkitystä
vain taiteilijan fantasiamaailman kannalta. Kuitenkin ne ilmentävät Michelangelon
perusideaa kauneudesta ja taiteesta.191
Kolmas kausi (1547 - 1560) on uskonnollisen runouden jakso, joka ei ollut
satunnainen vaan siitä tuli hallitseva jopa itseironiaan asti. Näissä runoissa
Michelangelo käsitteli taidettaan ja kykyään vähättelevästi. Ehkä tämä asenne on
vaikuttanut myös muun taiteellisen tuotannon muotokieleen. Girardin mukaan
Michelangelo on todennut, ettei taide voi koskaan tyydyttää taiteilijan perimmäistä
päämäärää, ja että taiteilija uhraa sielunsa jumalaista päämäärää tavoitellessaan.
Michelangelo teki kuolemaansa asti taidetta, mutta halusi lopuksi palvella nöyrästi
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vain Jumalaa. Tästä Girardi antaa esimerkin Pieta Rondanini -veistoksessa
ilmenevästä tyylin muutoksesta (vrt osa 4.3.): säkeitten muodossa on samaa
pelkistystä.192

7.2. Runous: Sonetti O’nott’ o’dolce tempo

Esittelen seuraavaksi alkuperäisen teoksen ja siitä tekemäni suomennoksen.
Visuaalisten taiteiden jaksossa teokset on esitelty sanallisesti tekstiosiossa ja osa
kuvista liitteissä. Runoteoksen esittelen sellaisenaan tässä. Käännös siitä on osin
selittävä, koska sanat eivät täysin vastaa toisiaan, mutta olen pyrkinyt tekemään sen
siten, että sanat ja sisältö molemmissa korreloisivat toisiaan mahdollisimman
tarkkaan. Samoin olen pyrkinyt noudattamaan riimittelyä ja alkuperäistä poljentoa
niin, että myös säkeiden tavutukset ylittyvät esikuvan mukaisesti. Erikielisyydestä
johtuen runojen sointiväri poikkeaa toisistaan, jolloin alkuperäisen tunnelma ei välity
lukijalle samankaltaisena. Sonetin virallinen käännös193 on esitetty liitteessä.

O’ nott’ o’dolce tempo

A

O nott’,o dolce tempo benché nero,

B

Con pace ogn’opra sempr’al fin assalta.

B

Ben ved’e ben intende chi t’esalta,

A

E chi t’onor’, ha l’intellett’ intero.

A

Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero,

B

Chè l’umid ombra et ogni quiet’appalta,

B

E dall’infima parte alla più alta

A

In sogno spesso porti, ov’ire spero.

192
193

Girardi 1966, s. 555
Kaijärvi 1975, s. 42 -43

75

C

O ombra del morir, per cui si ferma

D

Ogni miseri’, a l’alma, al cor nemica,

E

Ultimo degli afflitti e buon rimedio;

C

Tu rendi sana nostra carn’ inferma,

D

Rasciug’ i pianti, e posi ogni fatica,

E

E furi a chi ben vive ogn’ir’e tedio.

Oi yö, oi sulo aika

A

Oi yö, oi sulo aika vaikka musta,

B

Rauhassa kaikk’työ taas viimein pysähtää.

B

Ymmärtää oikein se, ken sua ylistää,

A

Sua kunnioittaa, häll’on oivallusta.

A

Lyöt poikki ja katkot väsyvää ajatusta,

B

Kun varjon usva ja hiljaisuus leviää,

B

Unessa usein viet kaikkein ylimpään

A

Alimmasta, miss’haudon vihastusta.

C

Oi varjo kuoleman, johonka päättyvät

D

Kurjuudet sydämen hellän, vihaavan,

E

Viimeinen lääkitys oiva oot sureville;

C

Lihamme sairaan terveeksi elvytät,

D

Kyyneleet kuivaat, tyynnytät uupuvan,

E

Ja vihan ja inhon viet ja auvon suot sille.

Koska kieli on runon medium, ongelmaksi muodostuu runoa kielestä toiseen
käännettäessä näiden mediumien erilaisuus. Molemmat koostuvat sanoista, mutta jo
konsonanttien ja vokaalien vaihtelut, kieliopilliset poikkeavuudet ja sanojen
merkityssisällön erilaisuudet eri yhteyksissä tuottavat käännöstyössä vaikeuksia:
miten saada sisältö ja muoto toisella kielellä vastaamaan alkuperäistä niin paljon
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kuin mahdollista? Käännöksestä tulee teknisempi ulkoista muotoa tavoiteltaessa,
vaikka sisältö ei tässä prosessissa paljon kärsisikään. Ainoa mikä olennaisesti
muuttuu, on sointi eli väri. Vertaan tätä ilmiötä visuaalisten taiteiden veistoon, jossa
esimerkiksi marmoriin alun perin veistetty työ kopioidaan graniittiin: sama muoto,
sama aihe (sisältö), mutta niin erityyppinen (vrt 5.1. Aristoteles: Eidos: materian
eidos joutuu mukautumaan uusiin ehtoihin).

Samalla, kun mediumin eidos mukautuu uuden mediumin asettamiin ehtoihin, myös
teoksen välittämä tunnelma on mukautettava siihen. Visuaalisesti voimme havaita
marmorin ja graniitin välisen aineseroavaisuuden sekä verrata niitä toisiinsa ja siten
arvioida samuusastetta. Mutta kielen suhteen kaikki on toisin. Sen eidos ei niin vain
mukaudukaan toiseen ainekseen. Eri kielillä on oma rakenteensa, ne eivät ole
kiinteää massaa, jonka voi muotoilla toiseksi valmiin aihion pohjalta. Kieli on
abstraktia – irrallista, joka voidaan ”kiinteyttää” kyllä kirjoitettuun tekstiin silmin
nähtäväksi ja puhuttuna korvin kuultavaksi, mutta heti, kun se vaihtuu toiseksi, siitä
tulee täysin toinen medium.

Kuten jo edellä on käynyt ilmi, ei sisällön ja muodon ongelma ole käännettäessä
ainoa. Ongelmaksi voi muodostua se, miten kääntäjä ratkaisee eteen tulevat
kysymykset: hän on runon vastaanottajana oikeutettu tulkintoihin - mutta, missä
kulkee niiden raja niin, ettei alkuperäinen teos kokonaan muuta muotoaan tai kadota
olennaista sisällöstään. Jos kääntäjä pyrkii ”kauniiseen” sointiin, saattaa sisältö
muuttua keinotekoiseksi ja vieraaksi alkuperäiseen verrattuna. Toisaalta muodon
säilyttäminen alkuperäisen kaltaisena rytmiikaltaan, voi puolestaan johtaa sisällön
”köyhtymiseen”. Se, mikä alkuperäistekstissä on kielellisesti soivaa ja sisällöllisesti
ilmaisevaa, ei välttämättä välity runoa sanatarkasti käännettäessä.

Voidakseni arvioida, ovatko tietyt väittämät Michelangelon runoudesta tosia, minun
oli tehtävä täysin oma runokäännös, jonka tuli olla myös mahdollisimman
objektiivinen ja täsmällinen. Luettuani ensin Kaijärven käännöksen sonetista O’ nott’
o’ dolce tempo en pystynyt löytämään siitä sellaisia seikkoja, joiden perusteella
olisin voinut aloittaa tutkimuksen Michelangelon runojen veistosmaisuudesta,
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rosoisuudesta tai yleensä samankaltaisuudesta verrattuna hänen muuhun
tuotantoonsa.

Jo edellä on tuotu esiin (Argan) Michelangelon omakohtainen suhtautuminen
kielellisen ja visuaalisen ilmaisun mahdolliseen yhtäläisyyteen. Hänelle ainoa
varsinainen ja tärkeä yhtäläisyys, johon tuli pyrkiä, oli ”sanonnan selkeys” - toisin
sanoen eri mediumeilla tuli ilmaista ydinajatus siten, että se paljastaisi taiteilijan
sisimmän kokemuksen mahdollisimman autenttisesti. Tällöin muoto ikään kuin
luonnostaan toistaisi tätä alkuperäistä ideaa ja näkyisi samankaltaisena kaikessa
hänen tuotannossaan.

Michelangelon käyttämä runokieli on sekä arkista että juhlavaa. Normipoikkeamat
eli anomaliat toimivat metaforisesti ja luovat sonetille uuden kielistruktuurin, joka
toimii visuaalisen illuusion tavoin: runon tilaa on mahdollista avartaa niiden
avulla.194 Valitut sanat toimivat toistensa vastapareina niin säkeissä kuin säkeiden
välillä. Säkeen sisäinen vastakohtaisuus näkyy jo ensimmäisen säkeistön ensi säkeen
sanoissa ..oi sulo aika vaikka musta. Siinä myönteiseksi mielletty adjektiivi sulo,
suloinen (dolce) on yhdistetty mustaan (nero), vaikka musta yöhön yksin liitettynä
saatetaan ymmärtää neutraaliksi tai kielteiseksi ja uhkaavaksi. Näin käsite suloisen
musta kertoo lukijalle tiivistettynä yön todellisen olemuksen juuri sillä hetkellä ja
siinä tilanteessa, kun runo alkaa kehkeytyä taiteilijan sisimmässä.

Toinen säkeensisäinen vastapari on alkuperäistekstin toisen säkeistön kolmannessa
säkeessä ..dall’infima parte alla più alta (alhaisimmasta kaikkein ylimpään), jonka
olen kuitenkin suomennoksessa joutunut laventamaan kahden säkeen väliseksi
(unessa usein viet kaikkein ylimpään /alimmasta miss’ haudon vihastusta) saadakseni
esille sivulauseen merkityssisällön ja säkeistön edellyttämän riimin (-usta). Kolmas
säkeensisäinen rinnastus on kolmannen säkeistön toisessa säkeessä kurjuudet
sydämen hellän, vihaavan. Tässä vastakohdassa tiivistyy selkeimmin taiteilijan
ristiriitainen ja tunnekuohujen täyttämä elämänkokemus.

194

Littunen 1997, s. 34 -35

78

Kaksi viimeistä säkeistöä ovat puolestaan säkeistönsisäisten kontrastien
esimerkkejä: Kolmannen säkeistön Oi varjo kuoleman johonka
päättyvät/…/viimeinen lääkitys oiva oot sureville sisältää ajatuksen yöstä kuolemana,
joka on yhtä aikaa synkkä vertauskuva, mutta samalla odotettu hyväntekijä.
Neljännen säkeistön kaikissa säkeissä on rinnasteisia sanapareja: Lihamme sairaan
terveeksi elvytät/Kyyneleet kuivaat, tyynnytät uupuvan/Ja vihan ja inhon viet ja
auvon suot sille. Viimeinen säkeistö onkin varsinainen yön ylistyslaulu. Siinä
tiivistyy koko sonetin sanoma.

Aikalaisrunoilijoista poiketen Michelangelo kuvasi soneteissaan ennen kaikkea omaa
sisintään ja pohdintojaan. Renessanssin ajan runoilijat pitäytyivät petrarcalaisessa ja
hovirunouden hiotussa sanonnassa. Myös aiheet olivat sovinnaisen yhteneväisiä:
jalosti koostettu naisen ylistys on tästä tyypillinen esimerkki. Michelangelokin
kirjoitti naisesta ja rakkaudesta, mutta uusplatonismin hengessä. Hänen
tuotannolleen onkin luonteenomaista voimakas henkinen ja uskonnollinen jännite.

Syvällisestä näkemyksestä huolimatta hän on käyttänyt paikoitellen hiomatonta
tyyliä, joka korostaa voimaa, minkä ilmaistava asia hänen mielestään vaatii. Tästä
esimerkkinä on oheisen sonetin toisen säkeistön kaksi ensimmäistä säettä Lyöt poikki
ja katkot väsyvää ajatusta/kun varjon usva ja hiljaisuus leviää, jotka jo keskenään
ovat vastakohtia tunnelmiltaan: toisen rytmi on raskas ja hakkaava, toisen taas kevyt
ja hiljainen. Lisätäkseen raskauden tunnetta Michelangelo on lisännyt myös tavuja
ensimmäiseen säkeeseen, joita on yhdentoista asemesta kolmetoista. Myös toisessa
säkeessä on ylimääräinen tavu muuhun säkeistöön verrattuna. Nämä poikkeamat
eivät ole ainoita kyseisessä sonetissa. Tämän kaltainen karkeus voi olla harkittua, jos
sen avulla voi nostaa ilmaisun tehoa ja runon sointia (vrt. värikontrastit).

Edellä on jo mainittu troncamentojen (lyhennys) runsas käyttö. Niitä on tässäkin
sonetissa useita. Toisaalta italian kieli on mediumina niille suotuisa, koska kielessä
muutenkin jätetään äännettäessä pois toinen kahden eri sanan peräkkäisistä
vokaaleista. Esimerkkinä ensimmäisen säkeistön lyhenteet:
A O’nott’ o dolce (notte o dolce)

B con pace ogn’opra sempr’al fin (con pace

ogni opera sempre al fin) B Ben ved’ e ben intende chi t’esalta (Bene vede e bene
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intende chi ti esalta) A E chi t’onor’ha l’intellett’intero (E chi ti onora ha
l’intelletto intero). Myös suomenkielisessä vanhassa runoudessa on käytetty
lyhenteitä ja ne sopivat käytettäviksi tässäkin käännöksessä. Niitä on kuitenkin
suhteellisen vähän ja tyypiltään ne ovat enemmän opra (opera) - sanan kaltaisia ken,
(se joka, kuka) sua (sinua), oot (olet).

On oletettu, että Michelangelo olisi kirjoittanut tämän sonettinsa maalatessaan
Viimeistä tuomiota Sikstuksen kappelin päätyyn (vv.1536-1541). Ajoitus on tarpeen
vain siinä tapauksessa, jos tutkimme tarkemmin tuon ajan italiankielistä runoutta,
niitä teorioita, joihin muodonanto perustui, ja millaiseksi italian kirjakieli oli siihen
mennessä kehittynyt. Esimerkkisonetissa kieli on lähes nykyisen kaltaista, eikä sen
pikku poikkeamista suomentaja voi varmuudella päätellä, ovatko ne runoilmauksia,
virheitä vai kehittyvän kielen varhaisia muotoja. Tämän tutkimuksen kannalta niillä
ei ole olennaista merkitystä.

8. Päätelmät

Michelangelo määritteli kuvanveiston ja muovailun välistä eroa vertaamalla
muovailua maalaamiseen, jolloin tavoiteltu muoto syntyy vähitellen ainesta
ainekseen lisäämällä, kun veistossa lopullinen muoto paljastuu vasta ainesta
kokonaisuudesta poistamalla (kts. kohta 3 1.). Tämä vertaus tuntuu oikeaan osuvalta
ja antaa jo osittain vastauksen johdannossa esitettyyn kysymykseen siitä, miksi hän
pitää itseään ensi sijassa kuvanveistäjänä. Vaikka Michelangelo laatikin
luonnosmaisia pienoismalleja savea tai vahaa muovailemalla, se merkitsi hänelle
vasta idea-asteella olevan aihion siirtämistä vähitellen tähän näkyvään
todellisuuteen. Piirrosten ja muovattujen mallien avulla hän pystyi näkemään, miten
lopullinen aineksesta esiin koverrettu muoto tuo idean esiin, kun se asetetaan sille
varattuun tilaan. On sanottu, että Michelangelo on ”muodon ja materian mestari”.
Lisäisin tähän, että hän on ennen kaikkea tilaan sovittamisen mestari. Tuntuu kuin
koko suunnitteluprosessi alkaisi aina ja ensisijaisesti käytettävissä olevasta tilasta. Se
vertautuu marmorilohkareen ”ahtaudessa” piilevän hahmon ”vapauttamiseen”.
Suurin osa hänen tuotannostaan onkin ollut annettuun tilaan ”mahduttamista”.
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Tilasta ei tule koskaan ongelmaa, jos yksinkertaistaa ideansa: ilmaisee vähän
vähässä. Mutta tämä ei riittänyt Michelangelolle. Hänelle muodostui haasteeksi
käyttää pieninkin tila niin, että se tuntui moninkertaistuvan. Tästä on osoituksena
hänen sommittelemansa kuvaohjelma Sikstuksen kappelin kattoon. Sinne luomiensa
kuvitteellisten arkkitehtuurielementtien rajaamiin erimuotoisiin kenttiin hän sai
mahtumaan monin verroin enemmän kerrontaa kuin, jos olisi sijoittanut kertomukset
tynnyriholvin laakeaan yksinkertaiseen tasopintaan. Paavin ehdottamat apostolien
muotokuvat koristeluineen olivat Michelangelon mielestä ”köyhä” ratkaisu. Onneksi
paavi ymmärsi tämän. Michelangelon keksintö jakaa koko tasopinta erikokoisiksi - ja
muotoisiksi paneeleiksi antoi hänelle mahdollisuuden lisätä tilavaikutelmaa myös
syvyyssuunnassa. Silloin pieneenkin kolmioon saattoi mahduttaa vaikka
jättiläishahmon, kun sen kuvasi pakopistettä ja siten lyhennystä hyödyntäen.
”Maestro dello scorcio” (lyhentämisen mestari) pystyi näin keinotekoisestikin
saamaan aikaan vaikutelman hankalasti työstettävästä tilasta voidakseen sitten
sovittaa siihen muotojen runsauden siten kuvattuna, että tasopinnan muoto ja laajuus
(koko) jää katsojalta määrittelemättä, koska kaikki huomio tuntuu keskittyvän
kuvakentän tapahtumiin. Tapahtuminenhan mielletään yleensä ”liikkeeksi”, ja
liikevaikutelma on erityisen voimakas näissä paneeleissa, joiden hahmot voi kokea
taustastaan irtoaviksi ja siten veistoksellisiksi.

Samanlaisen vaikutelman saa Medicien kappelin seinäsyvennyksissä sijaitsevista
veistoshahmoista. Nekin tuntuvat olevan mitoiltaan liian suuria syvennyksen kokoon
nähden, mutta juuri tämä seikka vaikuttaa muodonantoon; taiteilijan on ”pakko”
esittää kuvattavansa siten, että jännite ja eloisuus saavat katsojan odottamaan niiden
liikahtamista. Vaikka ne ovat todellisia veistoksia eikä vain niiden illusorisia
jäljitelmiä, tässäkin on kysymys erisuuntaisten linjojen ja sitä kautta tietynlaisen
perspektiivisen näkökulman mukanaolosta. Veistäminen on syvyysvaikutelman
luomista, mutta se on samalla liikevaikutelman ja ajan ulottuvuuden huomioon
ottamista. Itse kappelitilakin on ”veistetty”, koska siinä näkyy sama periaate, josta jo
tämän kappaleen alussa on mainittu: ainesta ei ole lisätty rakennestruktuurin
luomiseksi vaan sitä on eleettömästi vähennetty käyttämällä volyymien
kovera/kupera -menetelmän tuottamaa tyhjän ja täyden vuorottelua. Näin
seinäpinnatkin ”liikkuvat”. Tätä liikettä tehostavat myös eriaineksiset elementit.
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Medicien kappelin sisätilaa rajoittivat tietenkin jo pystyssä olevat rakenteet, mutta
sen viimeistely jäi Michelangelolle. Hänen ei olisi ollut pakko ”rajata” muita
käyttämiään tiloja niin ahtaiksi, mutta ilmeisesti vain sillä tavoin hän sai ilmaisuunsa
haluamansa tehon.

Kapitolium kukkula oli jo tehtäväksi annettaessa rajoitettu. Sitä ei voinut pienentää
seinäsyvennysten tapaan, mutta tähänkin tilaan Michelangelo keksi soveltaa
”vaikeamman” ratkaisun. Hän ei tyytynyt aukioon suorien kulmien muodostelmana,
vaan päätti jättää purkamatta vanhanaikaisen ja vinosti päätypalatsiin sijoittuvan
sivupalatsin. Tämä vino kulma tuli olemaan se tekijä, jonka varassa kokonaisuus sai
muotonsa. Puolisuunnikkaan muoto poikkesi aiemmin käytössä olleista, ja lisäämällä
sen laskelmoituun aksiaalisommitelmaan ovaalin muotoisen piazza-alueen
taiteilijalla oli mahdollisuus saada aikaan samanlainen illusorinen harhautus kuin
muissakin tiettyyn tilaan suunnitelluissa töissään. Tässäkin kokonaisuudessa
perspektiivin suunta vaihtelee havaintokulmasta riippuen, rakenteet tuntuvat
työntyvän ja vetäytyvän aina sen mukaan, mistä niitä tarkastellaan. Yksittäisten
rakennusten julkisivuelementeissä on myös nähtävissä samanlaista liikettä:
Arkadikäytävien avautuvat ja sulkeutuvat muodot, pylväiden ja pilastereiden
vuorottainen esiinnousu tuovat mieleen ohikulkijalle hiljaisen äänettömän tanssin,
johon yhtyvät omalla tavallaan päätypalatsin hillitysti ”laskostetut” portaat.
Arkkitehtuurikokonaisuudessa voi kokea samanlaisen ”hulmahduksen” ja
”leijunnan” tunteen kuin katsottaessa vaikkapa Sikstuksen kattopaneeleista niitä,
joissa liehuvaviittainen Jumala on kuvattu painottomana luomistyössään.

Tällainen voimakas liikkeen kuvaus on mahdollista vain sille, joka pystyy
yhdistämään ne tekijät, joiden avulla on luotavissa sellainen jännite, että se
purkautuessaan saa kokijan ”näkemään” tämän tapahtuman.

Maalaustaiteen esimerkissä sen voi havaita valituissa linjoissa, joista Michelangelo
on suosinut diagonaaliin ja spiraaliin päätyviä liikeratoja. Ne itsessään sisältävät
liikkeen samoin kuin cangiantismon läikehtivä värimaailma. Sommittelussa
vaikuttavat lyhennykset ja ihmisvartalon osien ja muiden esitettyjen hahmojen
välinen kompositio, joiden avulla saavutetaan haluttu dynaaminen kokonaisuus.
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Veistoksien ja veistettyjen rakenteiden linjoja ja liikeratoja voi kuvata samoilla
tekijöillä: diagonaalisuus, kontraposto, spiraali luovat erilaisia jännitteitä varsinkin,
kun ne on sijoitettu vastapareiksi. Näiden luoma liikevaikutelma näkyy erityisesti
veistosten asennoissa, joita on korostettu deformoiden. Rakenteisiin luotu
veistostruktuuri puolestaan syntyy avoimen ja suljetun muodon vuorottelussa: mitä
kontrastisemmin ne yhtyvät väreissä ja muodoissa sitä vahvemmin voi havaita
liikkeen. Arkkitehtuurin muotokieltä aksentoivat edellisen lisäksi rytmi ja sen
vaihtelu, volyymien sijoittelu siten että, ne luovat tilallisia jännitteitä ja yllätyksiä:
samanaikainen liike ja pysähdys ja suunnan äkkinäinen vaihtuminen synnyttävät
pyörteenomaisen liikevaikutelman

Miten sitten sanataiteen ”visualisointi” on toteutettu, että lukija/kuulija voi ”nähdä”
siinä samankaltaista tilallisuutta ja kokea syntyvän liikevaikutelman? Onko se edes
mahdollista? Tuskin samassa muodossa kuin edellä kuvatuissa mediumeissa, mutta
kielen avulla voi kyllä saada aikaan ”mieli-kuvia”, joiden struktuuriin vaikuttavat
samat tekijät kuin visuaalisessa taiteessa. Runonkin voi ajatella volumetriseksi
kokonaisuudeksi, johon pätevät samat muodonannon periaatteet kuin mitä tahansa
aineellista tai aineetonta volyymia eli tilaa muokattaessa. Runon ”tila” syntyy
säkeiden ja säkeistöjen välisessä yhteydessä, jossa lausefiguuri muodostaa
omanlaisensa struktuurin. Se syntyy lyhennysten (vrt. deformaatio), metaforien
(kielikuvien), sanomatta jättämisen (vrt. avoin ja suljettu muoto) ja vastakohtien (vrt.
konvergenssi-divergenssi -ilmiö) avulla. Runoa rytmittävät näiden lisäksi valittujen
sanojen sointi (vrt. väri) ja niiden toisto. Syntyvä poljento kuljettaa mukanaan,
äkkinäinen vastakohtaisuus pysähdyttää, pois jätetty sana tai muunneltu tarkoitus
(metafora-anomalia) luo syvyyttä ja pakottaa ”katsomaan” näihin koverrettuihin
kohtiin. Tyhjyys virtaa niissä antaen mahdollisuuden eri tulkintoihin. Ne tuottavat
liikkeen mielikuvien vaihtuvissa muodoissa ja assosiaatioissa. Ne ”välkehtivät”
cangiantismon vastavärien lailla. Runolla on ”veistoksellinen hahmo”, se on
”arkkitehtoninen konstruktio” ja ”maalaus”, jonka syvyyteen voi nähdä ja kokea
liikkuvansa sen kolmiulotteisessa tilassa.

Edellä kuvaillut esimerkit edustavat eri taiteenaloja ja ne ovat tässä tutkimuksessa
mediumeita, joihin olen soveltanut esittelemiäni rakenteellisia periaatteita. Niiden
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avulla olen osoittanut, että muodonannon tapaa ja siitä syntynyttä muotokieltä
voidaan tulkita ja tutkia yhteneväisesti, vaikka medium tässä tapauksessa poikkeaa
tutkimuksessa esitetystä vaihtoehdosta: aineksesta sellaisenaan (kts. 4.1. Routila).
Vaikka tutkittava ”massa” on heterogeeninen, se on homogenisoitavissa, kun
pitäydytään annetussa kehyksessä ja verrataan vain muotoon vaikuttavia
konkreettisia tekijöitä. Tällöin muotokieli ei ole metaforista vaan kieltä sellaisenaan.
Sen avulla löydetään vastaava kieli toisesta mediumista, jos se on saman taiteilijan
tuottamaa.

Michelangelon tapa ”puhua” teostensa kautta pohjautuu kieleen, jonka hän on
kehittänyt ilmaistakseen näkemyksensä mahdollisimman aitona ja ideaalisena.
Myöhempi aika ja siihen sijoittuva tutkimus on tehnyt ”ajan kultaamia” tulkintoja ja
analyysejä renessanssimestarista. Niistä osaa olen esitellyt viitteellisesti oman
tutkielmani alkupuolella. Useimmat niistä ovat elämäkerrallisia, jolloin tutkimus
osittain hämärtyy monenlaisten olettamusten ja uskomusten kietoutuessa toisiinsa.
Lähestymistapa on joskus ylikorostuneen ihannoiva, ja tällöin kirjoittava tutkija
saattaa lisätä huomaamattaan analyyseihin Michelangelon henkilöhistoriaan
vaikuttaneita tekijöitä. Ne sitten heijastetaan hänen tuotantoonsa, ja niin sen
muotokieli saa yksinkertaisen selityksensä.

Uskon DeTolnayn olevan oikeassa todetessaan, ettei Michelangelo ”sekoittanut
töihinsä omaa arkeaan”. Jo nuorena lahjakkuutensa osoittanut taiteilija on todella
halunnut puhua täydellistä kieltä taiteessaan, vaikka arjen kielioppi kangertelikin.
Veistosmuodosta tuli hänelle se taiteenkieli, joka parhaiten vastasi hänen käsitystään
selkeästä ja hyvin aksentoidusta tavasta ilmaista itseään. Ensimmäistä kiitettyä
veistostaan, Pietá’a tehdessään hänen kielensä oli vielä sovinnaisen selkeää, osin
persoonatontakin - samaa kieltä, mitä muutkin taiteilijat käyttivät. Kuitenkin siinä on
jo nähtävissä aavistus voimasta, joka oli jätetty uinumaan sileäksi viimeistellyn
pinnan alle. Kerrotaan, että vasta nähtyään Neron kultaisen talon raunioista esiin
kaivetun helleenisen kauden Laokoon-veistoksen, hän löysi lopullisen muodon
veistoskielelleen.195 Tämän hän pyrki siirtämään kaikkeen tuotantoonsa ja
voidakseen lisätä ”aksentteja” hänen oli myös keksittävä siihen keino. Ilmeisesti hän
195

Murray 1980, s.60
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on tutkinut hyvin tarkkaan Laokoon-ryhmän kompositiota ja linjoja.
Luonnospiirrosten avulla oli laskettavissa sellainen oletettu tilallinen volyymi, jota
teos edellytti, jolloin sen hahmojen vartaloiden ja raajojen kiemurtelevat muodot
mahtuivat tiettyyn tilaan. Uudenlaisen sommittelun myötä Michelangelo löysi
taiteelleen myös vahvemman muotokielen.

Sikstuksen kappelin kattomaalaus vei Michelangelolta neljä vuotta. Sinä aikana
tapahtui myös tyylillinen muutos. Siihen on esitetty erilaisia syitä. Yksi niistä on
juuri Laokoon-ryhmän vaikutus. Samaan ajanjaksoon sijoittuvat myös muiden
esimerkkiteosten valmistuminen. Medicien kappelin veistoshahmojen rajusti
deformoidut muodot ja tietty karheus sekä Kapitoliumin erikoiset optiset ratkaisut
antavat viitteen uuteen aikakauteen siirtymisestä. Myös runouden eri kausien väliset
muutokset noudattavat samaa rytmiä.
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