
”Ihmisen tajunta tulee kauneuden 
kohdalle, ymmärtää sitä ja mieli 
sulautuu siihen.”

Kauneuden 
rakenne
Kauneus on täydellisyyden, univer-
saalin ja ainutkertaisuuden ihmisym-
märryksellinen maksiimi. Kauneudes-
sa on elämän, tilanteen ja hetken maku, 
mutta mukana on täydellisyyttä rikko-
va pienenpieni komponentti. Tämä ih-
mistodellisuuden ulottuvuus, vajavai-
suuden ja rosoisuuden aines, tekee liian 
täydellisestä, symmetrisestä ja runsaasta 
absoluuttisuudesta todellisuuden nyt-
hetken osasen, kauneuden. 

Kauneus on elämää edistävän ilmi-
ön sisäänrakennettu ominaisuus, yh-
teenkokoava käsite, metakäsite, jossa 
yhdistyvät rakkaus, totuus, hyvyys ja 
tahto. Kauneus on superlatiivi, jota 
voi käyttää tavallisessa puheessa ilman 
liioittelua. Monimutkaisuus, runsaus 
ja täyteläisyys saavat liittonsa kauneu-
dessa. Valtava yhtäaikainen määritte-
lyjoukko, jossa entropia ja elämänvas-
taisuus ovat minimissään, on erityisen 
harvinainen ilmiö. Vaikka ihminen 
kokisi kauneutta sadoissakin asioissa 
päivittäin, on huomattava, että vallit-
seva todellisuus sisältää  miljoonia kau-
neuden kannalta vähäpätöisiä tapahtu-
mia. 

Kauneuteen liittyy aina yhtäaikai-
sena sekä kokemus, ymmärrys että 
konstruointitaito, kauneuden synny-
tystaito. Kun jokin näistä irroitetaan 
kokonaisuudesta ja siihen liittyy va-
jautta, esimerkiksi esteetikon koros-
taessa kokemusta, kyse on oppineen 
rahvaan ulkokohtaisesta suhtautumi-
sesta vakavaan asiaan. Kun kuvatai-
teilija korostaa yksinomaan maalaus-
taitoaan, hän on rajoittanut itsensä 
mekanistiksi, joka sallii itselleen henki-
sen kehitysvajauden. Kauneus koostuu 
ilmiön ja tilanteen ominaisuuksista, ti-
lanteessa olevan ihmisen ymmärrys-

kyvystä ja kauneuskäsityskyvyn ke-
hityshistoriasta, ja ihmisen omasta 
sitoutumisasteesta kauneuden synnyt-
tämiseen. Kauneuteen kasvetaan: syn-
nyttäjä ymmärtää yhä enemmän ja hän 
kykenee synnyttämään yhä kauniim-
paa. Kauneutta vain ulosmittaava, tut-
kiva ja katsova ihminen saa osakseen 
vain kauneuden kuvaa eli harhaa.

Eroottisuus on kauneuden ihmi-
sulottuvuus ja kauneuden sisäänra-
kennettu käsittelykokonaisuus. Jyrkäs-
ti sanoen, vain eroottisesti herkistynyt 
ihminen voi kokea ja luoda kauneut-
ta. Kauneuden rakenne on niin mo-
nimutkainen ja hetkeen sidottu, että 
eroottinen viritystila on suopein tä-
män havaitsemiseen ja luomiseen.

Kauneuden synnyttämistä ohjaa tah-
to, intentio ja pyyteettömät tarkoitus-
perät. Arkkitehtuurissa tahto on am-
matillista uutteruutta, siis ylimmän 
rakentamistaidon tavoittelua. Intentio 
on herkintä näkemystä, aikomusta ja 
tulevaisuushakuisuutta. Pyyteettömyys 
on lahjaksi tekemistä ja antamista. 

Kauneus edellyttää siinä määrin ym-
märrystä ja synnytystaitoa, että kaune-
us ei monimuotoisimmassa merkityk-
sessään voi olla kovin infantiili ilmiö.

Aistit

Kauneus on täysaistinen ilmiö. Aistei-
hin ei liity havainnon käsittelyä, vaan 
prosessointi tapahtuu ajattelussa ja ta-
junnassa. Näin kauneus ei ole välit-
tömästi sidottu aisteihin sinänsä, vaan 
mielen ja ajattelun rakenteisiin. Kau-
neuden rakenteen alalla kokematon ih-
minen voi ymmärtää kauneutta yhtä 
syvästi kuin koira tai hiiri, eli toden-
näköisesti liikahdusta ymmärryksen 
suuntaan ei tapahdu lainkaan. Tällai-
sen ihmisen väite kauneuden koke-
muksesta on mitä ilmeisemmin harhan 
tuottama itsepetos ja valhe. Jos asiaa 
voitaisiin tutkia tarkemmin, kauneu-
deksi koettu harha on pikemminkin 
halua osallistua kauneusherkistelyyn ja 
nostaa omaa statustaan.

Kauneuden aistiminen on ristirii-
taista. Kun kaksi ihmistä sanoo samas-
ta asiasta tai  teoksesta, että se on kau-
nis, voi toisen lause olla luotettava ja 
toinen sekä valehtelee että on harhai-
suuden vallassa. Tämä siksi, että toinen 
on kauneuden ymmärtäjä ja synnyttä-
jä, toinen hieman v́ieraissa .́ Toinen 
tosissaan, toinen nautiskelemassa.

Kauneuden vastakohta

Kauneuden vastakohta ei ole rumuus, 
vaan rakkaudettomuus, valhe, petos ja 
elämänvastaisuus. Rumuus on subjek-
tiivisuuden pintarakenteiden semantti-
nen hätävara, kevytkäsite, jonka sisäl-
tö paljastaa fi losofi n (lue fi losofi an tai 
estetiikan tutkijan) vastuuttomuuden: 
puhetta riittää, mutta ei tekoja. Kun fi -
losofi n päälle langetetaan pahin mah-
dollinen tuomio - synnytä sitä mistä 
puhut - tämä suupaltti surkastuu hen-
kisiin mittoihinsa. Filosofi en globaali 
ongelma, kokonaisen ihmisen puute 
itsessä, on saastuttanut kauneuden ja 
sen myötä taiteen sisällön. Terroristilo-
giikka, joka on sallittua ja hyväksyttyä 
journalisteille, poliitikoille ja taiteili-
joille, on vallannut jo fi losofi tkin. Kun 
fi losofi t laboroivat ja koskettavat pin-
seteillä todellisuutta jonkinlaisen uni-
versaalin aatteen täyttäminä, he eivät 
voi enää koskettaa todellisuutta ja ih-
mislähtöistä maailmaa.  Kauneuden 
vastakohta ei olekaan rumuus, vaan ta-
hallinen välinpitämättömyys, tekojen 
laiminlyönti, asioiden yksinkertaista-
minen ja ahne opportunistinen hyöty.

Mitä kauneus ei ole

Kauneus ei ole osallisena elämänvas-
taisissa ajatuksissa ja toimissa. Päätte-
lyketjussa ja ihmisen ymmärryskyvys-
sä on traaginen ja sairaalloinen katkos, 
jos sanotaan että ”… sota on kaunis …” 
(Hector, Nuku idiootti, Flamingo 
1987). Jos kaikki sallitaan, olemme pi-
an tilanteessa jossa mieletön teko saa 
taideluonteen. Sodan ”kauneus” on vä-
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kivaltaviihteen ja pyrotekniikan liik-
keellepaneva voima.

Nautintoa pidetään kauneuden 
merkkinä. Tämä on kuitenkin vain 
omahyväisyyden ja itsekkyyden ensi-
sijaisuutta ilman pyrkimystä ymmär-
tää kauneuden sisällä ja läheisyydessä 
olevaa kokonaisuutta. Mitä taidenäyt-
telyvieras lopulta tekee ns. taidenau-
tinnolla? Arvatenkin on entistä välin-
pitämättömämpi maailmaa kohtaan.

Nautinto on kuitenkin maailmaan ja 
ajatukseen yhtymiseen nähden pinnal-
linen ja herraskainen ulottuvuus. Nau-
tinto taiteeseen liitettynä on taiderah-
vaan (taiteentutkijat, näyttelyvieraat, 
museokävijät) jonkinlainen anteeksi-
pyytävä mutta vaatimuksiin oikeutta-
va asenne pääsyksi itseään parempien 
seuraan, kauneuden synnyttäjien seu-
raan. Taidenautinnosta puhuminen on 
pikkusievää ja sallittua taidepornoa, 
jolle ei tarvitse antaa kokoelämäänsä, 
vaan ottaa sitoumuksetta vain se, min-
kä vieraissakäynti edellyttää. 

Kauneuden synnyttäminen vaatii 
kaiken, mikä sisältää enemmän kuin 
nautinnon: jos onkin lapsi kaunis, niin 
vaiheita rakastelusta synnytystuskiin, 
vaippavuosiin ja murrosikään ei yksin 
kuvata nautinnolla, mutta kauneudella 
kylläkin. 

Kauneuden ympärillä vallitseva se-
kamelska sallii taiteeksi, kauneudeksi 
ja todellisuudeksi mitä tahansa. Tämä 
keskustelullinen ja elämänasenteelli-
nen vastuuttomuus ei voi johtaa kuin 
terrorismiin, jota on hyväksyttävä ko-
dista kouluun ja opettajista fi losofeihin. 
Niin kauan kun sota on kaunis, kissan 
hirttäminen ja veri–pissa–sperma vat-
kaimessa taidetta, eivätkä rikoksia ja 
sairautta, on hyväksyttävä amerikka-
laisen tarkka-ampujan osumat taiteek-
si ja kotimainen supermarketin räjäyt-
täminen draamaksi.  Siis eräänlaista 
ihmistäydellisyyttä, kauneuttako? Tai-
detta?

Käsitteellinen epätäsmällisyys ja vir-
heellisyys johtaa yhä sekavampaan 

kauneuskäsitykseen. Kun koulu saar-
naa kuvalukutaitoa, joudumme kol-
minkertaiseen epäymmärrykseen: Ku-
va esiintyy ihmistodellisuudessa vain 
verkkokalvoilla, sielläkin kaksin kap-
palein ja onnettomuudeksemme mo-
lemmat nurinpäin. Taiteessa kuva on 
aina pintaa, tapettia. Tai käsitteiden 
monimerkityksisyyden tahallista  har-
hakäyttöä. Lukemisessa evoluutio on 
edennyt jo kohtuulliseen selkokieli-
seen tasoon. Matkaa on vielä taitet-
tava käsitteellisyydestä kohti runout-
ta. Entä taitoja, mitä laatua ja määrää 
meillä niitä on? Taito synnyttä, taito 
tehdä, taito ymmärtää. Kuvalukutaito? 
Mitä olisi todellisuusymmärryskyky? 
Sama henkilö jo kauneutta ymmärtää-
kin, ellei peräti synnytä. Nämä lauseet 
lausuttuaan voi vain todeta, että ihmi-
nen on tuomittu Gaussin jakautuman 
kohtaloon. Suurin osa joutuu määrit-
telemään kauneuden minimikriteeri-
oiden mukaan, jottei harha kauneus-
rahvaan onnettomuudesta paljastuisi.

Olisi myös hauska tietää, missä koh-
taa pupillin ja chiasma optican välissä 
muodostuvat ihmiskuva, maailmanku-
va, kaupunkikuva ja ammattikuva. Jo-
tenkin tuntuu, että kauneus ja kuva 
eivät olekaan kovin läheisiä sukulaisia. 
Samoin jos sana ”käsitys” voisi korvata 
sanan ”kuva”, pitäisi kaiketi korvata sa-
na ”nähdä” sanalla ”ymmärtää”. Tässä 
kohtaa putoavat lähes kaikki kuvan ja 
lukemisen kanssa harhailevat aikuiset 
pelistä, siis kuvataiteilijat, taiteentutki-
jat, fi losofi t ja opettajat. Sukupolvien 
ajaksi, kunnes tavoittavat verkkokal-
vokokemusta astetta syvemmän todel-
lisuuskokemuksen. Kauneus katsojan 
silmissä? Pikemminkin ymmärrykses-
sä, jos sitä riittää.

Kauneuden synty

Kauneudessa ei ole mitään yksinker-
taista: syntyprosessi on mitä täyteläin, 

ainekset runsaimpia, kokeminen vaa-
tii koko ihmisen, aistimet, hermojär-
jestelmän, ymmärryskyvyn ja elämää 
edistävän asenteen. Ihmisen taitojen 
ja valmiuksien on oltava ylivertaisella 
tasolla, tietoisesti tai tiedostamatta. 
Nerokkuus, ahkeruus ja rohkeus ge-
neroivat vielä yhden tason, ensimmäi-
syyden. Tätä ovat Le Corbusier, Mo-
zart, Leino ja Dali.

Insinööri tai taiteilija, joka saa aikai-
seksi kauneutta sisältävän teon tai teok-
sen, sisällyttää siihen myös tavattoman 
paljon hallitsematonta: kauneutta, raa-
dollisuutta, uusia ajatusaihioita. Ideoi-
ta pursuavan ihmisen pitäisi saada to-
teuttaa kaikki ideansa, sillä miljoonat 
muut tulevat elämään niiden kautta. 
Kauneuden luoja on aina ensimmäi-
nen liikuttaja.

Kauneus johtaa toimintaan ja tekoi-
hin, joissa manifestoituu omien taito-
jen ylittäminen ja siviilirohkeus. Sa-
malla aikalaiset pääsevät todistamaan 
jotain henkisesti suurta ja alkuperäistä. 
Samaan aikaan kun Claude-Nicho-
las Ledoux vuonna 1789 suunnitteli 
53-vuotiaana Puutarhurin talon, muut 
arkkitehdit olivat säälittävän alistu-
neessa tyyliahdingossa. Tulossa oli vie-
lä 42 vuotta nuoremman Carl Lud-
vig Engelin keskinkertainen, vallalle 
alistuva Senaatintori.

Syntyhetki edellyttää intiimiä yksin-
oloa, salaista ja pyhää tilannetta. Kau-
neuden synty on täsmälleen analogi-
nen rakastelulle, sen herkkyydelle ja 
rajuudelle. Konseption, hedelmöitty-
misen, sommittelun, käsityksen muo-
dostamisen aikana synnyllä voi olla 
myös suorastaan väkivaltaisia piirteitä: 
jokaisessa ihmisessä on siittiön ylvästä 
ja rajua voittajaa munasolun lähes vä-
kivaltaisessa hedelmöittämisessä. Kau-
neus ei pyydä anteeksi, se ottaa val-
taansa.
Viite: Andres Serrano, Veri, sperma, virt-
sa, ARS 2001 •

Kauneus on funktio ainutkertaisesta ilmiöstä, täydellisyyden ja universaalin suhteen. 

Todellisuus on kuitenkin hieman irrationaali ja ihmeellinen, samoin sopiva särö ja 

disharmonia sovittaa kauneuden ihmiselle täyteläiseksi.

Puutarhurin talo, Claude-Nicholas Ledoux, 

Ranska 1789.
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