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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuskohteeni on Ecce Homo -valokuvanäyttelyn vastaanotto Helsingissä. Ecce Homo - katso ihmistä - on ruotsalaisen taiteilijan Elisabeth
Ohlsonin tulkinta Jeesuksen elämänkaaresta, jossa Jeesuksen seurana esiintyy seksuaalisten vähemmistöjen edustajia. Helsingin
kulttuurikaupunkivuoden (2000) ohjelmistoon kuulunut näyttely sai Suomessa aikaan valtakunnallisen kohun.
Taiteen, politiikan ja uskonnon kysymykset kietoutuvat Ecce Homon vastaanotossa kiinnostavasti toisiinsa. Tutkimuksessani kysynkin,
minkälaista taidetta ja politiikkaa Ecce Homo on, sekä pohdin, miten näyttely kiinnittyy uskontoon. Taiteen saralla tutkin katsojien kokemusten
kautta erityisesti sitä, mihin näyttely sijoittuu modernistisen, taiteen autonomisuutta painottavan taidekäsityksen ja uuden, taiteen sosiaalista ja
poliittista luonnetta korostavan näkemyksen suhteen. Näyttelyn poliittisuutta erittelen Anthony Giddensin käsitteiden avulla ja kysyn, voiko
näyttelyn nähdä emansipatorisena puheenvuorona ja innoittaako se elämänpolitiikkaan. Giddensin teoria refleksiivisestä modernisaatiosta
vaikuttaa tutkimukseni taustalla politiikan kysymyksiä laajemminkin. Pyhän käsite on taas apuvälineenäni silloin, kun mietin, miten näyttely
kiinnittyy uskontoon. Lopuksi kysyn, voidaanko Ecce Homon herättämästä kohusta puhua kulttuurikiistana, ja jos voidaan, mistä Ecce Homo
-kulttuurikiistassa on kyse.
Tutkimukseni aineisto koostuu Ecce Homon katsojien ryhmähaastatteluista, näyttelyyn liittyvistä lehtikirjoituksista, näyttelyn kieltämistä
vaatineista vetoomuksista ja näyttelyn järjestäjien edustajien haastatteluista. Ryhmähaastattelut ovat ensisijainen aineistoni. Niiden avulla pyrin
hahmottamaan katsojien kokemuksia näyttelystä, jotka nousevat tutkimukseni keskiöön. Muut aineistot toimivat tausta-aineistona. Aineiston
analyysiin käytän laadullisia menetelmiä.
Tutkimukseni tärkeimpiä tuloksia ovat ensinnäkin, että Ecce Homon vastaanottoon liittyvät havainnot tukevat taiteen sosiaalisuutta ja
poliittisuutta painottavan esteettisen paradigman nousua. Näyttelyn asiasisältö nousee esteettisiä arvoja tärkeämmäksi ja monelle haastateltavalle
näyttely on hyvää taidetta siitä syystä, että he allekirjoittavat sen poliittisen sisällön. Politiikka tulee tässä ymmärtää kuitenkin kaikista asioissa
poliittisia puolia näkevästä aspektinäkökulmasta käsin eikä rajoittaa politiikantekoa valtion ja puolueiden etuoikeudeksi.
Toiseksi näyttelyn kuvat innoittavat elämänpolitiikkaan saadessaan haastateltavat miettimään omaa suhdettaan kuvissa esiintyviin ja
näyttelykohuun liittyviin ilmiöihin. Haastateltavia voisikin näin pitää aidosti refleksiivisinä, itseään ja elämäntapansa moraalista oikeutusta
pohtivina yksilöinä. Näyttely toimii myös emansipatorisena puheenvuorona herätellen kysymyksiä seksuaalisten vähemmistön asemasta
yhteiskunnassamme ja tekee näkyväksi, että vapautuspolitiikkaakin tarvitaan yhä elämänpolitiikan rinnalla.
Uskontoon liittyen jotkut haastateltavat pitävät näyttelykokemusta suorastaan pyhänä kokemuksena, toisaalta näyttelyn vastustajat näkevät sen
pyhäinhäväistyksenä. Näyttelyn vastaanotto nostaakin esiin yhteiskunnassamme vallitsevat erilaiset käsitykset pyhästä. Nämä muodostavat myös
Ecce Homo -kulttuurikiistan ytimen. Nykyisessä, refleksiivisen modernin yhteiskunnassa yhtä yhteistä pyhää ei ole välttämättä enää edes
löydettävissä.
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