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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Taidemarkkinoilla taide ja talous näyttävät kulkevan käsi kädessä. Tosiasiassa taiteen ja talouden suhde on kuitenkin varsin jännitteinen:
taiteellisesti ansiokas teos voi olla vaikeampi myytävä kuin vähemmän ansiokas. Taidepiirien näkökulmasta taloudellinen menestys onkin usein
nurinkurista ja lankeaa populistisille, laajaa yleisöä kosiskeleville taiteilijoille. Tämä ristiriitaisuus johtuu siitä, että taiteella ja taloudella on
molemmilla omat arvokäsityksensä, jotka ovat suurelta osin ristiriidassa keskenään.
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten taidegalleriat ratkaisevat omassa kommunikaatiossaan talouden ja taiteen
yhteensovittamiseen liittyvän ongelman. Erityisenä, Niklas Luhmannin sosiologiasta nousseena kiinnostuksen kohteena on se, kuinka galleria
toimii kahden funktionaalisesti eriytyneen osajärjestelmän välisenä rakenteellisena kytkentänä.
Tutkielman keskiössä on yksityinen taidegalleria, jonka tehtävänä on välittää taiteilijoiden teoksia suurelle yleisölle. Näin tehdessään se toimii
paitsi voittoa tuottavana yrityksenä myös taidemaailman portinvartijana, joka vahtii, kenen tekemä taide saa näyttelyaikaa. Viime vuosina
Helsinkiin on noussut kymmenkunta galleriaa, joita on mediassa nimitetty vaihtoehtogallerioiksi. Näissä gallerioissa vanhakantainen yritysmuoto
ja sen tuomat kaupalliset paineet on kierretty tavalla tai toisella, mikä mahdollistaa suuremman vapauden näyttelyohjelmien suhteen. Toisena
tutkimustarkoituksena onkin selvittää, miten vaihtoehtogalleriat eroavat perinteisistä, yritysmuotoisista gallerioista kommunikoidessaan taiteesta.
Tutkielman aineistona ovat yhdentoista galleristin ja kahden galleriatoiminnan rajoja kokeilleen henkilön haastattelut. Näitä haastatteluja
analysoidaan Niklas Luhmannin sosiologiasta johdettuja analyyttisia strategioita käyttäen. Tällä tavalla menetelmät eivät ole lähtökohtaisesti
ristiriidassa taustateorian ja sen tiukkojen esioletusten kanssa.
Tutkielman perusteella taidegalleria hahmottaa taiteen ja talouden suhteen ongelmalliseksi kahdesta, osittain päällekkäisestä syystä. Ensinnäkään
hyvä taide ei aina myy yhtä hyvin kuin huono taide. Toiseksi markkinat vetävä taidetta kohti populistista kaupallisuutta, joka näyttäytyy uhkana
taiteen sisällölle. Talouden realiteetit ovat enemmän läsnä perinteisissä, yritysmuotoisissa taidegallerioissa, joissa myynti takaa merkittävän osan
tuloista. Niiden galleristit korostivat suhdettaan taiteilijoihin tunnerikkaassa perheen kehyksessä. Vaihtoehtogallerioissa suhde taiteilijoihin
hahmottui kaveripiirin kehyksen kautta ja vastuu markkinoilla menestymisestä sysättiin taiteilijoille itselleen. Yrityspohjainen galleria siis
suuntautui itsekuvauksessaan piilottamaan taloudellisia realiteetteja, joiden puitteissa sen oli elettävä.
Galleriat ohjaavat kommunikaatiota taloudesta taiteeseen monella eri tavalla. Haastatteluissa galleristit korostivat toimivansa ensisijaisesti taiteen
maailmassa taiteilijoiden rinnalla. Tällä tavalla galleriat asettuivat taiteen puolelle kontrolloimaan markkinoilta taiteeseen tunkeutuvia
vaikutteita. Galleriat ohjaavat huomiota talouden positiivisiin ärsytyksiin ja tuomitsevat markkinoilta tulevan negatiivisen palautteen usein
merkityksettömäksi.
Luhmannilaisessa viitekehyksessä taidegallerian tehtäväksi paljastui taloudellisten vaikutusten, siis taloudellisen arvon ja logiikan, naamioiminen
taidejärjestelmän omiksi prosesseiksi. Kyse ei siis ole suoranaisesta kääntämisestä saati talouden estämisestä, vaan huomion kääntämisestä
positiivisiin asioihin ratkaisemattoman ristiriidan – taiteen tuotteistamisen paradoksin – edessä.
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