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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Katsominen liittyy kiinteästi sekä taiteeseen että urheiluun. Työssäni tutkin sitä, miten urheilu toimintana ja katsottavana kohteena eroaa
teatterista ja performanssista, ja mikä niille on yhteistä. Tutkielmani keskeinen tavoite on rajata esille se, mitä urheilu on, sekä erotella ne
käsitteet tai piirteet, joiden varaan urheilu katsomiskokemuksena rakentuu. Analyysini osoittaa urheilun olevan katsottavana objektina
ainutlaatuinen, ja että sen mielekäs kokeminen edellyttää juuri urheilulle ominaista katsomisen tapaa, jossa yhdistyvät esteettinen ja eettinen
ulottuvuus. Tästä seuraa, että urheilua voidaan arvioida vain lopputuloksen ja siihen johtaneiden tapahtumien yhdistelmänä. Tarkasteluni on
teoreettinen, mutta osittain argumentaationi nojaa urheilun historiasta poimittuihin esimerkkeihin.
Tutkielmani muodostuu johdannosta, neljästä varsinaisesta luvusta sekä loppuyhteenvedosta. Ensimmäisessä luvussa erottelen varsinaisesta
urheilemisesta liikunnan ja pelaamisen, jotka ovat urheilemisen leikkimielisiä ja ei-kilpailullisia muotoja. Lisäksi perustelen oman ratkaisuni
urheilun käsitteen määrittelyn ongelmaan; urheilu on ei-toden alueella tapahtuvaa, säännöin rajattua, päämäärään kohdistuvaa fyysistä kilpailua.
Tarkastelen myös sitä, mihin eri ryhmiin urheilulajeja voidaan jakaa urheilun yläkäsitteen sisällä. Tärkeimmät lähteeni luvussa ovat Johan
Huizingan Leikkivä ihminen (1984) ja Bernard Suitsin urheilua käsittelevät artikkelit (1978 & 1988). Toinen luku käsittelee Marvin Carlsonin
teoksessaan Esitys ja performanssi – kriittinen johdatus (2006) käyttämää määritelmää esityksestä ja erottelua teatterin ja performanssin välillä,
joiden kautta pohdin esittämisen käsitteen soveltuvuutta urheiluun. Tässä luvussa teen työni kannalta keskeisen erottelun urheilijan utilitaristisen
ja esittävän liikkeen välillä.
Urheilunfilosofiassa on tutkittu taiteen ja urheilun keskinäistä suhdetta ja sitä, voidaanko urheilua pitää taiteen muotona. Kolmannessa luvussa
esittelen tästä käytyä keskustelua, mutta kiistän kuitenkin väitteen, urheilun ja taiteen yhtäläisyydestä. Taideanalogian hylkäämisestä huolimatta
väitän, että urheilulla on yhteys traagiseen, jota pohdin Aristoteleen tragedian ja Nietzschen traagisen kautta. Neljännessä luvussa tarkastelen
urheilua Alasdair MacIntyren kirjassaan Hyveiden jäljillä (2004) muotoileman käytännön ja John Rawlsin artikkelissaan Justice as Fairness
(1958) esittämän oikeudenmukaisuuden käsitteiden avulla. Samalla erottelen kolme erilaista sääntöjen tasoa ja niiden noudattamisen
velvollisuutta. Urheilun sääntöjen analyysissa nojaan paljolti Graham McFeen kirjaan Sport, Rules and Values: Philosophical Investigations into
the Nature of Sport (2004). Lopuksi esitän käsitykseni urheilijan hyveistä, joiden perusteella urheilukilpailun lopputulosta voidaan tarkastella
oikeudenmukaisuuden kautta, mikä todistaa edellisessä luvussa esittämäni argumentin urheilun mahdollisuudesta traagiseen.
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