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Tiivistelmä:  

Tutkimuksessani peilaan Emil Nolden ekspressionistista Hurmio-teosta (Ekstase 1929) 

barokkitaiteilijoiden, Caravaggion, Rubensin ja Artemisia Gentileschin Maria Magdaleenan 

hurmio -maalauksiin sekä Berninin Pyhän Teresan hurmio -veistokseen. Pohdin, mitä samaa 

näillä eri vuosisatojen hurmioteoksilla on ja miten ne poikkeavat toisistaan. Tutkimuksessani 

kysyn: Millä tavoin barokin hurmiokuvaukset heijastuvat Emil Nolden maalauksessa Hurmio 

(Ekstase, 1929) ja miten maalaus toisaalta rikkoo hurmiokuvauksen traditiota?  

Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen ja tutkimusmetodinani käytin ikonografista 

prosessia. Lähestyin ensin teoksia niiden pintatasolta ja syvensin kuvaa etsimällä kuvien 

intertekstuaalisia vihjeitä. Asemoin teoksia ja niiden tekijöitä aikansa taidemaailmaan, 

maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja maailmankatsomuksellisiin murrosvaiheisiin. 

Tutkielmani osoittaa, että Nolden maalauksessa on paljonkin samaa barokin 

hurmioaiheisten töiden kanssa. Yhtenevyyttä oli mm. naishahmojen kasvoissa, ilmeissä, 

hiuksissa ja käsissä. Yhdistävää oli myös katsojan ja tilanteen välinen ristiriita sekä teosten 

synnyttämä voimakas tunnetila. Erottavia tekijöitä olivat Nolden tyystin erilainen muotokieli 

ja värien käyttö. Merkittävin ero oli kenties se, että Nolden teoksessa on poikkeuksellisesti 

kaksi naista, ja teoksen voikin ajatella esittävän ihmisen kaksijakoisuutta. Oli kiinnostavaa 

huomata, kuinka samankaltaisissa maailman- ja ihmiskuvaan liittyvissä ristiriitatilanteissa 

oltiin niin 1600-luvulla kuin 1900-luvun alussa, ja kuinka perimmäiseltä olemukseltaan ja 

merkityksiltään samanhenkistä taidetta tämä tuotti.
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1 Johdanto 
Uhkea, alaston, tummakulmainen nainen on maalattu varsin provokatiiviseen asentoon taulun 

alalaitaan. Kuvan yläreunassa punahiuksinen, jotenkin tuskaiselta näyttävä nainen puristaa 

käsissään ristiä. Maalauksen tausta on voimakkaan violetti. Naishahmot erottaa toisistaan 

punaisten liekkien ja ruusujen ryhmä. 

Toisinaan jokin taideteos vangitsee katsojan. Näin kävi minulle, kun näin Emil Nolden 

teoksen Hurmio (Ekstase, 1929) Turun taidemuseossa syksyllä 2019. Teoksen nimen 

valinnalla Nolde on mitä ilmeisimmin halunnut ohjata katsojan ajatukset uskonnollisen 

hurmion kuvauksiin, ehkäpä niihin ikonisimpiin Pyhän Teresan ja Maria Magdaleenan kuviin. 

Myös kuvassa oleva uskonnollinen symboliikka viittaa samaan. Mutta miten erilainen teos 

onkaan, kuin kuvataiteen tradition hurmiokuvaukset! 

Tässä tutkimuksessani antaudun hurmion vietäväksi. Nolden esimerkkityön kautta 

tutustun hurmion kuvaamisen perinteisiin ja uskonnolliseen symboliikkaan. Tutkin tätä 

poikkeuksellista hurmioteosta peilaamalla sitä barokkiajan hurmiokuvauksiin. Tuolloin 

vastauskonpuhdistus valjasti taiteen ajamaan asiaansa, ja voimakkaista, tunteita herättävistä 

taideteoksista tuli suosittuja.1 Hurmioteokset edustavat ajalle tyypillistä, pyhimyslegendoja 

toistavaa ja välittömiä tunteita synnyttävää aihevalintaa ja tyyliä.  

Oman kiinnostavan ristiriitansa muodostaa Nolden käyttämä, aikalaisten mielestä ruma 

tapa kuvata henkilöitään – primitivistisen ekspressionistinen. Kun tätä karheaa tyyliä oli 

käytetty länsimaisen kulttuurin arvokkaimpien ja pyhimpien aiheiden kuvaamiseen, 

loukkaantuneista ei ollut puutetta. Ei ole ihme, että natsien degeneroitunutta taidetta 

esittelevässä pilkkanäyttelyssä2 oli esillä eniten töitä nimenomaan Emil Nolden tuotannosta, 

kaikkiaan 33 kappaletta. Natsit myös takavarikoivat kaikkiaan yli tuhat taiteilijan työtä.3 

Useat niistä tuhottiin tai ne katosivat. 

Aivan kuten ekspressionismia, myös barokkia pidettiin aluksi epäpuhtaana ja 

irrationaalisena, ja sanaa käytettiin pilkkanimikkeenä.4 Barokissa ja ekspressionismissa on 

ideologisesti paljon samaa, ja jollain kiinnostavalla tavalla 1900-luvun taideteos mahtuu 

samaan hurmioperheeseen 1600-luvun edustajien kanssa. 

  

 
1 Stockstadt & Cothren 2011, 711. 
2 Näyttely alkoi Dresdenistä 1933 ja se kiersi eri paikkakunnilla Saksassa vuoteen 1937 saakka. 
3 Petropoulos 2014, 166–168. 
4 Honour & Fleming 2012, 579. 
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2 Hurmiota barokista ekspressionismiin 

2.1 Uskonnollisen hurmion kuvaamisen traditio länsimaisessa 
taiteessa 

 

Taiteen historian nähdään yleensä rakentuvan tyylien tai taidesuuntausten vuorottelulle. 

Määritelmät, kuten barokki tai ekspressionismi, on yleensä annettu jälkikäteen helpottamaan 

taiteen kronologian hahmottamista.5 Uusien tyylien syntymiseen ovat vaikuttaneet 

ihmismieliä ja yhteiskuntia kuohuttaneet asiat, kuten vaikkapa löytöretkien synnyttämät uudet 

ajatukset maailmasta tai humaanin edistysuskon surkastuttaneet maailmansodat. Tyylikausien 

sisällä on syntynyt tiettyjä konventioita, tapoja kuvata jotakin ilmiötä. Esimerkiksi 

romantiikan tyylisuunnan luontokuvaukset voi melko helposti tunnistaa ryhmäänsä 

kuuluviksi.6 Ne muodostavat kuvaamisen kaanonin, jatkumon, jossa yksittäisillä teoksilla on 

keskenään selkeitä yhdistäviä piirteitä.  

Tyylin käsite syntyi 1700-luvulla. Aiemmin oli ajateltu, että taiteilija loi tyyliä omilla 

valinnoillaan. Uusi tyylihistorian idea oli tyylin geneerisyys: kukin aikakausi loi puitteet sille, 

millaista taidetta taiteilijat saattoivat tuottaa.7  

Uskonnollisen hurmion tai ekstaasin kuvaaminen tuli tyypilliseksi aiheeksi 1600-

luvulla, kun teatraalinen ja tunteikas barokki syntyi tukemaan vastauskonpuhdistuksen 

hengellisen uudistumisen ideaa. Protestanttisen reformaation katsottiin pohjautuvan 

humanismiin, rationaalisuuteen ja yksilölliseen ajatteluun. Protestanttiset kirkot olivat 

ulkoasultaan hillittyjä ja järkeviä. Katolinen vastauskonpuhdistus ottikin aseekseen tunteen: 

kristityn tuli tuntea omassa kehossaan niin sotilaiden miekanpistot kuin orjantappurakruunun 

painaumat.8  

Hurmiokuvia katsellessaan yksilö pääsi osallistumaan uskonnollisen hurmion hetkeen.9 

Hurmion kokijan tila kuvattiin ruumiin asennolla ja kasvojen ilmeillä. Nämä tunnistettavat 

ulkoiset merkit loivat katsojiin voimakkaan vaikutuksen. Katsoja samastui kokijan tunteisiin 

jopa niin, että tunsi fyysisesti samankaltaisia tuntemuksia.10 Katsojan asema muuttui: hän ei 

ollut enää passiivinen taiteen vastaanottaja ja ihailija, vaan barokkitaide yritti 

tarkoituksellisesti saada katsojaa tuntemaan.11  

 
5 Honour & Fleming 2012, 24. 
6 Barasch 1990, 245. 
7 Kallio 1998, 66. 
8 Stockstadt & Cothren 2011, 711. 
9 Stockstadt & Cothren 2011, 711–712. 
10 Saitajoki 2003, 62. 
11 Stockstadt & Cothren 2011, 711. 
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Katolisessa kuvamaailmassa vaikutti yhtä aikaa kaksi tapaa kuvata uskonnollista 

hurmiokokemusta. Varhaisempi ja yleinen tapa oli kuvata pyhimykset kokemassa ekstaattisia 

näkytiloja. Kokijan silmät ovat tällöin usein avoimet ja suunnatut taivaaseen. Hahmot ovat 

polvistuneita tai seisaallaan ja kurottavat käsillään kohti taivasta. Usein he levitoivat.12 

Toinen kuvaamisen tyyppi on tässä tutkielmassa esitelty hurmion kokemuksen tyyppi. 

Siinä pyhimykset ovat enempi makaavassa asennossa ja passiivisia. Heidän silmänsä ovat 

kiinni tai puoliavoinna. Taideteos kuvaa pyhimystä sisäisen kokemuksen tilassaan.13 

Hurmiokuvat perustuivat usein pyhimys- ja marttyyritarinoihin. Niissähän henkilöt 

kokevat suuria tuskia kilvoitellessaan Kristuksen tiellä: kuka joutuu teilinpyörään, kuka 

halsteriin, keneltä revitään silmät ja kenen sydän keihästetään. Näin taiteilija pystyi 

yhdistämään tutut tarinat, joissa oli jo automaattisesti suuren tuskan ainekset, 

kuvataiteelliseen ilmaisuun, jonka tunnemaailmaan katsoja saattoi imaistua.14  

Pyhimystarinoiden kuville oli usein ominaista myös seksuaalisuus, jopa sadomasokismi, 

kuten Viholainen väitöskirjassaan toteaa.15 Näin taiteellisiin kuvauksiin saatiin mukaan 

alastomuutta ja voimakkaita tunteita. Seksuaalisuuden kohteena olivat naiset: kylpevät 

Batseba ja Susanna tai ruoskittava Barbara. Katse oli miehen.    

Myös Raamatussa kuvataan hurmioita. Näissä tilanteissa ihminen joutuu hurmion tai 

suomenkielisen Raamatun käyttämän termin mukaan hurmoksen valtaan. Hurmostila tulee 

ihmiseen kysymättä ja pyytämättä ja ottaa valtaansa niin, että ihminen ei itse voi hallita 

tilaansa. Esimerkiksi Samuel kuvasi Ensimmäisessä Samuelin kirjassa (1. Sam. 10: 5–19) 

Saulille hurmostilaa, ja päätti kuvauksensa: ”Silloin Herran henki valtaa sinut ja sinäkin joudut 

hurmoksiin ja muutut toiseksi ihmiseksi.” Myöhemmin Saulista kerrotaan ensimmäisessä 

Samuelin kirjassa (1. Sam. 19:24), miten hän ”riisui vaatteensa ja riehui hurmoksissa Samuelin 

edessä, kunnes kaatui maahan, ja siinä hän makasi alastomana koko sen päivän ja yön”. Myös 

Uuden testamentin puolella (Apt. 11:5) esimerkiksi Pietari kertoo joutuneensa hurmokseen ja 

nähneensä tuolloin näkyjä.  

Kuvataiteessa pyhät hurmoksessa olevat miehet esitetään usein tilanteessa, jossa enkelit 

nostavat heitä kohti taivasta. Franciscus Assisilainen on suosituimpia hurmostilassa esitetyistä 

miespuolisista henkilöistä. Hänen kerrotaan saaneen paastotessaan stigmatisaatiokokemuksen. 

Franciscuksen hurmiokuvissa hänen attribuuttejaan ovatkin nimenomaan stigmat sekä 

 
12 Saitajoki 2003, 61. 
13 Saitajoki 2003, 61–62. 
14 Stockstadt & Cothren 2011, 712. 
15 Viholainen 2015, 90. 
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pääkallo.16 Kuvissa Franciscus on pukeutunut fransiskaanien ruskeaan kaapuun ja kohottaa 

kätensä kohti taivasta ja on näin helposti tunnistettavissa.  

Hurmiokertomukset liittyvät kuitenkin pääsääntöisesti naisiin. Ekstaattiset kokemukset 

olivat merkittäviä nimenomaan naismystikoille. Hurmion tilaan kuuluva itsekontrollin 

puuttuminen oli selvä merkki muille ihmisille siitä, että kokijalla oli suora yhteys Jeesukseen. 

Tämä yhteys antoi naismystikoille enemmän arvovaltaa.17  Maallikkohengellisille naisille 

tärkein uskonnollinen ilmaus oli heidän oma ruumiinsa, toteaa Maiju Lehmijoki-Gardner. 

Ruumiilliset kokemukset olivat heidän tapansa osallistua sananjulistamiseen.  He eläytyivät 

Kristuksen kärsimyksiin julkisilla, ruumiillisilla ekstaattisilla kokemuksillaan. Useisiin 

maallikkonaisten pyhimyselämäkertoihin liittyy ruumiin kurittaminen ravinnosta 

pidättäytymisellä: syömättömyydellä ja anoreksialla.18 Pyhää Avilan Teresaa ja keskiajan 

mystiikan teorioita tutkinut Katariina Ruokanen toteaa väitöskirjassaan ekstaasien olevan 

tunneteorioiden näkökulmasta tarkasteltuina ”tunteen fyysisten vaikutusten kokemista ja 

tunteen vaikutusta ruumiilliseen”.19 Ekstaasit eivät siis olleet vain hengellisiä tai henkisiä 

kokemuksia, vaan selkeästi myös fyysisiä.  

Ruumiin kurittaminen liittyy pyhimystarinoissa naisiin. Tämä on osa syntiin liittyvää 

sukupuolittuneisuutta. Ajateltiin, että miehelle kiusaukset syntiin lankeamiseen tulivat oman 

itsen ulkopuolelta, naiselle taas omasta sydämestä. Niinpä miehen tuli varoa ulkoisia 

kiusauksia, ja eritoten naisruumista niiden aiheuttajana.20  Nainen ei voinut syyttää muita kuin 

itseään. Ruumiin tiukka kontrollointi olikin naisten selviämiskeino. 

Uskonnollista hurmiota Berninin Avilan Teresan hurmio -veistoksen kautta tutkinut 

Juha Saitajoki kuvaa väitöskirjassaan Kristuksen kärsimyksen myötäelämistä. Ruumiillinen ja 

henkinen kärsimys yhdistivät kokijan kärsivään Jeesukseen. Ihminen koki, että Kristus oli 

halunnut kärsiä ja siksi myös hänen seuraajiensa tuli haluta ruumiillista kärsimystä. Se 

valmisteli yksilöä taivaaseen.21 Jeesuksen mallin seuraaminen oli siis hyvin konkreettista ja 

perustui haluun kärsiä. 

Mystiset ja ekstaattiset kokemukset olivat naisille usein kärsimyksellisiä, mutta yhtä 

aikaa hyvinkin aistillisia ja ruumiillisia. Avilan Teresaa tutkinut Katariina Ruokanen kertoo, 

että keskiajan rakkausmystiikassa erotettiin ”puhdas rakkaus”, joka oli hengellistä ja 

 
16 Farmer 2011, Francis of Assisi; Walsh 2007, 210. 
17 Saitajoki 2003, 24.   
18 Lehmijoki-Gardner 2009, 179–180. 
19 Ruokanen 2009, 301.  
20 Begel 2012, 347. 
21 Saitajoki 2003, 29. 
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taivaallista rakkautta Jumalaan ”lihallisesta rakkaudesta”, joka oli maallista, esimerkiksi 

aviopuolisoon kohdistuvaa. Mystisessä kokemuksessa tavoiteltiin nimenomaan puhdasta 

rakkauden muotoa, mutta sen kuvaamiseen sekoittui myös maallisen, aistillisen rakkauden 

piirteitä.22 Päivi Salmesvuoren mukaan pyhimykset nosti tavallisten ihmisten yläpuolelle 

nimenomaan heidän seksuaalinen kieltäytymisensä.23 Salmesvuori korostaakin pyhimyksen 

hurmion kokemuksen tapahtuvan vain mystikon omassa ihmisruumiissa ja mielessä, mutta 

toteaa yhtymisen jumalolennon kanssa olevan mystikkojen teksteissä ylin mahdollinen 

nautinto.24  

Tutkija Meri Heinosen mukaan naisten pyrkimyksenä ei välttämättä ollut kuolettaa 

omaa ruumistaan ja seksuaalisuuttaan. Kärsimys oli naisille tuskaa Jumalan rakkauden vuoksi 

ja yhtymistä Kristuksen kärsimyksiin. Vaikka sielun suhde Jeesukseen oli tärkeä, naiset 

kuvasivat suhdetta usein myös hyvin fyysisesti. 1300-luvun merkittävä naismystikko 

Mechthild Hackebornilainen kertoo Jeesukseen viitaten lepäävänsä rakkaan rakastajansa 

rinnalla, joka on komein, haluttavin, kiihkein, ihanin ja rakastettavin.25 Voi pohtia, millaisia 

merkityksiä sanoilla on ollut tuolloin ja millaisia nyt. Jos meillä luetaan Agricolan 

alkuperäistekstistä, että ”Sinä olet hercullinen poika” ymmärtämättä, että sana on 

”herkkätunteinen, hemmoteltu, arka”26, voidaan saada melko erikoinen käsitys Turun 

katedraalikoulusta.  Ekstaasiin jäänyt voimakkaan eroottinen näkökulma on ehkä korostunut 

sekä tulkintojen muuttuessa vuosisatojen aikana että yhteiskunnan erotisoituessa.  

Useat naismystikot saivat kutsumuksensa kypsemmällä iällä. Päivi Salmesvuoren 

mukaan se teki heidät tasa-arvoisemmiksi miesten kansa. Vaihdevuodet ylittäneet 

naismystikot näyttäytyivät seksuaalisesti vaarattomina. He olivat siirtyneet edustamaan 

lisääntymiskyvyttömien ihmisten joukkoa.27 Tällainen elämänkaari oli muun muassa Avilan 

Teresalla ja Hildegard Bingeniläisellä. Toisaalta profetointi yhdistettiin neitsyyteen: Jumalan 

rakkaus oli säilynyt neitsyessä puhtaana.28 Joka tapauksessa naisen pyhyys näyttäisi liittyvän 

kiinteästi hänen epäseksuaalisuuteensa.  

 

  

 
22 Ruokanen 2009, 26. 
23 Salmesvuori 2006, 98–99. 
24 Salmesvuori 2006, 115. 
25 Heinonen 2000, 131–133. 
26 Formulae puerilium colloquiorvm. 
27 Salmesvuori 2000, 85–86. 
28 Heinonen 2000, 128. 
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2.2 Barokki ja ekspressionismi uusien aatteiden tulkkeina 

 

2.2.1 Barokki – uskonnollista propagandaa ja suuria tunteita 

 

Taiteen tyylikaudet eivät ole selvärajaisia, eikä aikalaistaiteilija useinkaan tiedä olevansa 

tietyn tyylikauden edustaja.29 Myöhemmät taidehistorioitsijapolvet ovat päättäneet kutsua 

1600-luvun alkupuolella vallinnutta tapaa luoda taidetta ja arkkitehtuuria määritteellä 

”barokki”. Sanan etymologia on romaanisten kielten koukeroisuutta ja epämuodostuneisuutta 

kuvaavissa sanoissa. Tyylikautena barokkiin yhdistetään irrationaalisuus ja epäpuhtaus.30 Se 

oli merkittävä suunnanmuutos klassiseen, antiikkiin perustavaan selkeään renessanssiin. 

Tunne ja yksilöllisyys korostuivat.  

Arkkitehtuurissa tyyli näkyy vaikuttavina ja pompööseinäkin rakennuksina. Tyyliin 

kuuluivat omituisuudet ja erikoisuudet. Interiöörit rakennettiin kuin näyttämöiksi ihmisten 

roolileikeille.31 Tästä hyvä esimerkki on pohjoisen barokkilinnan, Drottningholmin suuri 

portaikko, jonka punasävyinen jyhkeys rytmittyy monipolvisilla koristeluilla, muinaisten 

tarukuninkaiden ja jumalattarien patsailla sekä trompe l’œil -maalauksilla, jotka avaavat 

näköaloja olemattomiin tiloihin. Se, minkä silmä näkee, ei välttämättä ole todellisuutta. 

Barokin tyyli syntyi Roomassa ja levisi sieltä koko Eurooppaan ja siirtomaihin. 

Honour & Flemingin analyysissä barokki on ”uskonnollista emotionalismia, dynaamista 

energiaa ja ylenpalttista dekoratiivista rikkautta”.32 Barokin taiteelle oli tyypillistä aihelmien 

löytäminen antiikin jumaltarustoista, pyhimyslegendoista ja Raamatusta apokryfikirjoineen. 

Allegoristen hahmojen joukkoon saatettiin ripotella eläviä merkkihenkilöitä. Legendat ja 

todellinen historia lomittuivat.33 Olemukseltaan barokki on katsojan tunteisiin vetoavaa. 

Kerry Downes tiivistää barokin vaikuttavan katsojan tunteisiin suoraan ja vasta tunteiden 

kautta älyyn. Vaikutus perustuu välittömyyteen, hetkessä välittyvään tunteeseen.34   

Roomasta levitetty vastareformaatio toi kuvataiteeseen aiheeksi uskonnollisten oppien 

vastakkainasettelun. Tätä kuvattiin symbolisesti erilaisilla hyvän ja pahan keskinäisillä 

taisteluilla. Raamatusta valittiin kuvauksen kohteiksi tilanteita, joissa hyvä voittaa pahan. 

Niinpä suosituiksi aiheiksi tulivat esimerkiksi apokryfikirjojen Susanna ja vanhimmat sekä 

 
29 Honour & Fleming 2012, 24. 
30 Honour & Fleming 2012, 579. 
31 Stockstadt & Cothren 2011, 712. 
32 Honour & Fleming 2012, 579. 
33 Stockstad & Cothren 2011, 712. 
34 Downes 2000, 38. 
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Judit ja Holofernes.35 Susanna oli kaunis nainen, johon kaksi vanhinta oli iskenyt silmänsä. 

Kun Susanna sitten oli kylpemässä, vanhimmat yrittivät pakottaa Susannan makaamaan 

kanssaan. Kun hän kieltäytyi, vanhimmat syyttivät häntä aviorikoksesta ja altistivat Susannan 

kuolemantuomiolle. Judit puolestaan oli juutalainen leski, joka päätti pelastaa kansansa 

hyökkääjäjoukolta, jonka johtaja Holofernes oli. Judit meni neuvottelemaan Holoferneen 

kanssa, loi mukavan tunnelman ja tarjosi miehelle runsaasti juotavaa. Kun tämä sammui, Judit 

palvelijattarineen katkaisi Holoferneen pään.36 

Tieteiden edistyminen pakotti ihmiset kyseenalaistamaan maailmankuvaansa. Erityisen 

tärkeää oli uusi käsitys siitä, että maapallo ei olekaan universumin keskipiste, vaan vain yksi 

planeetta kiertämässä aurinkoa.37 Geosentrinen maailmankuva hylättiin. Samalla 

eurooppalainen katse kohosi näkemään myös muuta maailmaa. Löytöretket ja kartografian 

kehittyminen saivat eurooppalaisen ihmisen ymmärtämään paremmin sijaintinsa maailmassa. 

Lisääntynyt matkustaminen ja painotaito levittivät tietoa maailmasta. Myös taidemaailmasta 

tuli entistä kansainvälisempi.38 Kun konkreettinen maailma muuttui äärettömäksi ja ihminen 

näin ollen entistä pienemmäksi ja kun uskonnollinen maailmankuva pirstoutui ja ristiriitaistui, 

kokonaan uudenlaiselle ajatusmaailmalle syntyi tilaa ja tarvetta.     

Trenton kirkolliskokouksessa (1563) linjattiin, että taiteen tuli esittää uskonnollisia 

aiheita suoraan ja katsojan tunteisiin vaikuttavasti ja osallistuttavasti.39 Taiteesta, ja 

nimenomaan barokin tyylistä, tuli näin katolisen kirkon propaganda-ase. Rooma katolisen 

kirkon keskuspaikkana taisteli reformaatiota vastaan ja valjasti myös kulttuurielämän tälle 

suurelle hankkeelleen.40 Kirkko tuki taiteilijoita, jotka tuottivat voimakkaita ja tunteisiin 

vetoavia teoksia. Esimerkiksi Berninin kuuluisan Pyhän Teresan hurmio -veistoksen tilasi 

aikanaan Venetsian kardinaali Frederico Corona tämän siirtyessä Roomaan.41 Tässä 

tutkimuksessa käsitellyt taitelijat Caravaggio ja Rubens loivat upeaa kirkkotaidetta 

nimenomaan katolisen kirkon sponsoroimina.42 

Vaikka taiteen oli määrä olla vaikuttavaa, sillä oli tiukat raamit, joissa toimia. 

Taiteilijoiden ei odotettu toteuttavan esitystavaltaan poikkeuksellisia teoksia, vaan käytössä 

oli tietynlainen koodisto, decorum, jolla uskonnollisessa viitekehyksessä määritettiin 

 
35 Väisänen 2011, 161. 
36 Väisänen 2011, 162. 
37 Stockstad & Cothren 2011, 712. 
38 Stockstad & Cothren 2011, 632. 
39 The Council of Trent 1848, 236. 
40 Saitajoki 2003, 49. 
41 Borsi 1984, 284. 
42 Stockstad & Cothren 2011, 711. 
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esimerkiksi kuvattujen henkilöiden vaatetus ja sen värit sekä muut ulkoiset attribuutit. Myös 

henkilöiden fyysinen olemus, ihon ja hiusten väri ja kasvojen ilmeet tuli kuvata decorumin 

mukaan. Sama koodisto kertoi myös, missä koossa taiteilija tai teoksen tilaaja saattoi olla 

maalauksessa mukana, ja kuinka lähellä pyhiä henkilöitä.43  

 

2.2.2 Ekspressionismi – yksilön tunteet maailman pirstoutuessa 

Niin kuin barokki asettui 1600-luvulla vastustamaan protestanttista analyyttista tietoista 

ihmiskuvaa, myös 1900-luvun alku oli ihmiskäsitysten muutoksen aikaa. Käsitykset 

ihmiskunnan jatkuvasta kasvusta ja paranemisesta saivat kuoliniskun viimeistään 

ensimmäisessä maailmansodassa. Sigmund Freudin ajatukset ravistivat koko yhteiskuntaa, ja 

ne näkyivät myös taitelijoiden tulkinnoissa. Freudin mukaan ihmisen toiminta selittyi 

tunteilla, aisteilla ja tiedostamattomilla vieteillä, eritoten sukupuolivietillä. Rationaalinen 

ajattelu oli toissijaista; tärkeää oli ymmärtää ihmisen vaistoelämää.44  

Taide heijasti ihmisten maailmankuvan muutosta. Pitkään vallinnut realistisen 

kuvaamisen kausi oli murtumassa. Impressionismiin saakka taiteilija oli kuvannut 

ympäristöään, sitä todellisuutta, jonka hän ympärillään näki. Olipa kyse tarkasta 

jäljentämisestä tai vaikutelman kuvaamisesta, kyse oli kuitenkin ympäröivän maailman 

ulkoisen todellisuuden heijastamisesta. Post-impressionistiset taidesuunnat kääntyivät 

sisäänpäin. Ne olivat suorastaan päälaelleen käännettyä impressionismia. Taiteilija ei 

tallentanut vaikutelmaa ympäristöstään, vaan esitti näkemyksensä maailmasta, omalla 

luonteellaan leimattuna.45 Tunteista ja ajatuksista tuli taideteosten lähtökohtia, ei niinkään 

havainnoista. Taidetta ei enää tarvinnut ihastella joko todellisuuden kuvaamisen 

naturalistisesta tarkkuudesta tai impressionismin värien sävykkäästä heleydestä. Nyt sai 

maalata rumasti. Tärkeintä olivat tekijän ja katsojan tunnetilat. Kuvilla otettiin kantaa ja 

tehtiin myös politiikkaa.46 

Ekspressionistinen maalaustaide kehittyi ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. 

Se on erityisesti saksalainen taidemuoto. Ekspressionistit halusivat kapinoida perinteitä 

vastaan ja painottivat sisäisen näkemyksen voimaa, taiteen henkistä merkittävyyttä ja 

 
43 Saitajoki 2003, 57. 
44 Honour & Fleming 2012, 772–773. 
45 Dempsey 2003, 70. 
46 Stockstad & Cothren 2011, 1019. 
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uudenlaista spontaaniutta. Taiteilijat kuvasivat oman aikansa ihmisen psykologista tilannetta 

ja purkivat omaa ahdistustaan, turhautumistaan ja aversiota aikansa maailmaa kohtaan.47   

Ekspressionismille oli ominaista romantiikan kaltainen voimakas luontosuhde: ajatus 

ihmisestä osana luontoa. Kaupungistuminen ja teollistuminen nähtiin ihmisen eristämisenä 

luontaisesta ympäristöstään. Luontoon kuuluvina olentoina ihmiset nähtiin myös keskenään 

tasa-arvoisina. Tästä syntyi tietty eettisen pesäeron teko aiempiin taidesuuntiin, eritoten 

impressionismiin. Se nähtiin yläluokkaisena taiteena, joka piti yllä eriarvoisuutta ja 

luokkayhteiskuntaa. Ekspressionismi oli tekijöidensä mielestä tasa-arvoista taidetta. Niinpä 

monet ekspressionistit kokivat Saksan keisarikunnan kaatumisen 1918 hyväksi asiaksi. 48 

Taidehistorioitsija Ashley Bassie määrittää ekspressionismin lähteiksi keskiaikaisen 

taiteen ja primitiivisen taiteen. Kolmas kantava voima ekspressionismissa on Bassien mukaan 

Nietzschen ajattelu. Vaikka ekspressionismia käytettiin alussa määritteenä kaikenlaisesta anti-

impressionistisesta tyylistä, se alkoi myöhemmin määrittää lähinnä nimenomaan 

saksalaisperäistä tyyliä.49 Primitiivisyydestä ekspressionistit löysivät pilaantumattoman 

ihmisen, alkuperäisen ihmismielen luovuuden. Keskiajan taidetta ekspressionistit pitivät 

rehellisenä ja puhtaana, syvästä hartaudesta kumpuavana. Sen käsityöperinne ja ei-

naturalistiset muodot saivat jäljittelijänsä muun muassa ekspressionistien puuveistoksissa.50   

Primitivismi merkitsi taiteilijoille tunteenomaista ja henkistä elämystä.51 Amy Dempseyn 

käsityksen mukaan paitsi kaupungistumisen vastustaminen myös primitivismiin liittyvä 

mystiikka olivat ekspressionismin merkittäviä teemoja.52 Siihen sopivat hyvin ajan 

merkittävän vaikuttajan, Sigmund Freudin ajatukset. Katsottiin, että primitivistisen taiteen 

perusta on vilpittömyydessä, hetkellisyydessä ja spontaaniudessa. Taiteilijat pitivät 

ihanteellisena tällaista välitöntä ja vaistomaista reagointia ja luopuivat sivistyneestä 

kaunotaiteesta.53 He etsivät turmeltumattomuuden aikaa, syvällisempää, tavanomaisen 

ylittävää sisältöä, todellisuutta, joka ei ollut se, joka näkyi ympärillä.54 Taiteen tuli olla 

uskollista luonnon sisäiselle totuudelle. Tämä jo romantiikan ajalta tuttu idea jalostui 

ekspressionisteilla ajatukseen, että luonnon ja taiteen yhdistävä linkki oli tietoisuus. Tärkeää 

oli se, miten ihmismieli muutti luonnon perusvoiman eli vietit taiteen muotoon, kulttuuriksi.55  

 
47 Honour & Fleming 2012, 781. 
48 Dube 1997, 16. 
49 Bassie 2008, 8. 
50 Bassie 2008, 26. 
51 Honour & Fleming 2012, 781. 
52 Demsey 2003, 71. 
53 Honour & Fleming 2012, 773. 
54 Gordon 1984, 369. 
55 Gordon 1984, 399. 
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Ekspressionistit kuvasivat paljon alastomia ihmishahmoja. Alastomuus toimi heillä 

moraalisen, fyysisen ja seksuaalisen vapautumisen symbolina.56 Se irrotti heidät aiempien 

sukupolvien ahtaista katsantokannoista ja porvarillisuudesta.57 Ekspressionistien aikalainen, 

saksalainen filosofi Friedrich Nietzsche puolestaan halveksui aikalaiskulttuurin dekadenssia. 

Hän korosti luovuutta ja kohotti vaistot moraalin yläpuolelle.58 

Tärkeintä ekspressionisteille oli sisäinen näkemys, sisäinen totuus, jota taiteen piti 

heijastaa. Tekniikka, jolla se toteutettiin, oli tavallaan sivuseikka. Korkeampi havainnon taso, 

eräänlainen selvännäkeminen, leimasi ekspressionistien taiteellista ajattelua. Taiteilijan ja 

katsojan välille tuli löytää hyvin intiimi ja subjektiivinen kommunikointi: taiteilija antoi tuolle 

kokemukselle muodon. Taiteilijalla oli katsojalle viesti, ja viestin välittämiseen tarvittiin 

kaksi, aivan kuten rakastamiseen, niin kuin asian muotoili yksi keskeisistä ekspressionisteista, 

Oskar Kokoschka. Ekspressionismi vapautti taiteilijat 1800-luvun pakkopaidasta ilmaisemaan 

omaa sieluaan ja henkeään vapaasti. Sisäinen viesti voitti aina ulkoisen.59  

Taidehistorioitsija Sandro Sproccati tiivistää ekspressionismin leimaavaksi tekijäksi 

sen muodon ja sen ilmaiseman sisällön ristiriitaisuuden. Kuvat ovat yksinkertaisia ja karkeita 

ja viittaavat lapsuuteen palautuviin tai arkaaisiin tyyliratkaisuihin. Sisältö on kuitenkin 

kantaaottavaa ja ajan yhteiskunnan epäkohtia esille tuovaa.60  

Henkisyyden uuteen ilmaisuun sopivat myös vanhat tarinat. Niinpä ekspressionistien 

aihelmiin sopivat Raamatun tarinat ja pyhimyskertomukset, aivan kuten barokin aikaan. 

Niiden avulla taiteilija saattoi kuvata olevaisen materian ylittävää perustavaa laatua olevaa 

asioiden henkistä olemusta.61 

Ekspressionistinen tyyli sai paljon vastustajia klassisemman tyylin kannattajista. 

Kansallissosialistit alkoivat tuomita suuntausta ja vainota taiteilijoita. Propagandaministeri 

Goebbels kerätytti kesällä 1937 Saksan taidemuseoista näitä teoksia, jotka hänen mukaansa 

loukkasivat saksalaisten kansallistunnetta, tuhosivat tai vääristivät luonnollisia muotoja tai 

olivat muutoin taiteellisesti heikkoja. Teokset kerättiin näyttelyyn, jonka avajaispuheessa 

Hitler totesi, että teokset on tehnyt joku, joka näkee asiat täysin toisin kuin muut: sinisiä 

niittyjä, vihreän taivaan ja keltaisia pilviä. Tällaiset taiteilijat pitävät Führerin mukaan katsojia 

idiootteina, ja katsojia on suojeltava tämänkaltaisilta näyiltä. 62  

 
56 Bassie 2008, 41 
57 Bassie 2008, 46. 
58 Bassie 2008, 35. 
59 Bassie 2008, 58, 114. 
60 Sproccati 2002, 147. 
61 Bassie 2008, 99. 
62 Dube 1997, 19. 
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Barokkia ja ekspressionismia näyttäisivät tyylikausina yhdistävän monetkin tekijät. 

Molempiin liittyy suuri maailmankuvallinen muutos. Barokin aikana maailmankuva laajeni 

maantieteellisesti, ja toisaalta koettiin voimakasta ristiriitaa katolisuuden ja protestantismin 

vastakkaisasettelusta. Ekspressionisteja järkyttivät sota, irtautuminen luonnosta ja 

luokkayhteiskunnan murtuminen. Molempia tyylejä paheksuttiin ja ylenkatsottiin. Molemmat 

korostivat yksilöllisyyttä, vahvaa sisäistä maailmaa ja voimakkaita tunteita. Molemmissa 

katsojan rooli oli uusi: kokijan, tuntijan, taide-elämyksen todellisen osapuolen. 

    

3 Tutkimustehtävä, lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmä 
 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Barokin ja ekspressionismin tyyli on hyvin erilaista, mutta ne ammentavat samoista 

ajatuksista ja ideoista: ihmisyksilön tunnemaailmasta. Taiteen henkisyys ja tunteen voima 

olivat tärkeitä molemmille tyyleille. Uskonnollisen hurmion kuvaaminen sopi molempien 

tyylien tarpeisiin. Ehkäpä niiden ideologinen samankaltaisuus on jäänyt osin huomiotta 

taiteen erilaisen ulkoisen ilmentymän vuoksi. 

Tässä tutkimuksessani analysoin barokin hurmioaiheisia taideteoksia. Peilaan Emil 

Nolden ekspressionistista Hurmio-maalausta niiden muodostamaa kokonaisuutta vasten ja 

pohdin, millaisia yhtäläisyyksiä näillä eri vuosisatojen hurmioteoksilla on ja millä tavoin ne 

ovat erilaisia. Millaisista perinteistä Nolde ammentaa ja millaisia esittämisen tapojen normeja 

hän rikkoo? Tutkimuskysymykseni on: Millä tavoin barokin hurmiokuvaukset heijastuvat 

Emil Nolden maalauksessa Hurmio (Ekstase, 1929) ja miten maalaus toisaalta rikkoo 

hurmiokuvauksen traditiota?  

Nolden taidetta on tutkittu erityisesti saksan- mutta myös englanninkielisessä 

maailmassa. Robert A. Pois, Saksan historiaan, taiteeseen ja ekspressionismiin erikoistunut 

historian professori on valottanut Noldea nimenomaan ekspressionistina sekä hänen vaikeaa 

suhdettaan kansallissosialisteihin.  Emil Nolde -säätiön johtaja, tohtori Christian Ring on 

julkaissut runsaasti Nolde-aiheista tutkimusta saksaksi. Taidehistorian professori William B. 

Sieger on tutkinut nimenomaan Nolden uskonnollisaiheisia teoksia. Saksalainen 

taidehistorioitsija Manfred Reuther on erityinen Nolde-asiantuntija, ja Nolde-säätiön aiempi 

johtaja. 
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Juha Saitajoki on tutkinut väitöskirjassaan (2003) Pyhän Teresan hurmiota. Hänen 

kuvataidetta, taidehistoriaa ja tekijän omaa taiteellista tuotantoa yhdistävä väitöskirjansa on 

ollut tärkeä tiedonlähde mutta myös persoonallisen esitystapansa vuoksi suuri kannustin.   

Nolden Hurmio-maalausta ei ole esitelty kirjallisuudessa ollenkaan niin paljoa, kuin 

esimerkiksi Nolden varhaisia uskonnollisia teoksia. Sen tutkiminen on siinä mielessä varsin 

merkityksellistä. Teoksen vertailua muihin hurmiomaalauksiin en ole tutkimuskirjallisuudesta 

löytänyt. Siksipä voidaan sanoa, että tämä tutkielma täydentää omalta pieneltä osaltaan myös 

kokonaiskuvaa Nolden tuotannosta. 

 

3.2 Lähteet 

Ensisijaiset lähteeni ovat neljä barokkiajan taideteosta, joissa kuvataan naisia uskonnollisen 

hurmiotilan vallassa, sekä Emil Nolden Hurmio-maalaus. Peilaan Nolden teosta näitä aiempia 

hurmioteoksia vasten. Valitsin nimenomaan barokin tyylikauden, koska naiset hurmiossa oli 

silloin paljon käytetty aihe. Neljä analysoimaani teosta ovat kenties kaikkein ikonisimpia ja 

tunnettujen taiteilijoiden teoksia. Emil Nolde on jopa saattanut nähdä teokset ainakin 

painokuvina. Teoksista yksi on veistos, joka esittää Avilan Teresaa ja kolme maalausta, jotka 

esittävät Maria Magdaleenaa. Teosten määrä on melko pieni, mutta ikonografinen, 

yksityiskohtainen tarkastelu ei mahdollista kovin suuren teosjoukon käsittelyä. Esittelen 

seuraavassa lyhyesti lähteeni. 

Caravaggio (1571–1610), oikealta nimeltään Michelangelo Merisi, maalasi Maria 

Magdaleenan hurmion63 vuonna 1606. Teos on ollut esikuva muille aihetta kuvanneille. 

Esimerkiksi Caravaggion Marian tapa pitää käsiään toistuu useissa myöhemmissä teoksissa.  

Flaamilaista Peter Paul Rubensia (1577–1640) pidetään yhtenä barokin suurista 

mestareista. Kun Caravaggion töitä arvosteltiin aikanaan liiallisesta raakuudesta ja jopa 

pilkasta uskonnollisia aiheita kohtaan64, Rubens puolestaan oli suosittu myös tilattujen 

muotokuvien tekijänä. Rubensin Maria Magdaleenan hurmio65 (1619–1620) onkin 

perinteisempi ja aikalaismakua hivelevämpi kuin Caravaggion teos.  

Artemisia Gentileschi (1593–1651/1653) maalasi Maria Magdaleenan hurmio -

teoksensa66 ilmeisesti 1620-luvulla. Caravaggion vaikutus maalaukseen on ilmeinen. Myös 

 
63 Teos on yksityisomistuksessa, ja se on kooltaan 103,5 x 91,5 cm. 
64 Saitajoki 2002, 58. 
65 Rubensin Maria Magdaleena sijaitsee Lillen Palais de Beaux-Artsissa, ja se on kooltaan 295 x 220 cm. 
66 Teos on yksityisomistuksessa, ja se on kooltaan 81 x 105 cm. 
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Gentileschi kuvasi usein raamatullisaiheisissa töissään väkivaltaisia tilanteita. Hänen 

huomionsa on kuitenkin pääasiassa naishahmoissa.67  

Gian Lorenzo Berninin (1598–1680) veistos Pyhän Teresan hurmio (1645–52) on ehkä 

kaikkein tunnetuin hurmioaiheinen taideteos. Santa Maria della Vittoria -kirkossa sijaitsevaa 

teosta pidetään barokin kuvanveistotaiteeseen tuoneen Berninin mestariteoksena. Veistos 

onkin usein taidehistorian kirjoissa juuri se, joka nostetaan edustamaan barokkia. Bernini on 

itse todennut veistoksen olevan kaunein hänen käsistään syntynyt teos.68 Siinä on nähtävillä 

barokin tunnuspiirteitä: tunnekylläisyyttä, yliluonnollisuutta, uskonnollisuutta ja valon ja 

varjon voimakkaita vastakkainasetteluja. 

Emil Nolden (1867–1956) öljyvärimaalaus Hurmio (1929)69 ei ole hänen tunnetuimpia 

töitään. Nolde ei valinnut sitä keskeisimpien uskonnollisten maalaustensa kokoelmaan. Teos 

edustaa saksalaisen ekspressionismin primitivististä suuntausta. Nolden taide heijasti hänen 

elämänsä ristiriitaisuutta: kansallissosialistiseen puolueeseen liittynyt taiteilija sai natseilta 

maalauskiellon ja hänen teoksiaan pilkattiin ja tuhottiin.     

Toissijaisia lähteitäni ovat muut uskonnollista hurmiota esittävät maalaukset ja 

veistokset, joihin olen tutustunut laajasti taidetta käsittelevien teosten ja museoiden 

digitaalisten arkistojen avulla. Etsin hurmioaiheisille teoksille tyypillisiä ja toistuvia piirteitä. 

Ne muodostavat peilin, jota vasten voin katsella ensisijaista tutkimusaineistoani. 

Lähdeteoksistani olen itse nähnyt Nolden ja Berninin teokset, ja minulla on niistä itse 

ottamiani valokuvia, joita käytän analyysissäni. Muista kolmesta teoksesta löytyy tasokkaita 

kuvia niin taidekirjoista kuin nettisivuilta. Itse taideteokset ovat jo niin vanhoja, että 

taiteilijoiden perikuntien lupaa niiden käyttöön ei tarvita. Käytän tutkimuksessani 

taideteoksista otettuja valokuvia, jotka ovat Wikimedia Commonsin käyttöoikeuksien piiriin 

kuuluvia, paitsi Nolden teoksesta, jota ei ole tarjolla Wikimediassa. Siitä käytän itse 

ottamaani valokuvaa.    

 

3.3 Tutkimuksen metodiset ratkaisut 

Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen. Lähteiksi valitsemieni viiden teoksen 

analysoinnissa olen käyttänyt teosten yksityiskohtaista kuva-analyysia ja lähilukua. 

Lähiluvussa teoksia analysoidaan järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti tavoitteena 

 
67 Stockstad & Cothren 2011, 726. 
68 Borsi 1984, 284. 
69 Kooltaan teos on 106,5 x 86,5 cm, ja se kuuluu Nolden säätiön kokoelmiin (Sammlung der Nolde Stiftung 

Seebüll). 
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ymmärtää teoksia syvemmin. Lähiluvussa on tärkeä tuntea teoksen konteksti, sekä 

historiallinen että tässä tapauksessa kuvataiteellinen.70 Lähiluku etenee tarkkojen havaintojen 

tekemisestä niiden tulkitsemiseen.71 

Käytän tutkimusmetodinani ikonografiaa. Se on taidehistorian tutkimusala, joka pyrkii 

selvittämään taideteoksen merkitystä, ei muotoa.72 Sen tarkoitus on kuvailla, luokitella ja 

tulkita teoksen sisältöjä sekä löytää teoksen konventionaalisia symbolisia merkityksiä.73 

Ikonografia ei arvota kuvia taiteellisesti vaan tutkii kuvien kiinnittymistä ketjuiksi.74 Se 

asettaa kuvat symboliensa ja intertekstuaalisten viitteidensä avulla kontekstiin. Ikonografisen 

tutkimuksen perinteisiä kohteita ovat kirkkotaide, mytologiset ja allegoriset teokset sekä 

historiamaalaukset.75 

Ikonografinen prosessi lähtee kuvan tarkasta lähiluvusta. Sen ensimmäisessä, myös esi-

ikonografiseksi kutsutussa vaiheessa tunnistetaan kuvien henkilöt ja tapahtumat. Mitä 

ympäröivässä maailmassa olevaa asiaa tietynmuotoinen tai -värinen asia maalauksessa tai 

tietynlainen kappale kiveä veistoksessa tarkoittaa?76 Tämän vaiheen havainnot perustuvat 

normaaliin arkitietämykseen. Oletamme, että kohteet esittävät sitä, miltä ne näyttävät.  

Tämän jälkeen taiteelliset motiivit yhdistetään teemoihin tai konsepteihin, eli selvitetään 

taideteoksen motiivien konventionaalisia merkityksiä.77 Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

kuvattujen ihmisten henkilöllisyyden selvittämistä tai kuvaan liittyvien allegoristen ja 

symbolisten viittauksien avaamista.78 Tässä vaiheessa etsitään siis merkityksiä, joita kuva 

välittää, koska näin on päätetty yhteisesti ajatella. Kyse voi olla esimerkiksi symbolikielestä. 

Tunnistamme tietyn kuvatyypin esittävän Mariaa ja Jeesusta, vaikka hahmot eivät eri 

taiteilijoilla ole samannäköisiä.  

Kolmatta ikonografisen prosessin vaihetta ikonografian kehittäjä Erwin Panofsky 

kutsuu sisällön olennaiseksi tai sisäsyntyiseksi merkitykseksi.79 Tulkitakseen teosta tutkijan 

tulisi tuntea teoksen syntyajankohdan katsomusjärjestelmiä, aatteita ja historiaa ja ymmärtää, 

kuinka ne ilmenevät teoksessa. Taideteos suhteutetaan alkuperäiseen kontekstiin, jolloin siitä 

tulee osa tekstien jatkumoa.80 Altti Kuusamo kutsuu tätä vaihetta ikonologiseksi tulkinnaksi. 

 
70 Brummett 2019, 23. 
71 Kain, 1998. 
72 Panofsky 1972, 3. 
73 Ockenström & Fält 2012, 189. 
74 Kuusamo 1996, 141. 
75 Ockenström & Fält 2012, 191. 
76 Panofsky 1972, 5. 
77 Panofsky 1972, 6. 
78 Ockenström & Fält 2012, 191. 
79 Panofsky 1972, 7. 
80 Ockenström & Fält 2012, 190. 
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Peilaamalla teosta aikakauden katsomusjärjestelmiin voidaan selvittää taideteoksen 

olennainen merkitys.81 Kuusamo toteaa italialaisen taidehistorioitsija G. C. Arganin 

kiteyttäneen ensimmäisenä ikonologian ja semiotiikan suhteen sanomalla, että ikonologia on 

taidehistorian semiotiikkaa.82 

Ikonologiaa on arvosteltu siitä, että se johdattaa ylitulkitsemaan ja löytämään 

merkityksiä myös sieltä, missä niitä ei ole. Tulkinta jää helposti pinnalliseksi symbolien ja 

allegorioiden etsimiseksi.83 Se on kuitenkin taidehistorian tohtori Lauri Ockenströmin mukaan 

toimiva menetelmä, kun taideteoksen merkitystä pyritään suhteuttamaan aikakauden arvoihin 

ja asenteisiin. Se on kokonaisvaltainen kulttuurinen lähestymistapa, joka edellyttää tutkijalta 

laajaa sivistystä.84 

 

4 Hengellisen hurmion kuvat  
 

4.1 Maria Magdaleena ja Avilan Teresa – kaksi pyhimyslegendaa 

 

4.1.1 Maria Magdaleena – katuva syntinen  

 

Maria Magdaleena on yksi kuvataiteen suosituimmista legendahahmoista. Hänen todellisesta 

henkilöstään on kuitenkin vain vähäisesti luotettavaa ja yksiselitteistä tietoa. Nyky-

eksegeetikot tulkitsevat Maria Magdaleenan olemuksen syntyneen varhain keskiajalla. 

Tuolloin oli tapana yhdistää Raamatun kertomuksia legendoihin, jotta saatiin rakennettua 

vetoavia uskon elämän mallihenkilöitä. Niinpä myös Maria Magdaleena rakennettiin useasta 

Raamatun hahmosta. Läntisen ajattelutavan mukaan hän oli Magdalan Maria, Jeesuksen 

seuraaja, josta tämä oli karkottanut seitsemän pahaa henkeä. Pahat henget symboloivat 

syntejä. Tähän henkilöön yhdistettiin Lasaruksen ja Martan sisar Maria, joka oli elänyt jollain 

tavoin syntistä elämää, mutta nautti nyt oppimisesta Jeesuksen johdolla. Hän on myös 

Luukkaan mainitsema syntinen nainen, joka puhdisti Jeesuksen jalat hiuksillaan ja voiteli ne, 

ja sai syntinsä anteeksi. Myös muissa evankeliumin kohdissa mainitut syntiset naiset koottiin 

yhteen Maria Magdaleenassa, olipa kyse samarialaisesta naisesta, jolla oli ollut monta 

 
81 Kuusamo 1996, 148. 
82 Kuusamo 1996, 149. 
83 Ockenström 2012, 217. 
84 Ockenström 2012, 227. 
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aviomiestä, kuin nimettömästä aviorikkojanaisesta, jonka Jeesus pelasti kivitykseltä. 

Lopputuloksena Maria Magdaleena näyttäytyi prostituutiosta luopuneena, entisenä 

epäsiveellisenä naisena, joka kuitenkin katui. Hänen kääntymyksensä vuoksi prostituoidut 

ovat kautta aikojen kuuluneet kristillisen hyväntekeväisyyden pariin, eritoten ne, jotka ovat 

vajonneet noihin tekoihin huonon sosiaalisen asemansa pakottamina. Magdaleenaa on jopa 

käytetty nimityksenä avionrikkojanaisesta tai prostituoidusta.85 Maria Magdaleenaa on pidetty 

myös aivan erityisenä prostituoituna, nimittäin hedelmällisyyden jumalien palvonnan 

papittarena, jonka rooliin prostituutio liittyi palvontamenona.86   

Gnostilaiset tekstit nostavat Maria Magdaleenan miespuolisten apostolien ohella 

merkittäväksi opettajaksi ja Jeesuksen opetusten tulkiksi.87 Ortodoksisessa kirkossa Maria 

Magdaleena on säilyttänyt tämän aseman. Maria Magdaleenan on myös arveltu olleen 

Jeesuksen puoliso. Nykykulttuuriin ajatuksen on esittänyt 1970-luvulla Jesus Christ Superstar 

-musikaali. Dan Brownin suosittu kirja Da Vinci -koodi jatkoi tarinaa 2000-luvulla. Sen 

salaisuus oli, että Jeesuksella olisi myös jälkeläisiä.88   

Legendoissa Maria Magdaleenasta tuli läntiseen kirkkoon merkittävä kääntyvän 

syntisen malli ja apu häneltä anoville syntisille. Hänestä tuli myös symboli 

kontemplatiiviselle luostarielämälle – sanotaanhan hänen sovittaneen syntejään peräti 

kolmekymmentä vuotta luolassa asuen.89 Kuvataiteessa katuva Maria Magdaleena (penitent 

Mary Magdalena) on huomattavasti yleisempi aihe kuin hurmioitunut Maria Magdaleena. 

Katuvasta Mariasta on maalauksia vielä 1800-luvulta, kun hurmiokuvat keskittyvät 1600-

lukuun. 

Maria Magdaleenaan liitetty seksuaalisuus on tehnyt joidenkin tutkijoiden mukaan 

hänestä myös kirkon aseen naissukupuolta vastaan. Susan Haskinsin mielestä Maria 

Magdaleenan hahmossa kirkko torjui seksuaalisuuden, jonka ruumiillistuma nimenomaan 

nainen oli. Hänen mukaansa kirkko on tietoisesti rakentanut Maria Magdaleenasta 

misogyynisen kuvan ja unohtanut tämän roolin naisena, joka julisti sanomaa Jeesuksesta. 

Ingrid Maischin mukaan Maria Magdaleenan hahmon metamorfoosi projisoi miehisiä 

käsityksiä naisen roolista: prostituoitu, vaimo, rakastaja, hurmoksen kokija, pyhimys.90    

 
85 De Boer 2006, 1–3 & 9.  
86 De Boer 2007, 4. 
87 Pardee 2020, 50. 
88 De Boer 2007, 3. 
89 De Boer 2007, 5 &13. 
90 De Boer 2006, 3. 
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Maria Magdaleenan attribuutteja, eli esineitä tai käsitteitä, jotka liitetään henkilön 

yhteyteen tämän tunnistamiseksi91 ovat esimerkiksi kaiken kauneuden katoavaisuutta ja 

katumusta symboloiva pääkallo sekä rikkauksia kuvaava voide- tai öljyastia. Öljypullo viittaa 

myös Jeesuksen jalkojen pesemiseen ja voitelemiseen öljyllä, eli nöyryyteen. Joissakin 

maalauksissa Maria Magdaleena ojentaa pois arvokkaita korujaan. Ne muistuttavat Vanitas-

kuvia, joissa turhamaisuuden pahetta kuvataan itseään peilaavana naisena, jonka ympärillä on 

kaikkea arvokasta, kuten koruja ja ehostukseen liittyviä esineitä.92 Attribuuteilla halutaan 

avata Marian olemusta ja hänen taipaleensa muutosta: rikas kurtisaani luopuu syntisestä 

elämästään ja sen avulla hankituista kalleuksista ja hakee ekstaasinsa jatkossa taivaisista 

lähteistä. Tähän ajatukseen sopii myös kirja, josta on tullut Maria Magdaleenan symboli 

viisauden ja hurskauden osoituksena.93 Tämä attribuutti juontaa juurensa Lasaruksen sisareen 

Mariaan, joka ei käyttänyt aikaansa kotitöihin, vaan oppimiseen. 

Yksi Maria Magdaleenan attribuuteista on pitkät, punaiset hiukset.94 Kaikissa tässä 

tutkielmassa käsitellyissä Maria Magdaleenaa esittävissä maalauksissa päähenkilön hiukset 

ovat punasävyiset, mikä on kertonut aikalaisille, että kyse on nimenomaan Maria 

Magdaleenasta. Punahiuksisuus on yhdistetty naisten löyhämoraalisuuteen ja jopa noituuteen, 

ja ajatus on jäänyt elämään nykykulttuuriinkin: se on hyväsydämisen prostituoidun symboli 

Tuulen viemän Belle Watlingista Pretty Womanin Vivian Wardiin. Maria Magdaleenan 

hiukset ovat maalauksissa pitkät, auki ja kiharaiset. Viittaus huonomaineiseen naiseen, joka 

puhdisti Jeesuksen jalat hiuksillaan, on ilmeinen.  

Avoinna olevat hiukset viittaavat myös menneisyyteen prostituoituna, sillä kunniallinen 

nainen ei olisi liikkunut julkisesti avoimin hiuksin. Pitkät hiukset muistuttivat aiemmasta, 

hekumallisesta elämästä. Myöhemmin pitkät hiukset olivat merkki Marian pyhimyselämästä 

erakkona. Aiemman kauneuden hylkääminen näkyi siinä, että hiukset olivat vapaat ja 

laittamatta kampauksiin tai kiinnittämättä kalliilla koristeilla. Vapaat hiukset olivat myös 

katumuksen symboli, sillä kasteeseen valmistautumiseen liittyi se, että naisen hiukset olivat 

auki. 95  

 

 

 
91 Konttinen & Laajoki 2005, 42. 
92 Väisänen 2011, 137. 
93 Koivunen 2005, 148. 
94 Koivunen 2005, 148.  
95 Begel 2012, 355. 
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4.1.2 Avilan Teresa ja lävistetty sydän 

 

Avilan Teresa oli todellinen historiallinen henkilö, joka syntyi 1515 Espanjassa kristityksi 

kääntyneeseen juutalaisperheeseen. Jo lapsena Teresalla ja hänen veljellään oli voimakas veto 

uskonnollisuuteen: he karkasivat kotoa matkustaakseen Marokkoon ryhtyäkseen 

marttyyreiksi. Teini-ikäisenä Teresa kiinnostui kaikesta nuorten naisten asioista: vaatteista, 

koruista ja parfyymeistä. Isä laittoikin hänet parantumaan nunnien kouluun. Teresa sai siellä 

kutsumuksen luostarielämään. Vastahakoinen isä yritti ensin pakottaa tyttärensä avioitumaan, 

mutta kaksikymmenvuotias Teresa pakeni Avilan karmeliittaluostariin. Luostarielämästä tuli 

hänen maailmansa. Teresa kärsi ankarista sairauksista, eikä pystynyt muun muassa useaan 

vuoteen kävelemään lainkaan. Nelikymmenvuotiaana hän alkoi nähdä näkyjä, kuten 

kuuluisan kohtaamisensa enkelin kanssa, joka oli taiteilijoiden suosikkiaihe. Näyt ohjasivat 

hänet perustamaan uusia luostareita paljasjalkakarmeliitoille. Avilan Teresa kuoli 1582.96 

Avilan Teresa kuvaa omilla sanoillaan kokemustaan enkelin kanssa seuraavasti: 

”Tässä näyssä Herra halusi minun näkevän enkelin seuraavalla tavalla. Hän ei ollut 

kooltaan suuri, vaan pieni ja sangen kaunis. - -  ” 

”Enkelillä oli kädessään pitkä kultainen keihäs, jonka rautaisessa kärjessä näytti olevan 

vähän tulta. Hän näytti lävistävän sillä sydämeni useaan kertaan, niin että keihäs 

tunkeutui sisuksiini. Kun hän veti sen pois, minusta tuntui, kuin hän olisi repäissyt sen 

mukanaan. Se sytytti minut kauttaaltaan suureen rakkauteen Jumalaa kohtaan. Niin 

ankara oli tuska, että se pani minut vaikeroimaan, ja niin ylenmääräinen oli se 

suloisuus, jonka tämä suunnaton tuska minussa synnytti, ettei kukaan haluaisi sitä 

menettää, eikä sielu tyydy vähempään kuin Jumalaan.” 

”Se ei ole ruumiillista tuskaa, vaan henkistä, joskin ruumiskin saa siitä osansa, vieläpä 

suuren osan.”97 

Barokin uskonnollisessa taiteessa sydämen lävistämisen teema kuuluu nimenomaan Avilan 

Teresalle.98 Tulinen nuoli on Teresan attribuutti, ja hänet kuvataan usein myös liekehtivä 

sydän rinnassaan, ja toisinaan kirjoitustyöhön viittaava sulkakynä kädessään.  

Avilan Teresan kirjoitusten pääpaino oli tuoda esille Marian kontemplaatiota. 

Karmeliittaluostareissa kuuntelevan Marian rooli oli tärkeä esimerkki, mutta ne toteuttivat 

myös Martan piirteitä sisarten hoitaessa arkiaskareita. Katariina Ruokasen mukaan Luukkaan 

evankeliumin Maria oli Teresan erityinen esikuva, mutta myös muut Uuden testamentin 

Mariat – niin Neitsyt Maria kuin Magdalan Maria – olivat Teresalle meditaation lähteitä.99  

 
96 Dickens 2009, 179–181, 191; Farmer 2011, Theresa of Avila. 
97 Pyhän Jeesuksen Teresa 1990, 195. 
98 Saitajoki 2003, 56 & 74. 
99 Ruokanen 2009, 307. 
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4.2 Barokkihurmioita 

 

4.2.1 Caravaggion valon ja varjon hurmio 

 

 

Caravaggio: Maria Magdaleenan hurmio (1606). 

Kuva: Wikimedia Commons. 

 

Lähdeteoksistani vanhin on Caravaggion maalaus Maria Magdaleenan hurmio (Maria 

Maddalena in estasi, 1606). Kuvassa on nainen puoli-istuvassa asennossa. Hänen päänsä on 

heittynyt taaksepäin. Naisella on pitkät, punertavat hiukset, jotka ovat auki ja hieman sekaisin. 

Yllään hänellä on vaalea, voimakkaasti laskostuva alusmekko, jossa on paljon ryöppyävää 

kangasta. Sen anteliaasta pääntiestä toinen olkapää näkyy paljaana; näemme myös melko 

pitkälle alastonta rintalastaa. Taempana oleva olkapää näyttää olevan paljaana, mutta siinä 

vaatteen rakenne jää epäselvemmäksi. Joka tapauksessa vaate on valunut niin avoimeksi, että 

nainen ei ehkä itse iloitsisi siitä, että hänet nähdään sellaisessa tilassa. Naisen alaruumiin 

ympärillä on punainen vaippa. Hänellä ei ole mitään koruja. Naisen kädet ovat ristissä. Hänen 

ilmeensä on raukea – silmät hieman raollaan, suu puoliksi avoinna.  
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Maalauksen taustassa ei erotu mitään muuta kuin oikeassa alareunassa osa jotakin 

istuinta, jolla nainen lepää. Kuvassa on voimakkaat värit ja valon ja varjon vaihtelu: 

esimerkiksi naisen kädet näyttävät erivärisiltä, koska toinen on valossa ja toinen varjossa. 

Värien vaihtelu sormissa on niin voimakasta, että se kiinnittää huomiota. On kuin kuvassa 

olisi tummaihoisen naisen vasen käsi ja vaalean oikea. Haluaako Caravaggio kuvata naisen 

kaksijakoisuutta käsien erilaisuudella? Tummat ja vaaleat elementit yhdistyvät ristityissä 

käsissä. Kompositiota ajatellen käsien erilaiset sävyt toimivat vastapareina vaatteiden 

vaaleille ja tummemmille sävyille.  Maalauksen asetelmaan on jätetty happea: Caravaggion 

Maria Magdaleenan yläpuolella on paljon tyhjää tilaa, jota päähenkilö ikään kuin hengittää. 

Tässä analysoitavassa teoksessa huomio kiinnittyy ensin naisen raukeaan ilmeeseen. 

Otsa on kuitenkin hieman rypistynyt. Onko tämä nainen onnellinen? Vai onko hänen ilmeensä 

hieman tuskaisa?  Hänen avoimet vaatteensa yhdistettynä ilmeeseen, puoliavoimiin silmiin ja 

suuhun voisi viitata myös maalliseen ekstaasiin. Toisaalta taas ristityt kädet viitaisivat 

uskonnolliseen hurmioon.  

Punainen vaippa on Maria Magdaleenaan liitetty asia. Myöhäiskeskiajan teologisessa 

symbolikielessä punainen merkitsi armeliaisuutta ja rakkautta Jumalaan. Ajatus perustuu 

Jeesuksen sanoihin katuvasta syntisestä naisesta Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 7:47). 

Niiden mukaan naisen monet synnit on anteeksiannettu nimenomaan hänen rakkautensa 

vuoksi. Tuomas Akvinolainen vahvisti tämän värikoodin kertomalla, että Maria Magdaleena 

oli käynyt läpi nöyrtymisen, omantunnon tuskien sinisen meren sekä armeliaisuuden, 

rakkauden punaisen tulen.100  

Caravaggion hurmioteos on ollut esikuva muille aihetta kuvanneille. Esimerkiksi tapa, 

jolla Maria pitää Caravaggion maalauksessa kätensä ristittyinä toistuu useissa myöhemmissä 

teoksissa, muun muassa tässä tutkielmassa analysoitavassa Artemisia Gentileschin 

maalauksessa.  

Mielenkiintoista on, että tämä Caravaggion juuri ennen kuolemaansa maalaama teos 

on ollut pitkään tunnettu vain kopioina: alkuperäisenä pidetty versio löydettiin ja tunnistettiin 

aidoksi vasta vuonna 2014.101  Joissakin versioissa kuvaan vasemmalle on maalattu risti, josta 

hohtaa valoa Marian kasvoille. Alkuperäiseksi tunnistetussa työssä tällaista selkeää 

valonlähdettä tai konkreettista esinettä ei kuitenkaan ole. Joissakin toisinnoissa Maria nojaa 

pääkalloon, joka myös on Maria Magdaleenan symboli ja viittaa kaiken katoavaisuuteen.102 

 
100 Erhardt & Morris 2012, xxxi. 
101 The Guardian 1.3.2016. 
102 Väisänen 2011, 59. 
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Lisäämällä tämä attribuutti on saatu vakuutettua katsoja siitä, että kyse on tosiaankin Maria 

Magdaleenasta, ja näin yhdistettyä kuva tiiviimmin uskonnolliseen hurmokseen, mikäli 

katsojat eivät olisi onnistuneet tunnistamaan maalauksen naishahmoa. 

Caravaggio kehitti huippuunsa tenebrismiksi kutsutun tyylin. Siinä maalauksen 

hahmot nousevat tummasta taustasta valoon, joka tulee usein kuvan ulkopuolelta, yhdestä 

lähteestä.103 Tässäkin kuvassa valo tulee jostakin vasemmalta, koska Marian hiukset oikealla 

jäävät osaksi taustaa ja pimentoon. Valon ja varjon voimakas vastakohtaisuus sopi barokin 

tunnemaailmaan. 

Caravaggio oli nuorempana maalannut tilaustöinä yksityisille keräilijöille eroottisia 

töitä.104 Hänen ohjelmaansa oli kuulunut myös asetelmia, mytologisia hahmoja ja erilaisia 

hieman teatraalisia hahmoja, kuten ennustajia ja androgyynejä mieshahmoja. Ensimmäisen 

tilaustyönsä, kardinaali Francesco Maria del Monten tilaamien San Luigi dei Francesin kirkon 

Contarelli-kappelin maalausten menestyksen jälkeen hän keskittyi lähinnä uskonnollisiin 

aiheisiin.105 Sekä kuvien tilaajat, mesenaatit että kriitikot pitivät kylläkin usein hänen 

uudenlaista, realistisen karheaa, brutaalia ja naturalistista tyyliään aiheeseen 

sopimattomana.106 Caravaggio hylkäsi kirjallisen säännöstön määrittämät puhdasoppisen 

kuvaohjelman säädökset. Todellisuuden havainnointi oli kurinalaisuutta tärkeämpää. Italian 

barokkitaiteen asiantuntija Maria Elena De Lucan mukaan tämä lähestymistapa oli 

maalaustaiteessa rajuin vallankumous sitten renessanssin.107 Tilaajat jopa hylkäsivät joitakin 

Caravaggion tilaustöitä, mikä teki hänestä entistä kuuluisamman ja kiistellymmän.108 

Esimerkiksi herttua Vincenzo i Gonzaga hylkäsi Caravaggion maalaaman Neitsyt Marian 

kuolema -maalauksen (1605), koska taiteilija oli käyttänyt mallina hukkunutta tyttöä. Tämän 

maalauksen osti itselleen samaan aikaan Roomassa vieraillut flaamilainen taiteilija – Pieter 

Paul Rubens.109  

Garavaggio oli tunnettu hyvin voimakkaiden ja väkivaltaistenkin aiheiden tulkitsijana. 

Hänen kuvastossaan katkotaan päitä, kidutetaan ja kuollaan. Taiteilija oli itsekin tunnettu 

väkivaltaisena miehenä, joka jopa karkotettiin Roomasta murhaajana.110 Voisi kuvitella, että 

 
103 Stockstad & Cothren 2011, 724. 
104 Carriere 2003, 321. 
105 De Luca 2002, 88. 
106 Stockstad & Cothren 2011, 721 & Carriere 2003, 321. 
107 De Luca 2002, 88. 
108 Carriere 2003, 325. 
109 De Luca 2002, 89–90. 
110 Saitajoki 2002, 58. 
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myös hurmiotyö on herättänyt kriitikoissa närää: ajalle oli ominaista, että taide heijasteli 

enempi yleisön kauneuden kuin totuuden kaipuuta.111  

Mitä ilmeisimmin Caravaggio ei maalannut useampia teoksia Maria Magdaleenasta 

hurmiossa. Hänellä on kuitenkin maalaus, joka on nimetty katuvaksi Maria Magdaleenaksi. 

Siinä hän muista taiteilijoista poiketen esittää Maria Magdaleenan hyvin nuorena, suorastaan 

lapsena, ja täysissä pukeissa.  

Hurmioituneista pyhimyksistä Caravaggio puolestaan ikuisti myös Franciscuksen. 

Miespuolinen pyhimys on pukeutuneena tunnusasuunsa, ruskeaan kaapuun. Hän lepää silmät 

kiinni ja rauhallisena häntä lempeästi katselevan enkelin sylissä. Niin pyhimyksen kuin 

enkelinkin jalkaterä on näkyvillä ja Fransiscuksen kädet ovat avoinna, kuin antautuneena 

hurmioonsa. Nykykatsoja on tällaisen kuvan äärellä hieman ymmällään. Vaikka kuva 

tyyliltään kuuluu barokin alkuvaiheisiin, kuvan sisältöä vertaisi mielellään johonkin Magnus 

Enckellin miehiä esittävään, homoeroottista tunnelmaa heijastavaan teokseen. Miten 

aikalaiskatsojat ovat nähneet kuvan? Sopiko heille hurmiokuvissa miespäähenkilö? Ja kun 

kuvan maalannut Caravaggio tunnetusti oli epämääräisen moraalin mies, mitä tässä nähtiin? 

Joka tapauksessa miespyhimyksen ja naispyhimyksen hurmio on Caravaggion maalauksissa 

hyvin erilainen. 

 

Caravaggio: Pyhän Franciscus Assisilaisen hurmio (n.1595). 

Kuva: Wikimedia Commons. 

 

 

 
111 Carriere 2003, 329. 
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4.2.2 Rubensin kuoleva Maria Magdaleena 

 

Peter Paul Rubens: Maria Magdaleenan hurmio (1619–20) 

Kuva: Wikimedia Commons. 

 

Peter Paul Rubensin Maria Magdaleenan hurmio (De heilige Maria Magdalena in extase 

1619–20) esittää kuolemaa lähestyvän Maria Magdaleenan. Teoksesta käytetäänkin myös 

nimeä Maria Magdaleenan kuolema. Maalauksen Maria on todellakin kuoleman merkitsemä: 

hänen ihonsa näyttää harmaalta ja hän tarvitsee kaksi enkeliä avukseen. Marian poimuileva, 

vaalea asu on valahtanut osin pois hänen yltään paljastaen toisen rinnan. Paljas rinta Maria-

kuvissa viittaa hänen maineeseensa entisenä prostituoituna.112 Rubensin Marian punertavat, 

pitkät hiukset ovat hajallaan. Näemme myös hänen paljaat jalkateränsä.  

 
112 Väisänen 2011, 137. 
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Marian silmät ovat hieman raollaan ja silmäterät näkyvät osin. Mutta katse ei näytä 

kohdistuvan minnekään. Suu on puoliavoinna. Marian harmaus ja verettömyys korostuu, kun 

häntä vertaa enkeleihin, jotka vaikuttavat hyvinkin terveiltä ihonväriltään. Maria on myös 

hyvin erilainen, kuin tyypillinen ”rubenslainen” nainen, jolle ominaista olivat hyvin pehmeät 

muodot, punertavan vaalea iho ja lähes täydellinen kiinteyden puute.  

Hurmiokuvan vasemmanpuoleisella enkelillä on yllään sininen lannevaate, 

oikeanpuoleisella punainen, mekkomainen vaate. Punaisiin pukeutunut enkeli katsoo kohti 

taivasta, kuten Mariakin, mutta enkelin katse on tarkka. Hän ojentaa toista kättään kohti 

Mariaa, ikään kuin näyttääkseen: ota hänet, hän on valmis. 

Kuvassa näkyy myös Maria Magdaleenaan liittyviä attribuutteja. Näitä ovat kaiken 

kauneuden katoavaisuutta ja katumusta symboloiva pääkallo sekä voide- tai öljyastia, joka 

viittaa Jeesuksen jalkojen voitelemiseen. Katsojat ovat siis pystyneet varmasti tunnistamaan 

hänet Maria Magdaleenaksi. 

Tässä maalauksessa henkilöt on sijoitettu maisemaan. Taustalla näkyy olkikattoinen 

rakennus ja puita. Taivas on pilvinen, mutta pyhät säteet valaisevat oikeasta yläkulmasta. 

Hahmot näyttävät olevan jonkinlaisella kallionkielekkeellä, joten rakennelma takana saattaisi 

olla luolan ovikatosta. Maria Magdaleenan yhteen legendaversioonhan kuului hänen 

asumisensa erakkona 30 vuotta luolassa, syntejään katuen.113  

Maria Elena De Luca kuvaa, miten Rubensin töissä voimakas veistoksellisuus yhdistyy 

iloisen hehkuvaan ja aistilliseen tunnelmaan.114 Tämäkin teos on muihin analysoituihin 

maalauksin verrattuna suorastaan pirteän värikäs. Raikas väritys herättää tunteen siitä, että itse 

tapahtuma etäännytetään katsojasta: aihe sopii palatsien seinille siinä kuin kuninkaallisten 

muotokuvat. 

Rubensin maalaus on ajan ihanteiden mukainen. Rubens olikin tunnettu siitä, että hänen 

ilmaisuvoimainen kuvakielensä soveltui tilaajien mielestä niin arvohenkilöiden muotokuviin 

kuin uskonnollisiin aihelmiin. Rubensin mesenaatteja olivat muun muassa Espanjan kuningas 

Filip IV, Ranskan kuningatar Maria de’ Medici sekä Englannin Kaarle I.115 Rubensin Maria 

Magdaleenakin on legendaperinteen uskollinen tulkki. Enkelien ottaminen mukaan ja 

tapahtuman sijoittaminen maisemaan tekevät maalauksesta perinteisemmän ja helpommin 

lähestyttävän kuin Caravaggion ja Gentileschin yksittäiset, tunteensa vallassa olevat naiset.  

 
113 De Boer 2007, 5 &13. 
114 De Luca 2002, 90. 
115 Stockstadt & Cothren 2011, 738. 
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Rubensin teos on muita käsiteltäviä maalauksia huomattavasti suurempi: sen korkeus on 

noin kolminkertainen muihin tutkimuksen kohteena oleviin hurmiomaalauksiin verrattuna. 

Todennäköisesti se on tilaustyö, olihan Rubens maalausta tehdessään jo kunnioitettu ja 

arvostettu taiteilija. Häneltä tilattiin muotokuvien lisäksi runsaasti myös uskonnollisia 

maalauksia ja teoksia kirkkoihin. Rubens pystyi vastaamaan tilaajien tarpeisiin, sillä hänellä 

oli mittava apulaisten parvi. Tapa käyttää assistentteja oli tyypillistä mestareille, mutta 

Rubens tuotteisti käytännön äärimmilleen. Hän koulutti avustajiaan, jotka erikoistuivat 

tiettyihin osiin maalausta, kuka pukuihin ja niiden koristeisiin, kuin hankaliin jalkoihin ja 

käsiin. Useasta Rubensin avustajasta tuli arvostettuja, itsenäisiä taiteilijoita.116  

Rubensia kutsuttiin aikanaan ”maalareiden ruhtinaaksi ja ruhtinaiden maalaajaksi”. 

Taiteilijuuden lisäksi hän oli myös merkittävä diplomaatti, hän osallistui muun muassa 

Espanjan ja Englannin välisiin rauhanneuvotteluihin. Hän toimi hovimaalarina ja hänet 

aateloitiin.117 

Maria Magdaleenan hurmio -maalauksessa on pieni kiinnostava yksityiskohta: 

Vasemmassa alareunassa kuvatulla kallionkielekkeellä köynnöstää jokin kasvi, jonka 

muutama lehti loistaa kirkkaan valoisina – pieni valonvälke pimeydessä. Voisi ajatella, että 

pieni sinnikäs lehti kallionkolossa on kuin Marian ympärilleen luoma valo pimeässä 

maailmassa. Köyhyyteen ja ulkoiseen vaatimattomuuteen sitoutunut entistä elämäänsä 

kurtisaanina katunut Maria loistaa vielä kuollessaan puhdasta valoa Jeesuksen kunniaksi. 

 

 

 
116 Stockstadt & Cothren 2011, 739.  
117 Carriere 2004, 15–19. 
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4.2.3 Gentileschin hehkuva Maria Magdaleena 

 

Artemisia Gentileschi: Maria Magdaleena hurmiossa (1620-luku) 

Wikimedia Commons. 

 

 

Artemisia Gentileschin 1620-luvulla maalaaman Maria Magdaleenan hurmio -teoksen (Maria 

Maddalena in estasi) Maria on verevännäköinen nainen. Hänellä on pitkät, punaiset, 

kiharaiset hiukset. Naisen olemus on hyvin pehmeä ja iho punatukkaiselle ominaisen vaalea. 

Iho on kuulas ja eloisannäköinen, toisin kuin miespuolisten kollegoiden maalauksissa. Naisen 

posket, nenä ja korvat punertavat aavistuksen verran. Kaikki aistielimet on kuvattu 

vastaanottavaisina. 

Nainen istuu, ja hänen päänsä on taipunut taaksepäin. Hän pitää ristityillä käsillään 

toista polveaan. Käsiin on ehkä syytä pysähtyä hetkeksi. Ne olivat nimittäin Gentileschille 

hyvin tärkeät. Hänen naisfiguuriensa kädet ovat anatomisesti taitavasti tehdyt, paremmat kuin 

niissä hänen maalauksissaan, jotka esittivät miehiä. Gentileschin maalausten naisilla on usein 

molemmat kädet näkyvissä, tai vähintäänkin toinen käsi. Naiset eivät ole kirjaimellisesti 

eivätkä kuvaannollisesti kädettömiä, vaan kädet todistavat heidän aktiivisuuttaan. Käsien 

avulla Gentileschin naiset ottavat vastaan, mitä maailma heille tarjoaa ja kohtaavat 

vastoinkäymiset. Naishahmojen kädet ovat suuria ja vahvoja, ja niillä voi maalata, tarttua tai 

estää, siinä kuin puristaa miekkaa, jolla katkaisee mieheltä pään.118 Tässäkin kuvassa 

Gentileschin Maria pitää määrätietoisesti käsiään ristissä. Ne pitävät hänet asennossaan ja 

ikään kuin ankkuroivat ekstaasissa olevan mielen järjen sitein todellisuuteen.  

 
118 Garrard 2005, 100 & 106. 
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Kynnenaluset näyttävät tummilta ja kynnet lyhyiltä. Maria on työtä tekevä nainen. 

Tarkemmin kuvaa tutkiessa pikkusormen päällä näkyy jotakin, mitä on mahdotonta kuvasta 

hahmottaa, kenties hiustupsu. Se jää kiinnostamaan, koska käsien merkitys oli taiteilijalle niin 

poikkeuksellinen.   

Naisen silmät ovat kiinni, samoin suu, joka on ehkä aavistuksen hymyssä. Nainen 

näyttää onnelliselta ja rennolta. Maalaus voisi hyvin kuvata eroottista hurmiota. Tilanne on 

joka tapauksessa naiselle miellyttävä, siinä ei ole läsnä kipua tai pakottamista. Vaikuttaa siltä, 

kuin Caravaggion Maria kestäisi tilanteen paineen alla mutta Gentileschin Maria ottaisi 

vastaan tilaamansa onnen.   

Naisella on yllään valkoinen pusero, joka on hyvin väljä – kangas laskeutuu suurina 

poimuina naisen vartalolle. Vaikka vaate on avoin, se ei varsinaisesti paljasta mitään. 

Vaatteen silkinpehmeyden ja kiillon kuvaaminen on Artemisia Gentileschille erityisen 

ominaista, ja hänen taidokkuutensa materiaalien kuvaamisessa on jopa auttanut 

varmistamaan, että hän on tiettyjen maalausten tekijä.119  Pääntie on varsin avara, ja naisen 

oikea olkapää on paljaana. Pääntietä reunustaa pieni pitsi, mutta muita koristeita naisella ei 

ole.  Naisen vasemmalla olkapäällä on violetti vaippa, joka peittää myös hänen alavartalonsa 

pääosin. Vaipan alta näkyy hieman keltaista, sekä vyötäröllä että helmassa, kenties hametta. 

Kuvan tausta näyttää mustalta, eikä siinä erotu juuri mitään, lukuun ottamatta naisen 

istuimen pientä kuviointia alhaalla vasemmalla sekä pitkittäisiä vaaleita juovia, joiden 

merkitystä on mahdotonta tällä kuvamateriaalilla hahmottaa. Valon ja varjon vaihtelu on 

todella voimakasta. Näyttää siltä, kuin nainen valaistuisi jostakin oikealta tulevasta valosta, 

koska valot ja varjot hänen kasvoillaan asettuvat siten. Caravaggion kehittämän tenebrismin 

vaikutus maalaukseen on ilmeinen. Toisin kuin Caravaggiolla, tämä Maria Magdaleena 

täyttää myös maalauksen yläosan. Hänen kasvojensa yläpuolella on vain pieni tila. Nainen 

hallitsee koko kangasta. Asetelma on myös päinvastainen, kun Caravaggiolla: Gentileschin 

teoksen suunta on vasemmalta ylhäältä oikealle alas. On kuin Caravaggion nainen olisi 

painettu hurmiossaan alaspäin, mitä viestii suuri tyhjä tila maalauksen yläreunassa, kun taas 

Gentileschin nainen hallitsee näyttämöä: hän on toimija, joka ottaa vastaan vain sen, mitä hän 

haluaa. Mary D. Garrard toteaakin Gentileschin kuvanneen länsimaisen kulttuurin 

arkkityyppisiä voimanaisia, kuten Susannaa, Lucretiaa ja Juditia, ja hänen tapansa kuvata 

näitä on hyvin toisenlainen kuin miespuolisten taiteilijoiden. 120 

 
119 Lattuada & Nappi 2005, 82.  
120 Garrard 1989, 178. 
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Caravaggion vaikutus Gentileschin tekniikkaan on vahva. Mary D. Garrardin mukaan 

monikin taiteilija 1600-luvulla oli ”Caravaggisti” mutta oli vain yksi ”Caravaggista”. 

Gentileschi oli ainoa tunnettu naispuolinen Caravaggion seuraaja. Hän otti käyttöönsä 

Caravaggion dramaattisen ja karskin tyylin, mutta käytti sitä täysin aikalaismiestaiteilijoista 

poikkeavasti.121  Hän kuvasi usein raamatullisaiheisissa töissään väkivaltaisia tilanteita, mutta 

poikkeuksellisesti niissä oli toimijana nainen, esimerkiksi Judit katkaisemassa Holoferneen 

päätä tai Salome kantamassa Johanneksen päätä tarjottimella. Toisaalta hän oli valinnut 

Raamatusta ja apokryfikirjoista ristiriitaisimpia tarinoita, kuten Loot ja tyttäret tai Susanna ja 

vanhimmat. Aihevalintaan vaikutti varmasti myös vastauskonpuhdistuksen suuri teema, 

hyvän ja pahan vastakkaisuus ja uuden opin torjuminen.122 Aihevalinnassa kannattaa huomata 

myös, että esimerkiksi Susannasta ja vanhimmista kertova tarina on niissä osissa Danielin 

kirjaa, joita ei enää nykyään ole monissa moderneissa protestanttisissa Raamatuissa, mutta 

jotka ovat useissa katolisissa Raamatun versioissa.123 Aihe on voinut siis tuolloin olla tilaajien 

suosima myös siksi, että se oli tiiviimmin katolilaisuuteen kuuluva. Aiheesta huolimatta, 

Gentileschin huomio on aina pääasiassa naishahmoissa, jotka ovat toimivia. Gentileschiä 

onkin pidetty nykytutkimuksessa feministisenä kuvataiteilijana.124  

Gentileschin naishahmot ovat anatomisesti luontevasti kuvattuja. R. Ward Bissell 

arveleekin, että hänellä naistaiteilijana oli mahdollisuus saada naisia olemaan alastonmalleina 

hyvinkin naturalistisesti esitetyissä kuvissa. Samalla nämä kuvat ovat Bissellin mukaan 

eroottisia ja seksuaalisesti vihjailevia ja lihallisuudessaan suorastaan shokeeraavia.125   

Tässä kyseisessä teoksessa Maria Magdaleenan attribuuteista mukana ovat vain pitkät ja 

punaiset hiukset.126 Aikakauden taidetta tunteville katsojille on varmasti ollut selvää, että teos 

on kunnianosoitus mestari Caravaggiota kohtaan – kuva on käänteinen asetelma aiemmasta 

työstä – joten sen voi hyvin ymmärtää Maria Magdaleenaksi ilman enempiä attribuutteja.  

Gentileschi on maalannut useita kuvia katuvasta Maria Magdaleenasta. Hänen 1620-

luvulla tekemässään, Sorrenton Museo Correalessa sijaitsevassa maalauksessa katuvan 

Marian mallina on selvästi sama nainen, joka on myös tässä työssä esiintyvä hurmoksessa 

oleva Maria. Sorrenton kuvassa punatukkainen Maria nojaa attribuuttiinsa pääkalloon, on 

silmät kiinni ja ehkä aavistuksen kärsivän näköinen.  

 
121 Garrard 1989, 4. 
122 Väisänen 2011, 161. 
123 Stockstadt & Cothren 2011, 725.  
124 Garrard 1989, 5. 
125 Bissell 2005, 24. 
126 Koivunen 1995, 148.  
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Artemisia Gentileschi: Maria Magdaleenan ekstaasi (ennen 1654) 

Kuva: Wikimedia Commons. 

 

Juuri ennen kuolemaansa Gentileschi maalasi kaksi kuvaa Maria Magdaleenasta 

ekstaasissa. Niissä Maria on ulkotiloissa, ehkäpä luolan edustalla ja katselee avoimin silmin 

taivaalle. Valoisassa päiväversiossa hän on pukeutuneena vain kevyeen lannevaatteeseen. 

Hänen allaan on raikkaan sininen vaippa. Paljaat rinnat ja pitkät punaiset hiukset sekä vieressä 

kivellä näkyvät pääkallo ja öljypullo saavat katsojan heti tunnistamaan henkilön Maria 

Magdaleenaksi. Hän nojaa toiseen käteensä ja korottaa toisen kohti valoa. Kuvaustapa on 

katolisessa kuvamaailmassa kontemplaatio-hurmiota varhaisempi ja yleisempi tapa.127 

Kokijan silmät ovat avoimet ja suunnatut taivaaseen, minne hän myös kurottaa käsillään. 

Gentileschin pimeämmässä yöversiossa Marialla on yllään sininen lannevaate ja allaan 

punainen viitta. Rinnat ovat paljaina, mutta ne eivät erotu hyvin hiusten takaa. Toinen käsi on 

rinnalla ja toinen osoittaa tekstiä kirjassa. Pääkallo on entisellä paikallaan. Molemmissa 

tunnelma on täysin toinen, kuin Gentileschin nuoruuden hurmioteoksessa. Se kuvasi 

sulkeutunutta, yksityisen kontemplaation tilaa. Ikääntyneempänä tehdyt maalaukset 

noudattavat tarkemmin 1600-luvulle tyypillistä maalaustyyliä, värit ovat heleämmät, mutta 

Maria Magdaleena on niissä tiedostava malli, ei enää omaan tunteeseensa sulkeutunut 

henkilö, jonka lähelle katsoja ei pääse.   

 

 
127 Saitajoki 2003, 61. 
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Mary D. Garrard pohtii Gentileschin Maria Magdaleena -hahmojen olemusta. Hän 

toteaa, miten Firenzen Pitti-palatsissa olevan katuvan Magdaleenan maalauksessa Gentileschi 

on pyrkinyt tekemään hahmosta ihmisenä uskottavamman maalaamalla tälle pientä 

kaksoisleukaa sekä poikkeuksellisen ruman jalan. Kuitenkin hahmon vapauteen pyrkivät 

punaiset kiharat kuvastavat peiteltyä aistillisuutta.  Myös ekstaasissa olevalla Maria 

Magdaleenalla on selvästi ainakin nykyistä kauneusihannetta ajatellen ylimääräistä pehmeyttä 

kaulassaan.  

Katuvan ja halveksitun prostituoidun osa ei ollut kaukana Gentileschin omasta elämästä. 

Hänen taideopettajansa raiskasi hänet ja hän joutui läpikäymään pitkän ja nöyryyttävän 

oikeusprosessin peukaloruuvikidutuksineen saadakseen oikeutta.128   

 

 

  

 
128 Cavazzini 2005, 39. 
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4.2.4 Berninin antautunut Teresa 

 

 

Bernini: Pyhän Teresan hurmio (1647–1652) 

Kuva: Wikimedia Commons. 

 

Berninin veistoksessa Pyhän Teresan hurmio (L'Estasi di Santa Teresa, 1647–1652) näemme 

puhtaan valkoisesta marmorista veistetyt hahmot. Ylempänä vasemmalla seisoo 

kiharahiuksinen, pyöreäposkinen, lempeäilmeinen enkeli. Tällä on oikeassa kädessään 

kultaisena välkkyvä, kapea nuoli, jota hän pitää etusormen ja peukalon välissä. Enkelin käsi 

on vartalon takana, ottamassa vauhtia, jotta hän saisi singottua nuolen kohti alempana 

makaavaa naista. Vasemmalla kädellään hän kohottaa naisen pukua edestä, ilmeisesti 

helpottaakseen nuolensa matkaa. Enkelillä on yllään valkoinen, pitkä, laskoksellinen puku, 

joka paljastaa hänen toisen rintansa. Myös enkelin paljas jalka näkyy veistoksen alareunassa.  
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Enkelistä alempana ja oikealla on naishahmo, joka on puoli-istuvassa asennossa. 

Päähuivin perusteella hänen voi tulkita olevan nunna. Hänen pukunsa on pitkä ja 

laskoksellinen, mutta hyvin peittävä, toisin kuin enkelillä. Kaulan ympärillä naisella on 

erityisen monia kangaskerroksia. Stokstad ja Cothren toteavat, että Bernini käyttää puvun 

laskosten rakennetta tuomaan esille Teresan asitillista vartaloa, joka kuitenkin on peitetty 

käsiä, jalkoja ja päätä lukuun ottamatta.129   

Naisen vasen käsivarsi roikkuu voimattomana hänen vierellään. Naisen silmät ovat 

raollaan. Näyttää kuitenkin, että katse ei kohdistu minnekään, vaan silmät ovat ikään kuin 

pyörähtäneet väärin päin. Hahmon suu on avoinna. Hän vaikuttaa lähes tiedottomalta. 

Ilmeeltään tämä Teresa muistuttaa Caravaggion Mariaa. 

Nunna ja enkeli on sijoitettu marmorilohkareen päällä. Se voi viitata piveen. Kuvaelmaa 

valaisevat pronssiset taivaalliset säteet. Teoksen yläpuolella olevasta ikkunasta veistokseen 

siilautuu luonnonvaloa.130 Koko teos on sijoitettu niin korkealle, että katsoja joutuu 

katsomaan sitä yläviistoon. Se lisää tunnetta taivaallisesta kohtaamisesta. 

Barokin uskonnollisessa taiteessa sydämen lävistäminen on nimenomaan Avilan 

Teresaan liitetty attribuutti.131 Tätäkin teosta on kutsuttu myös nimellä Transverberation of 

Saint Teresa, eli Teresan sydämen lävistäminen.  Katsojat saattoivat siis tunnistaa helposti, 

mistä tarinasta veistoksessa oli kyse. Santa Maria della Vittoria -kirkko kuului 

paljasjalkakarmeliitoille, eli Teresan perustamalle sääntökunnalle. Niinpä onkin kovin 

sopivaa, että kirkon kappeli on omistettu hänen mystiselle ekstaasikokemukselleen.132  

Pyhän Teresan veistoksen paljas jalka voi viitata yleensä salatun esittämiseen 

paljastettuna. Tässä tapauksessa se saattaa kuitenkin viitata myös siihen, että nunnan toinen 

jalkaterä on pyhäinjäännös, jonka kotipaikka on Santa Maria della Scala -kirkko Rooman 

Trasteveressa.133 Samaisessa kirkossa on muuten myös Francesco Mancinin maalaus Avilan 

Teresasta. Maalauksesta puuttuu kaikki Berninin veistoksen eroottiseksi tulkittu väreily. 

Honour ja Fleming arvioivat käsityksen barokin ylenpalttisuudesta perustuvan 

pääasiassa Berninin tuotantoon.134 Hänen tyylinsä sopi vastauskonpuhdistuksen henkeen. 

Bernini olikin suosittu taiteilija. Hän sai vain 26-vuotiaana tilauksen suunnitella 

Pietarinkirkon pääalttarin baldakiinin. Kierteiset pylväät ja esimerkiksi metallista tehdyt 

 
129 Stockstadt & Cothren 2011, 716. 
130 Stockstadt & Cothren 2011, 711. 
131 Saitajoki 2003, 56 & 74. 
132 Borsi 1984, 315. 
133 Saitajoki 2003, 57. 
134 Honour & Fleming 2012, 586. 
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”kangaskatokset” ja ”tupsut” ovat aitoa barokkia. Avilan Teresaa kuvaava Berninin veistos on 

myös tyypillistä barokkitaidetta siinä, että se yhdistää useita taiteenlajeja135: tässä tapauksessa 

arkkitehtuurin, veistotaiteen, taustan koristelun ja valaistuksen. 

Kun taideteoksen pyrkii sijoittamaan aikakauden kulttuuriseen viitekehykseen, on syytä 

ottaa huomioon taiteilijan ja taideteoksen tilaajan intressit, sekä taideteokselle asetettu 

tehtävä.136 Pyhän Teresan hurmio sijaitsee 1600-luvun alkupuolella rakennetussa Santa Maria 

della Vittoria -kirkossa. Sen yhteydessä oli paljasjalkakarmeliittojen luostari. Kirkko oli alun 

perin omistettu pyhälle Paavalille. Paavi Gregorius XV kuitenkin lahjoitti kirkkoon 1622 

Neitsyt Marian kuvan, jonka ajateltiin johtaneen katoliset voittoon protestanteista Prahan 

lähellä olleessa taistelussa – voittoisa Maria, jonka mukaan kirkko nimettiin uudelleen. 

Tällaisessa kirkossa on Pyhälle Teresalle rakennettu kappeli, jossa Pyhän Teresan hurmio 

sijaitsee.137 

Berninin Pyhän Teresan hurmiota on usein kutsuttu tyypillisimmäksi barokin 

veistokseksi. Siinä barokin teatraalinen ja tunteikas, vastauskonpuhdistuksen hengellistä 

uudistumista ilmentävä tyyli sai täyden voimansa. De Lucan mukaan juuri tämä teos toteuttaa 

parhaiten barokin taidekäsitykseen kuuluvan idean katsojan vetämisestä mukaan teoksen 

tunnelmaan.138 

Veistos tuntuu olevan jotakin pyhän ja profaanin välillä, hengellisen ekstaasin ja 

eroottisen mielihyvän yhdistelmää, tukahdutettua seksuaalisuutta. Veistos herättää 

kysymyksiä siitä, mikä on julkista ja mikä yksityistä. Onko meillä todellakin oikeus katsoa? 

Markiisi de Sadesta 1700-luvulla aina Jacques Lacaniin 1900-luvulla katsojat ovat nähneet 

patsaassa seksuaalisen kliimaksin. Enkelin nuolta on pidetty symbolisena falloksena ja 

Teresan tilaa naisen orgasmina. Taaksepäin heittynyt pää, suu puoliavoinna nautinnosta, 

silmät puoliummessa, vain valkuaiset näkyvät: Teresa on ekstaasissa. Kultainen valo, joka 

tulee ylhäällä olevista keltalasisista ikkunoista, on kenties pyhiä säteitä, jotka vahvistavat 

näyn.139   

Keskiajan mystiikkaa tutkinut Katariina Ruokanen toteaa Avilan Teresasta tehdyn 

tarpeettomasti jonkinlaisen seksuaalisuuden airueen ekstaaseista esitettyjen tulkintojen ja 

luostarielämän paradokseihin liittyen. Teresa ei itse korostanut seksuaalisuutta teksteissään tai 

 
135 Stockstadt & Cothren 2011, 712. 
136 Saitajoki 2003, 13. 
137 Saitajoki 2003, 51. 
138 De Luca 2002, 88. 
139 Mazzoni 2016, 85. 
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käyttänyt erityisiä seksuaalisuuteen liittyviä termejä.140 Ekstaasit olivat Ruokasen mukaan 

Teresalle fyysisen kokemisen tapoja. Niissä yhdistyivät hengellisyys, tunteminen, tunteet ja 

nautinto.141 Veistos onkin tavallaan kiinnostavampi, jos sitä pohtii nimenomaan mystisen 

ekstaasin kautta, koska se on ollut niin saavuttamatonta ja vain harvoille suotua, toisin kuin 

seksuaalinen ekstaasi. 

Aila Viholainen pohtii väitöskirjassaan, kuinka seksuaalisuuteen liitetyissä kuvissa 

niistä tehdyt tulkinnat ja taiteilijan tarkoite eivät välttämättä osu yhteen. Kirkko pyrkikin 

erottamaan uskonnollisen kuvan sisältämän alastomuuden katsojan kokemuksesta. Tarkoite 

oli symbolinen, vaikka kuva realistisen alaston.142 

Tässä yhteydessä on ehkä hyvä pohtia myös Berninin persoonaa. Merkittävä syy 

Berninin suosiolle kirkkotaiteessa saattoi hänen ehdottoman lahjakkuutensa lisäksi olla myös 

siinä, että hän oli kunnollinen elämäntavoiltaan, hyvä perheenisä ja syvällisesti hurskas 

vastareformaation kannattaja.143 Tätä tausta vasten tuntuisi kummalliselta, että hän olisi 

tietoisesti kuvannut Avilan Teresan seksuaalisen hurmion vallassa. Kun otetaan huomioon 

hänen oma uskonnollinen taustansa sekä tila, johon hän on Teresansa suunnitellut, herää 

vahva epäilys siitä, että eroottiset tulkinnat kumpuavat myöhempien katsojien erilaisesta 

maailmankuvasta ja ehkä ei niin uskonnollisesta lähestymistavasta, ei Berninin tarkoituksesta.    

 

 

4.3 Barokin hurmioteosten ominaispiirteet 

 

Edellä esitellyt esimerkkiteokset ovat kukin omanlaisensa taideteos, mutta niissä on myös 

paljon yhteisiä piirteitä.  

Hurmiossa olevien naisten asennot muistuttavat toisiaan. Kaikki ovat puolimakaavassa 

asennossa, pää taaksepäin taipuneena. Kukaan ei ole polvistunut tai jotenkin muuten 

uskonnollisuuteen viittaavassa asennossa. Päinvastoin: asento kuvaa antautumista hetkelle ja 

tilanteelle. Asennossa on jotakin niin avointa ja häpeilemätöntä, että katsojalle syntyy olo, että 

on todistamassa jotakin, mikä ei ole julkista tai tarkoitettu ulkopuolisen silmille. 

Kasvoilla on tärkeä merkitys hurmioteoksissa. Näissä kaikissa kokijan silmät ovat joko 

kiinni tai puoliavoinna, mutta vailla katseen tarkkuutta. On melkein kuin naiset nukkuisivat. 

 
140 Ruokanen 2009, 302. 
141 Ruokanen 2009, 301. 
142 Viholainen 2015, 84–85.  
143 Honour & Fleming 2012, 587. 
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Suljetut silmät vievät ajatukset kontemplaatioon, sisäänpäin kääntymiseen tai jonkin 

odottamattoman ihanan asian muistelemiseen. 1600-luvun alussa julkaistussa Iconologia-

teoksessa Cesare Ripa ohjeistaa hengellisen meditaation kuvaamiseen. Maahan polvistunut 

nainen olisi liittänyt kätensä yhteen ja tämän silmät olisivat suljetut, nimenomaan sisäisen 

olotilan tunnuksena.144 Kun tässä tutkimuksessa analysoituja teoksia vertaa miespyhimysten 

hurmiokuvauksiin, on suorastaan hämmentävää, kuinka paljon useammin miesten silmät ovat 

auki. He suuntaavat katseensa usein taivaaseen, mutta katse on fokusoitu. Vaikuttaa ikään 

kuin siltä, että miespuolinen hurmioitunut pystyy säilyttämään kontaktinsa nykyhetkeen, 

toisin kuin naispuolinen.  

Puoliavoin suu on barokin aikaan kuvannut pyhimyksen suoraa yhteyttä Jumalaan.145  

Nykyihmiselle siihen liittyy helposti eroottisia mielleyhtymiä. Gentileschin työssä Marian suu 

näyttää olevan melko lailla kiinni. Ehkäpä tämä on naistaiteilijan käsitys omista tunteistaan 

tietoisesta ja niistä nauttivasta naisesta: Gentileschin Mariassa ei ole tuskaa, vaan pelkästään 

nautintoa, sisäistä onnen lämpöä.  Miestaiteilijoiden Maria-töissä ja Teresa-veistoksessa voi 

helpommin aistia myös tietyn kivun ja kenties jonkun ei-toivotun läsnäolon.  

Ehkä tässä kohtaa on myös hyvä miettiä taideteosten tyypillistä tarkastelutilannetta. Siinä 

miehet katselevat ja naiset ovat katseen kohteena.146 Gentileschin Maria vaikuttaa aktiiviselta 

toimijalta, joka on valinnut osansa, kun muut naishahmot ovat toiminnan objekteja: kärsiviä, 

tuettavia, lävistettäviä. 

Paljaat ruumiinosat, kuten paljaat jalat, yhdistetään usein erotiikkaan. Alastonkuvauksen 

perinne syntiin langenneiden Adamin ja Eevan kuvauksissa sai katsojat yhdistämään 

alastomuuden häpeään, viattomuuden menettämiseen. Sukupuolisuus tuli näkyväksi, häpeä 

liittyi katseeseen ja nähtäväksi tulemiseen.147 Syntiinlankeemus teki alastomuudesta 

hävettävää. Ihminen tulikin kenties alastomaksi vasta häpeän myötä.148 Tässä tutkielmassa 

käsitellyissä töissä Berninin ja Rubensin töissä näkyy naisen paljas jalkaterä. Mielenkiintoista 

on, että mahdollinen eroottinen merkki toteutuu vain tilanteissa, joissa naispyhimyksen 

seurana on selkeästi miespuolisia enkelihahmoja. 

Naispyhimysten kädet ovat erityisen kiinnostavat. Kuten Gentileschin teoksen 

analyysissä todettiin, kädet olivat hänelle taiteilijana erityisen tärkeät. Kaikissa analysoiduissa 

barokin taideteoksissa naisten molemmat kädet ovat näkyvillä. Käsien viesti on kuitenkin 

 
144 Saitajoki 2003, 56. 
145 Saitajoki 2003, 56. 
146 Suominen-Kokkonen 1998, 161. 
147 Viholainen 2015, 85 & 91. 
148 Utriainen 2009, 89. 
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teoksissa erilainen. Teoksissa, joissa nainen on miesenkeleiden seurassa, hänen kätensä 

roikkuvat vartalon molemmin puolin. Ne näyttävät kuvaavan naisen antautumista tai 

voimattomuutta. Tapahtuipa mitä tahansa, tämä nainen ei pystyisi kohottamaan kättään. Sen 

sijaan teoksissa, joissa nainen on yksin, hän ei ole kädet auki antautuva, vaan pitää asentonsa, 

ehkäpä ryhtinsä, nimenomaan ristittyjen käsiensä avulla.  Asento on suljettu. Tulkitsisin, että 

yksinäiseen hurmioon liittyy tietty ruumiin hallinta. Toisaalta voisi ajatella, että kuva 

yksityisesti kontemploivasta naisesta tarvitsee käsien ristimisen kertomaan katsojalle, että 

kyse on tosiaan uskonnollisesta hetkestä. Enkelihahmojen ollessa läsnä se on tarpeetonta: 

hengellisyys on tässä, vaikka kädet eivät olisikaan ristissä. Nainen on muuttunut 

vastaanottavaksi hahmoksi, jonka hallinta omaan ruumiiseen katoaa.    

Hurmioita näyttäisi olevan kahdenlaisia: todistettuja ja yksityisiä. Yksityisissä on 

kuvattu naishahmo omassa tunnetilassaan. Kuva on maalattu ikään kuin salaa: nainen on 

elävä henkilö, jonka syvällistä hetkeä olemme päässeet todistamaan kurkistelijoina, kodin 

hämyssä. Sen sijaan taideteoksissa, joissa hurmiossa on mukana yliluonnollinen hahmo, 

tilanne on erilainen. Niissä nainen on esillä, kuin näyttämöllä. Hän on uskon esimerkki, 

taivaalliselle voimalle fyysisellä asennollaankin antautuva. Myös taideteoksen tausta ja muu 

asettelu saavat tällöin enemmän merkitystä.    

Kaikilla kuvien naisilla on vaatteet, jotka ovat väljiä ja valuvia. Ne ovat myös Teresa-

veistosta lukuun ottamatta melko avonaisia. Barokin uskonnollisissa taideteoksissa laskokset 

ovat Saitajoen mukaan visuaalinen esityskeino ekstaasille.149 Viholainen puolestaan 

kommentoi taideteoksissa vaatteisiin kuvatun pehmeän materiaalin paljastavan ruumiin 

ääriviivat ja korostavan näin aistillisuutta.150 Näemmehän jopa Teresan nunnakaavun läpi 

hänen ääriviivansa. Utriainen esittää suorastaan runollisesti laskosten olevan ”kankaan 

metaforan avulla ilmaistuja ja esitettyjä kerroksia, kätköjä, poimuja, taskuja, kuin vuoroveden 

rantaluoliin jättämiä lammikoita, joissa sikiävät kuriton läpinäkymätön elämä, yhteiskunta ja 

historia”.151 Myös vaatetus on siis valjastettu toistamaan aihetta. Perusvaate, alusmekko tai 

pusero, on kaikissa maalauksissa vaalea, ja se on luvattoman avoin normaaliin 

arkitilanteeseen, saati muotokuvaan.  

Analysoiduissa maalauksissa Maria Magdaleenalla on koodiston mukaiset pitkät, 

punertavat, kiharaiset hiukset. Jo niiden avulla aikalaisten on ollut helppo määrittää kuvan 

henkilö Jumalan armon saaneeksi, hurmiossa olevaksi Maria Magdaleenaksi. Maria 

 
149 Saitajoki 2003, 11. 
150 Viholainen 2015, 102. 
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Magdaleenalle kuuluvia symboleja on vain Rubensilla, jonka teos on toisia saman aiheisia 

töitä sovinnaisempi. Berninin veistoksen aihe taas on helppo tunnistaa, sillä siinä on 

ainoastaan Avilan Teresaan liitetty attribuutti: sydämen lävistävä nuoli. 

Kaikki analysoidut taideteokset on tehty uskonnollisen ristiriitaisuuden vallitessa. 

Myöhemmin kolmikymmenvuotiseksi sodaksi nimetty sota-aika alkoi vuonna 1618. 

Caravaggio oli maalannut hurmionsa ennen sodan syttymistä, mutta jo tuolloin, 1600-luvun 

alussa, sotaan johtavat jännitteet olivat ilmassa. Rubens ja Gentileschi maalasivat teoksensa 

sodan aikana, ja Berninin veistos valmistui sodan juuri loputtua. 

  Kolmikymmenvuotinen sota alkoi saksalaisten ruhtinaskuntien uskonnollisena 

välienselvittelynä, mutta laajeni uskonsodaksi, jossa vastakkain olivat pohjoinen 

protestantismi ja eteläinen katolisuus. Sotaan liittyi myös runsaasti valtataisteluita. 

Esimerkiksi Tanskalla ja Ruotsilla oli keskinäiset taistelunsa, vaikka protestantteja olivatkin, 

ja Ranska halusi Habsburgit vallasta, vaikka molemmat olivat katolisia. Alun perin kyse oli 

kuitenkin uskonsodasta.152  

Protestantit ja katoliset synnyttivät aktiivisesti vihaa toista osapuolta kohtaan. Vaikka 

protestantteja oli Saksan valtakunnassa enemmän, katolilaisilla oli tehokkaammat keinot. 

1600-luvun paavit olivat kiihkeitä ja puhdasoppisia. Avukseen he saivat jesuiittaveljeskunnan, 

jonka edustajat tekivät työtään esimerkiksi ylimystön opettajina ja rippi-isinä. Näin he 

juurruttivat tehokkaasti katolisuutta tuleville hallitsijoille. Protestantit puolestaan riitelivät 

myös keskenään – esimerkiksi luterilaisten välit kalvinisteihin olivat yhtä huonolla tolalla 

kuin heidän suhteensa katolilaisiin. 153 

Lopulta melkein kaikki Euroopan mannervaltiot olivat mukana sodassa. Westfalenin 

rauha 1648 piirsi monille Saksan vanhalla alueella oleville valtioille ensimmäistä kertaa 

rajat.154 Sota vaikutti siis merkittävästi niin uskonnolliseen ilmapiiriin kuin 

kansallismielisyyteen. Sodan kauhut puolestaan ovat varmasti ruokkineet halua erkaantua 

arjesta, mihin barokkitaiteen yliluonnollisia tilanteita, menneisyyden sankareita ja Raamatun 

tarinoita suosiva tyyli tarjosi reitin. Toisaalta Caravaggion ja Gentileschin väkivaltaiset kuvat 

voi tulkita heijastuksiksi maailman verisyydestä.    

Maailma mullistui 1600-luvulla monin tavoin. Sodat kaatoivat valtioita ja osin myös 

aatelistoa. Samalla vastauskonpuhdistuksen halu käyttää taidetta propagandakeinona muutti 

 
152 Lappalainen 2014, 275–276. 
153 Grimberg 1983, 312–314. 
154 Grimberg 1983, 346 & 348. 
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taiteilijoiden asemaa: mesenaatti ei enää ollutkaan pääasiassa maallinen valtias vaan tilaaja 

saattoi olla kirkon mies. Niinpä taiteeseen tuli uudenlaisia aiheita, niin kuin juuri hurmio.  

Kaikki tässä tutkielmassa käsitellyt taiteilijat olivat jo omana aikanaan arvostettuja, ja on 

melko todennäköistä, että he kaikki tekivät teoksensa tilaustöinä. Berninin suurikokoinen 

veistos oli varmasti tilaustyö kirkkoon. Vaikka taiteilijat kuvasivat todennäköisesti heille 

valmiiksi annettua aihetta, jonka kuvaamiseen käytettiin ajan tyyliohjeistusta, jokainen teos 

on omanlaisensa ja tuo esiin myös taiteilijoiden omaa persoonaa: Caravaggion voimakasta 

uhmakuutta, Gentileschiä vahvojen naishahmojen tulkkina, Rubensin diplomaattista 

hyvätapaisuutta ja Berniniä barokin ilmentymänä: kokonaisvaltaisen, moniaistillisen ja 

tunteisiin vetoavan teoksen luojana.   

Kauneuskäsite muuttui 1600-luvulla. Kuten aiemmin mainittiin, nimenomaan Caravaggio 

oli edelläkävijä realistisen tarkkailijan katseen välittäjänä. Hän myös tienraivaajana joutui 

kulkemaan taiteellisesti vaikeimman tien. 

Kaikki analysoidut työt ovat aikansa tulkkeja. On melko vaikeaa kuvitella länsimaisen 

kulttuurin ja läntisen uskonnon piiriin hurmioaiheisia taideteoksia 2000-luvulla. Hurmiotilan 

kuvaaminen samastuttavana fyysisenä kokemuksena oli tyypillistä nimenomaan 1600-luvun 

barokkitaiteessa, jonka voimakkain taustamäärittäjä oli uskonto.  
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5 Nolden Ekstase hurmion kuvaajana 
 

 

Emil Nolde: Hurmio (1929) 

Kuva: Sanna-Mari Hovi 

 

Emil Nolden teos Hurmio (Ekstase, 1929) kuvaa kahta naista. Se on toteutettu hyvin 

voimakkain värein, ekspressionismin tyyliin. Kuvassa on mukana uskonnollista symboliikkaa, 

kuten risti. Muutoin se ei heti mielly uskonnolliseksi teokseksi, saati uskonnollisen hurmion 

kuvaajaksi. Teoksen nimen valinnalla ja sen kristillisillä symbolielementeillä Nolde on 

kuitenkin mitä ilmeisimmin halunnut ohjata katsojan ajatukset uskonnollisen hurmion 

kuvauksiin.  

Teoksen etualalla on tummahiuksinen, alaston nainen. Taustalla on nainen, jonka 

hiukset ovat hyvin voimakkaan väriset, suorastaan oranssit. Hän pitää käsissään ristiä. 

Hahmojen tausta on pelkkää väripintaa. Punahiuksisen naisen ympärillä voi erottaa punaisia 

kuvioita, jotka vaikuttavat ruusuilta ja liekeiltä. Tämä asetelma muistuttaa perinteisiä 

medaljongin muotoisia madonnakuvia, jotka on ympäröity kukkasin. Ruusulla on myös 

voimakasta symbolimerkitystä. Ruusu on Neitsyt Marian symbolikukka, ja keskiajasta 



 

40 

 

eteenpäin se symboloi uskonnollisessa kirjallisuudessa kauneutta, uudestisyntymistä ja 

neitsyyttä. Maallisessa kirjallisuudessa ruusun symboliikka oli suorastaan päinvastainen: se 

kuvasi maallista rakkautta ja sillä viitattiin naisen sukupuolielimeen.155 Symbolimerkitys on 

siis kaksijakoinen, mikä saattoi olla myös Nolden tarkoitus. 

Punatukkaisen naisen päälaki rajautuu kuvasta pois. Noldelle tyypillinen tapa oli rajata 

ja leikellä hahmojaan. Hahmon katkeaminen kesken saattoi viitata myös tapahtuman 

hetkellisyyteen.156 Kuvaako punahiuksisen naisen pään rajaaminen osin pois hetkellisyyttä tai 

kuvitteellisuutta? Onko taivaallinen naishahmo olemassa vain etualan naisen kuvitelmissa, 

hänen ihanteensa tai tila, jota hän tavoittelee?  

Koska tausta on vain väripintaa, kaikki huomio keskittyy henkilöhahmoihin. Klaus 

Hoffmann toteaa tällaisen maalaustyylin olevan Noldelle tyypillistä: Maalausten taustat ovat 

yleensä mahdollisimman lähellä figuuria. Hahmot esiintyvät välittömästi ympäristöönsä 

upotettuina.157 Tässä voisi ajatella olevan Caravaggion vaikutusta: tiivis kuva, joka nousee 

hyvin tummalta pohjalta ja jossa valoa ei tule useammasta kulmasta. Caravaggion työt 

olivatkin mitä ilmeisimmin Noldelle tuttuja.158 Taustan väri vaihtelee sen alareunan lähes 

mustasta violettiin ja vaaleaan lilaan. Mustahiuksisen naisen rinnan yläpuolella on alue hyvin 

vaaleaa lilaa tai jopa vaaleanpunaista. Se muistuttaa liekkejä. Koko maalauksen päävärinä voi 

kuitenkin pitää violettia, katumuksen, odotuksen ja valmistautumisen symboliväriä.159 Nolde 

suosi hyvin voimakkaita värejä, mutta yhdessäkään hänen noin 50 raamatullisaiheisessa 

teoksessaan tausta ei ole violetti. Uskonnollisessa perheessä kasvaneelle Noldelle kirkollinen 

värisymboliikka oli varmasti tuttua. Ei siis liene kovin vaarallista arvella, että hän on tuonut 

värivalinnallaan tietoisesti Hurmio-työhönsä mukaan katumuksen elementin ja haluaa värillä 

korostaa teoksensa uskonnollista henkeä.  

Taiteilijan signeeraus on oikeassa yläkulmassa. Käydessäni läpi Nolden töitä huomasin, 

että hän signeerasi öljyvärityönsä yleensä oikeaan alakulmaan ja joskus harvoin vasempaan 

alakulmaan. Yläkulmaan signeerattuja töitä löytyy vain ani harvoja. Kenties tässä 

maalauksessa signeeraus alareunaan olisi häirinnyt maalauksen tasapainoa. Eikä taiteilija ole 

selvästikään halunnut merkata nimikirjoitustaan naishahmon jalkaan.   

Naisten kasvot on maalattu primitivistiseen tyyliin. Naisten suut ovat avoinna, mikä 

tekee hahmoista hieman typerännäköisiä. Naiset eivät ole kuitenkaan varsinaisesti avanneet 

 
155 Väisänen 2011, 103. 
156 Nolde et al. 1972, 21–22. 
157 Hoffmann 1972, 22. 
158 Sieger 2010, 263. 
159 Väisänen 2011, 154. 
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suitaan, vaan huulten välistä näkyvät kiinni puristetut hampaat. Avointen huulten takana on 

torjuva ja kenties hyökkäävä hammasrivistö. Varsinkin etualan hahmo voimakkaine 

kulmakarvoineen edustaa hyvinkin primitivististä tyyliä. Tässä maalauksessa näkyy Honourin 

ja Flemingin mainitsema Nolden kyky sulattaa Afrikan ja Oseanian primitiivisen taiteen vaikutus 

syvästi persoonallisiin kristillisiin kuviinsa niin, että ne ”karkeassa pelkistyneisyydessään ja 

raaoissa väreissään ylsivät miltei ekstaattiseen voimaan”.160 Aikalaiset olivat kenties hieman 

erilaisissa ajatuksissa. 1920-luvulla Nolde oli vielä hyvinkin arvostettu taiteilija, mutta 1930-

luvulla Nolden töitä arvosteltiin ankarasti, ja hän joutui kansallissosialistien hampaisiin. 

Eräskin kriitikko mainitsi hänen pystyvän tekemään kasveistaan ja eläimistään luonnollisen 

näköisiä, mutta että Nolden ihmishahmot ovat epänormaaleja ja viittasivat kriitikon mukaan 

rodulliseen degeneraatioon.161  

Nolden kiinnostus primitivistisyyteen oli syntynyt jo 1900-luvun alussa, jolloin hän 

piirsi esineitä Berliinin etnografisessa museossa. Sittemmin hän vietti lähes vuoden Uudessa-

Guineassa Kolmannen valtakunnan lähettämänä: Nolden oli määrä tehdä demografista 

tutkimusta, mikä tarkoitti väestön rodullisten erityispiirteiden tallentamista. Nolde tekikin 

työtä aktiivisesti. Hän näki kuvattavansa alkuperäisinä, luonnon kanssa harmoniassa elävinä 

ihmisinä.162  Heimotaidetta Nolde arvosti, koska se ei ollut sofistikoitunutta vaan elävää ja 

energistä.163 Hänen ajatuksensa sopivat siis hyvin ajan ekspressionistien ja primitivistien 

käsitykseen heimotaiteen saastumattomuudesta. 

Uskonnollisaiheisia teoksia Nolden alkoi maalata vuodesta 1909 sairastuttuaan 

ankarasti. Nolde-asiantuntija, professori Robert Pois pitää sairastumista merkittävänä 

sysäyksenä siihen, että Nolde alkoi maalata kristillisiä aiheita suorastaan maanisesti.164 Nolde 

oli ollut lapsuudestaan uskonnollinen. Hänen äitinsä oli harras uskovainen ja hänen veljensä 

liittyivät kiihkoisaan herätysliikkeeseen. Nolde itse luki jo lapsena paljon Raamattua ja kävi 

säännöllisesti kirkossa. Hän koki voimakkaita fyysisiä tuntemuksia Raamatun kertomuksia 

lukiessaan. William B. Sieger lainaa Nolden läheisimmän ystävän, Hans Fehrin ajatuksia, 

joiden mukaan Noldella oli syvä usko Jumalan rakkauteen ja armoon ja toisaalta ihmisten 

syyllisyyteen. Tästä syntisyyden ja armon ristiriitaisuuden kriisistä hän haki turvaa ja 

 
160 Honour & Fleming 2012, 781.   
161 Osterworld & Knubben 2000, 12. 
162 Ring 2015, 23–24. 
163 Gordon 1984, 383. 
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helpotusta nimenomaan raamatullisista teoksistaan, joista esimerkkinä Fehr mainitsee Maria 

Egyptiläisen kuvat.165 

Aikalaisille Nolden ja muiden ekspressionistien tapa yhdistää primitiivishenkistä 

maalaustyyliä raamatullisiin aiheisiin oli tyrmäävä. Toki taiteilijoilla oli ymmärtäjänsä, mutta 

kriitikot olivat usein suorasanaisia. Kun Nolde esitteli vuonna 1911 teoksiaan Berliinissä, 

niiden joukossa oli Kristus Betaniassa -maalaus (Christus in Betanien, 1910). Kriitikko totesi 

Nolden todella ylittäneen kaikki rajat. Tämän teoksen edessä ei voinut muuta kuin todeta, että 

se on ”sairaan, hyvin sairaan miehen tuotos”.166 

Sandro Sproccati arvioi juuri Nolden vieneen ekspressionistisen tyylin äärirajoilleen. 

Kultaisen vasikan tanssi (Tanz um das goldene Kalb, 1910) -teos on hänen mukaansa tästä 

mainio esimerkki. Hän näkee riivatun hengen ravistelevan maalauksen rakenteita niin, että 

”värin tulirakeet ovat kuin transsissa olevan sielun kankaalle viskomia”. Taiteilija oli 

Sproccatin mielestä hylännyt kaiken muodollisen, esteettisen ja järkiperäisen kontrollin.167  

Hurmio-teos sijoittuu uskonnollisten maalausten sarjan loppupäähän. Vuonna 1929 

Nolde maalasi vielä useita uskonnollisia teoksia, mutta sen jälkeen hän kelpuutti 

uskonnollisten teostensa valikoimaan enää teokset Kuninkaiden kumarrus (Anbetung der 

Könige, 1933) ja Jeesus ja kirjanoppineet (Jesus und die Schriftgelehrnten) jonka hän maalasi 

vasta vuonna 1951.168 Tässä välissä Nolden tuotanto sai uuden suunnan, kun 

kansallissosialistit asettivat hänet maalauskieltoon vuonna 1941. Useiden vuosien ajan hän 

maalasi ainoastaan akvarelleja, jotta maalaaminen ei paljastuisi kieltoa tarkkaan valvoneille 

viranomaisille: öljyvärin haju olisi paljastanut taiteilijan.169 

Nolden taiteelle on tyypillistä silmien korostaminen. Klaus Hoffmanin mukaan Noldelle 

silmä oli sielun kuvastin, portti ihmisen sisimpään. Nolden raamatullisissa töissä on 

tyypillistä, että henkilöiden silmät ovat joko kiinni, tai sitten ne ovat apposen auki, mutta 

katse on silloin fokusoimaton.170 Esimerkiksi Viimeinen ehtoollinen -maalauksessa 

(Abendmahl, 1909) Jeesuksella on suljetut silmät eli hän on kääntänyt ajatuksensa sisäänpäin, 

kontemplatiivisesti.171 Helluntai-teoksessa (Pfingsten, 1909) keskellä olevien opetuslasten 

silmät ovat auki ja katse kurottuu jonnekin näkymättömiin. Naishahmojen silmistä yksi 

kiinnostavimmista esimerkeistä on Kadotettu paratiisi (Verloenes Paradies, 1921). Siinä Adam ja 

 
165 Sieger 2010, 261. 
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Eeva istuvat alastomina ja kovin primitivistisinä. Eevan hahmo on poikkeuksellinen Nolden 

uskonnollisten teosten joukossa. Nolden naiset ovat pääosin tummahiuksisia ja -silmäisiä, mutta 

ihmiskunnan esiäidillä on arjalaisen pitkät, vaaleat hiukset ja suuret, tuijottavat, taivaansiniset 

silmät. Myös Jeesuksella on Nolden töissä siniset silmät.  

Hurmiossa naishahmojen silmät ovat avoimet, suorastaan auki rävähtäneet. Tumman 

naisen silmät ovat hyvin tummat, punatukkaisen taas vaaleansiniset. Naisten silmät eivät ole 

aivan samankokoiset tai -muotoiset. Nolde sijoittikin monissa kuvissaan silmät 

asymmetrisesti ja vinosti toisiinsa nähden. Silmämuna ja silmäterä eivät aina erotu toisistaan. 

Silmän väri on valittu huomioiden siihen teoksessa rinnastuvat värit.172 Niin tässäkin 

tapauksessa: Sinisilmäisen naisen iirikset ovat samaa värisävyä kuin hänen pitelemänsä risti. 

Sininen sävy heijastuu myös tumman naisen silmänvalkuaisista. Näyttää siltä, kuin hän 

katselisi ristiä, jonka värit siirtyvät hänen silmiinsä. Risti ikään kuin pääsee sisälle naisen 

sisimpään silmien kautta. Kuvaa voisi verrata Nolden Helluntaihin, jossa punatukkaisen 

apostolin intensiivisen siniset silmät tuijottavat fokusoimattomina jonnekin.  

Taemman hahmon vartalosta näemme vain yläosan, joka sekin jää osaksi ristin taakse. 

Hän on olemukseltaan hyvin hento ja kapoinen. Hahmolla on kokoonsa verrattuna hyvin 

pitkät sormet. Ne ovat vihreät, toivoa ja elämää vertauskuvaavan väriset.173 Hän pitää 

käsissään ristiä hankalan näköisesti, kädet alaspäin suuntautuen. Voisi ehkä ajatella, että 

naisen sormet ovat suhteessa niin suuret, jotta hän jaksaa pidellä ristiä ja samalla pitää kiinni 

uskostaan. Tai kenties Nolde on tässäkin tehnyt viittauksen sekä primitiiviseen että vanhaan 

länsimaiseen taiteeseen. Klassinen perspektiivi ei tuolloin hallinnut kuvaustapaa, vaan 

hahmojen koko oli kiinni heidän merkityksestään suhteessa toisiinsa: kuka on Jumala, kuka 

palvoja.174 Nolde on käyttänyt tällaista vääristynyttä kokoluokkaa myös muissa teoksissaan. 

Esimerkiksi Viimeisessä ehtoollisessa Jeesuksen käsi on huomattavasti suurempi, kuin sen 

luonnollisena pitäisi olla. Tämä voisi olla merkityslainaa myös Grünewaldin maalaamasta 

Isenheimin alttaritaulusta (1512–1516), jonka Nolde hyvin tunsi kansallisena saksalaisena 

mestariteoksena. Nolde on kirjoittanut omaelämäkerrassaan Grünewaldin olevan vaikuttavin 

kaikista taiteilijoista. Alttaritaulu on hänen mukaansa parhaimpia esimerkkejä saksalaisesta 

taiteellisesta ilmauksesta.175 Tässä alttaritaulussahan huomio kiinnittyy nimenomaan käsiin: 

Jeesuksen epänormaalin suuret kädet kuolinkouristuksessa, Johanneksen ylisuuri sormi 

osoittamassa Jeesusta; jopa Neitsyt Mariaa tukevan apostolin kädet ovat valtavat. Äiti-Marian 

 
172 Hoffmann 1972, 21. 
173 Väisänen 2011, 154. 
174 Honour & Fleming 2012, 19. 
175 Hayum 1993, 127. 
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kädet on puristettu yhteen, mutta sormet eivät ole ristityt.  Maria Magdaleena, jonka voimme 

tunnistaa sekä hiuksista että öljyastiasta, on polvistuneena ja kohottaa ylöspäin käsiään, jotka 

ovat ristityt, mutta niin, että sormet sojottavat ulospäin. Molempien naisten käsien asento 

näyttää hankalalta ja ilmaisee suurta sisäistä tuskaa.    

Nolden Hurmion etumainen hahmo on taemman sijaan varsin hyvin ja 

yksityiskohtaisesti näkyvillä. Naisen asento on provokatiivinen, hän on uhkea ja pehmeä. Hän 

istuu nojaten käsiinsä, jotka ovat selän takana. Hän ikään kuin maadoittaa käsillään itsensä 

tukevasti asentoon, jossa hän voi työntää ylävartalonsa ja rintansa voimakkaasti näkyviin. 

Hän on puoliksi polvillaan, mutta kuitenkin niin, että näemme toisen polven olevan 

korkeammalla – asennossa, jossa hän näyttäisi levittävän jalkojaan. Näemme naisen tuuhean 

häpykarvoituksen ja punaiset nännit. Kuvan tulkitseminen eroottissävytteiseksi ei liene 

ylisanoja. Voimakkaalla violetilla ja keltaisella väritetyssä naisvartalossa valossa ja varjossa 

oleva erottuu selkeästi.  

Vaikka molemmilla naisilla silmät ovat auki ja suu hieman raollaan, heidän ilmeensä 

kuvastavat aivan erilaisia tunteita. Taustan nainen näyttää enempikin pelokkaalta, ehkä jopa 

kauhistuneelta. Vaikutelmaa korostaa hahmon kapeus ja asennon sulkeutuneisuus. On kuin 

hän haluaisi suojata itseään ristin taakse tai asettaisi ristin itsensä ja uhkean naishahmon 

väliin. Tumman naishahmon voimakkaat kulmakarvat tekevät hänestä ennemminkin vihaisen 

näköisen. Provokatiivinen asento ja ilme tuntuvat välittävän uhmakkuutta. On kuin hän 

haluaisi näyttää punatukkaiselle vastaparilleen, millainen oikea nainen todella on, lihaa ja 

verta olevana verevänä olentona.  

Mitä nämä kaksi naista voisivat kuvata? Miksi Nolde on päättänyt maalata Hurmio-

teokseensa kaksi naista? Tämä ei ole tavallista. Hurmiossa oleva henkilö on maalauksissa 

perinteisesti joko yksin tai enkelien seurassa tai sitten isomman väkijoukon kanssa.  

Yksi selitys voisi olla Nolden tavassa rakentaa töitään. Hän on itse todennut, että hänen 

kuvissaan on tyypillistä olla kaksijakoisuutta – osat toimivat joko yhdessä tai toisiaan vastaan: 

mies ja nainen, nautinto ja kipu, jumaluus ja demoni. Samoin hän omien sanojensa mukaan 

yhdisteli vastakkaisia värejä: kylmää ja lämmintä, tummaa ja vaaleaa, hentoa ja 

voimakasta.176 Tästä löydämme ehkä toimivan näkökulman Hurmion analyysiin. Naiset ovat 

toistensa vastapari – jumaluus ja demoni. Tai sitten naiset ovat kokonaisuuden kaksi puolta – 

yhdessä ihmisessä elävä hyvä ja huono. 

 
176 Sieger 2010, 268. 
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Vastakkaisten värien yhdistelemisen ajatus tuo tulkintaan mielenkiintoisen vivahteen. 

Etualan nainen on väritetty erityisen lämpimäksi. Syvän sahraminkeltaisen ja violetin 

yhdistelmä hohkaa lämpöä ja kutsuvuutta. Taustan hahmo vihreine ja turkooseine kylmine 

väreineen sen sijaan ei kutsu, vaan näyttää mieluumminkin sairaalta. 

Kuten aiemmin mainittiin, punaiset hiukset ovat yksi Maria Magdaleenan attribuuteista. 

Hannele Koivusen mukaan hänen myyttinsä liittyy kysymykseen naisen olemuksesta 

länsimaisessa kulttuurissa ja uskontojen naiskäsitykseen. Läntiseen kristinuskoon tukeutuva 

naiskuva asettaa ääripäihin synnittömän ja epäseksuaalisen neitsyt Marian ja 

seksuaalisuuttaan katuvan Maria Magdaleenan – myyttinen madonnan ja huoran 

vastakohtaisuus.177 Nolden Hurmion taempi nainen voisi olla syntejään katuva, punahiuksinen 

Maria: hänen olemuksestaan on kadonnut kaikki eroottinen, ja hän suojaa alastomuuttaan 

pitämällä kouristuneesti kiinni rististä.   

Punahiuksisuus on yhdistetty myös juutalaisuuteen. On merkillepantavaa, että Nolde 

kuvaa Jeesuksen aina punahiuksisena, Jeesus-lapsesta kirjanoppineiden seurassa 

ristiinnaulitsemiseen saakka. Suurin osa muista hahmoista on yleensä tummahiuksisia ja -

silmäisiä. Onkin suorastaan surkuhupaisaa, että sekä katolisen että protestanttisen kirkon 

edustajat vastustivat Das Leben Christi -polyptyykkiä nimenomaan siksi, että siinä Jeesus ja 

hänen perheensä näyttivät juutalaisilta.178   

Nolden raamatullisissa töissä on kovin vähän punahiuksisia naisia; löysin kaksi tällaista 

teosta. Kultaisen vasikan tanssissa ekstaattisesti vasikan ympärillä tanssivat naiset ovat 

punahiuksisia. He ovat juutalaisia, joten väri voi selittyä sillä, mutta myös tanssissaan kovin 

hillittömiä. Merkittävää kenties on, että Nolden teos Syntinen (nainen) (Die Sünderin, 1926) 

kuvaa syntisen naisen nimenomaan punatukkaisena. Syntinen, parannuksen tehnyt Maria 

Magdaleena voisi olla myös Hurmio-teoksen taustahahmo.  

Etualan nainen, seksuaalisuuttaan uhkuva tumma nainen, muistuttaa Nolden 

uskonnollisaiheisista maalauksista Maria Egyptiläistä. Nolde maalasi tästä 

pyhimyskertomuksesta triptyykin vuosina 1909–1912.179 Egyptin Maria on yleensä kuvattu 

nimenomaan tummana, hyvin pitkähiuksisena ja usein alastomana – eli juuri niin kuin hahmo 

kuvassa. Legenda Maria Egyptiläisestä kertoo, että tämä toimi 12-vuotiaasta lähtien 17 

vuoden ajan prostituoituna, mutta oli niin seksuaalisesti kyltymätön, ettei edes halunnut ottaa 

maksua asiakkailtaan. Hän päätti lähteä pyhiinvaeltajien kanssa Jerusalemiin, ja maksoi 

 
177 Koivunen 1995, 20. 
178 Pois 1982, 102.   
179 Reuther 2011, 21. 
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matkansa ammattinsa keinoin. Pyhässä kaupungissa tapahtui ihme: Maria ei päässyt sisään 

Pyhän haudan kirkkoon – taivaallinen voima esti sen jähmettämällä Marian. Hän ymmärsi 

katua elämäänsä, sai armon, pääsi kirkkoon ja kääntyi. Sen jälkeen hän vietti 47 vuotta 

autiomaassa erakkona vaatteenaan ainoastaan omat pitkät hiuksensa. Hän sai ennen 

kuolemaansa ehtoollisen munkki Zosimukselta, joka oli ainoa ihminen, jonka Maria 

erakkoutensa aikana tapasi. Vielä Marian kuoltua tapahtui ihme: kun hänen ruumiinsa 

löytänyt Zosimus ryhtyi hautaamaan Mariaa, haudan kaivamisessa tuli auttamaan leijona.180  

Mustahiuksisen naisen olettaminen Maria Egyptiläiseksi on kenties kaukaa haettua. 

Miksi hänestä olisi kuva syntisenä ja Maria Magdaleenasta katuneena? Näiden kahden Marian 

tarina on kuitenkin samantyyppinen. Ruumiinsa syntiin lahjoittanut nainen katuu ja 

palvonnassaan ottaa nimenomaan ruumiinsa välikappaleeksi. Ehkäpä maalauksen hahmon 

samankaltaisuus Maria Egyptiläisen kanssa saattoi herättää ainakin Nolden tuotantoa 

tuntevalle ajatuksia syntisyyden olemuksesta ja katumuksen mahdollisuudesta. Jos Maria 

Egyptiläinen kuvasi Fehrin mielestä hyvin juuri ihmisen ja Jumalan välistä ristiriitaa – armon 

ja pahuuden taistelua181 – Hurmion kaksijakoisuus saa vielä yhden kiinnostavan näkökulman 

Kuvaa voisi mielestäni tulkita myös niin, että siinä kohtaavat toisensa maallinen ja 

taivaallinen hurmio. Taustan Maria-hahmo nousee maallisen hurmiottaren yläpuolelle, kuin 

katselisi tätä taivaasta käsin. Hän on ristinsä suojelema, ja hänet erottavat maallisesta 

hahmosta punaiset ruusut, Neitsyt Marian symbolikukat, sekä punaiset, puhdistavat liekit. 

Kiirastulen liekit rajaavat taivaallisen, pyhän hahmon maallisen rakkauden edustajasta. Tähän 

tulkintaan hahmojen alastomuus sopisi. Allegoriset hahmot ovat usein alastomia, kuten Terhi 

Utriainen kertoo, ja ne symboloivat paitsi mytologisia hahmoja, myös hyveitä.182 Kenties 

nämäkin hahmot ovat nimenomaan allegorisia.  

Nolde määritti 51 teoksistaan kuuluviksi ”Raamattu- ja legendakuviksi”. Ne 

merkitsivät hänelle siirtymistä ulkonaisesta kauneudesta sisäisiin arvoihin. Kaikki työt eivät 

ole kuvauksia tietystä Raamatun tapahtumasta, vaan niissä Raamatun ja legendojen tarinat 

yhdistyvät Nolden muistikuviin lapsuuden Raamattu-aiheisista piirustuksista ja hänen omista 

fantasioistaan.183  

Raamatullisten ja uskonnollisten töidensä aiheiksi Nolde on valinnut usein voimakkaita 

ja tunteita herättäviä tilanteita. Uuteen testamenttiin perustuvat työt vaikuttavat hengellisiltä, 

 
180 Mary of Egypt 2022. 
181 Sieger 2010, 261. 
182 Utriainen 2009, 66. 
183 Ring 2015, 28 & Erhardt & Morris 2012, 9.  
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kun taas Vanhan testamentin kertomusten kuvat ovat aistillisia. Niistä välittyy usein Nolden 

pelko voimakkaita ja villejä naisia kohtaan.184
 Tanssi kultaisen vasikan ympärillä kuvaa 

naishahmoja tanssimassa villiä, ekstaattista tanssiaan ja Joosefin kiusaus (Josephs 

Versuchung, 1920) viekoittelevan Potifarin vaimon. Kadotettu paratiisi -teoksessa nähdään 

runsaspovinen Eeva. 

On huomionarvoista, että tälle Nolden uskonnollisten teosten listalle Ekstase ei 

päässyt, vaikka se nimensä ja raamatullisen symboliikkansa puolesta vaikuttaisi hyvinkin 

kuuluvan uskonnollisiin teoksiin. Edellä mainitut naishahmoja kuvaavat maalaukset sen sijaan 

kuuluvat, samoin Maria Egyptiläinen -triptyykki. Kyse ei siis ole siitä, että maalauksen pitäisi 

kuvata Raamatun kertomuksia.  Mielenkiintoinen lisä mysteeriin ovat Nolden arkistoista 

löytyneet, käsin kirjoitetut arkit, joissa hän listaa, mitkä teoksistaan hän valitsisi kaanoniinsa. 

Joitakin teoksia on yliviivattu. Vuodelta 1929 syntyneistä maalauksista kokoelmaan kuuluvat 

Kristus herättää Lasaruksen (Christus erweckt Lazarus), Musta Paholainen (Schwarzer 

Teufel) ja Jos ette tule lasten kaltaisiksi (So Ihr nicht werdet wie die Kinder). Neljäs teos on 

sen sijaan yliviivattu.185 Valitettavasti lähdeteokseen painetusta valokuvasta on mahdotonta 

nähdä, mistä työstä on kyse. Jokin Ekstasessa on joka tapauksessa saanut Nolden valitsemaan 

sen pois uskonnollisten pääteostensa listalta. 

Max Sauerlandtin tulkinta Nolden raamatullisista töistä on mielenkiintoinen. 

Sauerlandt oli Hallen taidemuseon johtaja, ja hän järjesti vuonna 1913 museoonsa Nolden 

näyttelyn. Sauerlandt oli myös lunastanut museoon Nolden teoksen Viimeinen ehtoollinen, 

jonka natsit myöhemmin takavarikoivat degeneroituneen taiteen edustajana. Vuonna 1921 hän 

analysoi Nolden raamatullisten töiden kiintoisimman piirteen olevan niiden ristiriitaisuus. 

Teosten värikompositiot luovat sisäistä dramatiikkaa. Tämä tekee Sauerlandtin mukaan 

Nolden raamatullisista teoksista täysin toisenlaisia kuin ajan uskonnollinen taide. Hän vertaa 

niitä mieluumminkin keskiaikaisiin lasimaalauksiin tai 1600-luvun taiteeseen. Ei muodon tai 

tyylin, vaan tunteen tasolla. Sauerlandtin mukaan sama syvä hengellisyyden sanaton tila 

välittyy niin Nolden teoksista kuin 1600-luvun uskonnollisesta taiteesta.186 Hänen 

näkemyksensä tukee ajatusta vertailla Nolden Hurmiota 1600-luvun teoksiin.  

Nolden raamatullisia töitä tulkitessa kannattaa muistaa myös satiirin näkökulma. Nolde 

oli tutustunut Fracisco de Goyan töihin ja poiminut niistä omaan käyttöönsä uskonnollisissa 

maalauksissa Goyan suosimat karikatyyrit. Niitähän käytettiin raamatullisessa taiteessa 

 
184 Pois 1982, 93.   
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186 Ring 2011, 52–55. 
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kuvaamaan syntisten moraalista heikkoutta. Esimerkiksi liioiteltuja kasvonilmeitä käytettiin 

osoittamaan hahmon vulgaariutta ja pahuutta.187 Tällaisia karikatyyrisiä hahmoja on 

esimerkiksi Nolden teoksessa Pilkka (Verspottung, 1909), jossa sotilaat pilkkaavat 

ristinaulittavaa Jeesusta. Donald E. Gordon kuvailee, miten maalauksessaan Tanssi kultaisen 

vasikan ympärillä (1910) Nolde sekä eläytyy Vanhan testamentin tarinaan juutalaisten 

kiihkoisasta tanssista ja yhtä aikaa kuvaa hahmot karikatyyrisesti dekadenteiksi ja 

syntisiksi.188 Kenties tummahiuksisen naisen typeriltä vaikuttavat uhmakkaat kasvot kuvaavat 

vastaavaa moraalista heikkoutta.   

Hurmion kuvaajana Nolde on poikkeuksellinen. Hänellä on kuvassaan kaksi hahmoa, 

jotka ilmeisesti toisin kuin hurmioteokset yleensä, kuvaavat hurmion kahta puolta – 

uskonnollista ja hengellistä ja toisaalta maallista ja fyysistä. Tulkintani on, että Nolde kuvaa 

maalauksessaan ihmistä kaksijakoisuudessaan: vahvaa, ruumiillista, pelotonta ja 

uhmakastakin puolta, jota kuitenkaan ei ole olemassa ilman henkistä ja hengellistä puolta.     

Työn kaksijakoisuus voisi olla myös heijastusta 1900-luvun alun ihmisen pirstoutuvasta 

maailmankuvasta. Asiat, jotka olivat olleet pyhiä ja pysyviä inhimillisen elämän määritteitä 

olivat pikkuhiljaa kadonneet. Ihminen oli jäänyt yksin. Ihmiselämän kokonaisuus oli 

pirstoutunut, pyhä ei ollut enää pyhää eikä irti profaanista. Kenties naishahmoja voi katsoa 

freudilaisten lasien läpi: seksuaaliset vietit määräävät elämää ja pyhyys jää kurkistelemaan 

pelokkaana ristinsä takaa. 

 

6 Barokin hurmioteosten ominaisuudet Nolden Ekstase-
teoksessa 

 

Uskonnollisen hurmion kuvaamiselle on luotu omat merkkijärjestelmänsä, erityisesti barokin 

maalaustaiteessa. Ne liittyvät pääasiassa hurmion kokijan olemukseen. Pyhimyksiin on myös 

liitetty tiettyjä attribuutteja, jotka saattavat olla näkyvillä myös hurmioaiheisissa teoksissa. 

Barokin ajan hurmioteosten ikonografinen tutkimus avasi joitakin toistuvia 

elementtejä. Yksi tärkeimmistä on silmät. Hurmiossa olevien naisten silmät ovat yleensä 

kiinni tai puoliraollaan. Silmät eivät kuitenkaan tarkennu – nämä naiset eivät katso 

konkreettisesti jotain kohdetta. Nolden hurmiottaret sen sijaan katselevat maailmaa kovinkin 

 
187 Sieger 2010, 269–270. 
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avoimin silmin. Se, mitä he näkevät, jää salaisuudeksi. Silmien merkitys on kuitenkin 

molemmissa epäilemättä suuri. 

Puoliavoimella suulla oli barokin aikaan erityinen merkityksensä: se oli kanava pyhän 

hengen kulkea eikä sillä tuolloin ollut eroottista sivumakua. Nolden naisten huulet ovat myös 

raollaan, mutta suljettu hammasrivistö torjuu tunkeilijoita. Vaikuttaisi siltä, että taiteilija ei ole 

ajatellut näitä huulia Pyhän Hengen kanaviksi.  

Kasvonilmeet ovat usein avain taideteoksen tarkoitukseen. Esimerkkiteokset barokin 

ajalta näyttävät naisten olevan omassa maailmassaan. Kasvoista välittyy ajatus siitä, että 

naiset eivät olleet asettuneet esille, vaan olivat tietämättömiä taiteilijan uteliaasta katseesta. 

Miestaiteilijoiden teoksissa pyhimykset tuntuivat kokevan myös tuskaa. Ilmeet kasvoilla eivät 

olleet onnellisia. Artemisia Gentileschin Maria Magdaleena sen sijaan vaikuttaa tyytyväiseltä 

ja onnelliselta. Hän on selkeästi eniten oman tunnetilansa hallitsija.  

Nolden naiset eivät ole tietämättömiä katsojasta. He kohottavat katsojan nähtäville 

oman parhaan aarteensa – etualan nainen vartalonsa, taustan nainen ristinsä. Heidän ilmeensä 

ovat vastapari: pelokas ja uhmakas. Maalaus on siinä mielessä hyvin ekspressionistinen, että 

se kuvaa tunnetiloja ja henkilöiden sisäisiä maailmoja. Mutta onnelliselta kumpikaan naisista 

ei näytä. Vaikuttaisi siltä, että miestaiteilijat kuvaavat naisen hurmiota negatiivisten tunteiden 

kautta niin 1600- kuin 1900-luvulla. 

Barokin taiteessa hurmioteosten päähenkilöiden asennot ovat melko lailla kaanonin 

määrittelemiä. Niin näinkin pienessä määrässä teoksia saattoi löytää yhdenmukaisuutta, jota 

muut kuvataiteen esimerkit vahvistavat. Nolden teoksessa naisten asennot eivät näytä 

toistavan millään tavoin barokin esimerkkejä. 

Kädet ovat näissä teoksissa myös erityisen huomion kohteena. Barokin 

esimerkkiteosten naisten kädet näkyvät. Ne viestivät joko hurmiolle antautumista tai toisaalta 

hurmion olevan nimenomaan hengellistä. Nolden teoksen etualan naisen kädet toimivat 

vahvasti ja työntävät hänen vartaloaan katsojan nähtäväksi. Taemman hahmon kädet ovat 

hyvinkin merkittävät. Ne ovat henkilön muuhun kokoon verrattuna suuret ja vihreät. Suuret 

kädet liittyvät Noldella pyhiin henkilöihin. Nainen puristaa niillä ristiä, mutta toisinpäin kuin 

olettaisi: sormet alaspäin. Kädet ovat kuitenkin tälle naiselle suoja: niillä hän pitää ristiä, 

peittää alastomuutensa ja piirtää rajat ympärilleen.    

Barokin teoksissa on usein näkyvillä pyhimysten attribuutteja. Esimerkkitöissä 

toistuivat Maria Magdaleenan punaiset hiukset ja yhdessä töistä oli hänen symboliesineitään. 

Pyhä Teresa identifioitui sydämen lävistävällä nuolella. Nolden teoksesta voisi ajatella 

löytyvän samaa hiussymboliikkaa Maria Magdaleenan ja Egyptin Marian toisintoina.  
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Kaikkia tutkittuja teoksia leimaa myös ainakin osittainen alastomuus. Barokin 

taiteilijoista Rubens on valinnut näyttää Maria Magdaleenan paljaan rinnan. Caravaggio ja 

Gentileschi paljastavat yksityisyyteensä luottavat naiset, joiden vaatteet ovat valahtaneet 

epäjärjestykseen. Berninin Avilan Teresa on nunnaksi suorastaan hulvaton paljaine 

kämmenineen ja jalkoineen. Mutta Nolden naiset ovat täysin alastomia. Hyvää edustavan 

naisen suojana on risti, syntiin houkutteleva pahuuden voima näyttää kaiken. Viholainen on 

pohtinut alastomuuden katsomisen perinnettä. Kristillistettynä alastomuus saattoi muuttua 

näkymättömäksi. Katsojan katseen piti ikään kuin mennä alastoman ruumiin läpi, jolloin se 

saattoi nähdä teoksen todellisuudessa kuvaaman ja kirkon tarkoittaman 

symbolimerkityksen.189 Näin voitaisiin tulkita Rubensin Marian paljas rinta ja Berninin 

Teresan paljas jalka. Nolden kokonaan alastomat hahmot vaativat katsojalta jo melkoisen 

ponnistuksen, jotta niitä voisi vain läpikatsoa.    

Barokin esimerkkiteoksissa on hyvin vähän yleistä kristillistä symboliikkaa. Kun 

katsoo Caravaggion tai Gentileschin maalauksia, nykyihmisen on vaikea mieltää niitä 

uskonnollisiksi tai hengellisiksi. Kovinkaan monella meistä ei ole lukutaitoa 

pyhimystarinoiden symboliikkaan. Meille edellä mainitut teokset saattavat kuvata istualleen 

nukahtanutta imettäjää tai päiväunia näkevää nuorta morsianta. Merkitysten tulkinta on aina 

aikasidonnaista. Nolden teoksessa sen sijaan on kristillistä symboliikkaa, keskeisimpänä niistä 

risti taustanaisen käsissä. Kuvassa on myös usein symboleina käytettyjä ruusuja ja liekkejä. 

Lisäksi teoksessa on käytetty kristillistä värisymboliikkaa.  

Teoksista ainoastaan Berninin Teresan tiedetään suunnitellun kirkkotaiteeksi, ja on 

hyvin oletettavaa, että muut teokset eivät ole koskaan olleet ripustettuina kirkon seinälle. Tila, 

jossa Berninin Teresaa on katsottu, on siis julkinen ja hengellinen. Siihen liittyvät ajatukset ja 

päätelmät on siilattava katsomisen paikan läpi. Kuten mainittua, Teresa-veistos on sijoitettu 

niin, että sitä katsoo yläviistoon. Teresa on katsojaa lähempänä taivasta. Tämä on voinut 

vaikuttaa katsojan käsityksiin teoksen hengellisyydestä. Tutkitut maalaukset sen sijaan ovat 

todennäköisesti olleet katsojan katseen korkeudella. Katsoja on muodostanut niihin suoran 

katsekontaktin. Ne ovat olleet esillä galleriassa tai kenties omistajansa kotona. Niiden 

katsomiseen ei siis liity automaattista hengellistä tilaa tai katsojan kontemplaatiota. Niitä on 

voinut ymmärtää myös maallisemmasta näkökulmasta.    

Varhaisempien teosten vastaanotosta ei ole tarkkaa tietoa. Caravaccion teokset 

herättivät modernilla tyylillään usein voimakkaitakin tunteita. Myös Berninin veistos nostatti 

 
189 Viholainen 2015, 86. 
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kysymyksiä eroottissävytteisyydestään. Aikalaisten suhtautumisesta juuri Nolden Hurmioon 

ei ole tietoa, mutta on oletettavaa, että kuva, jossa on hyvin primitivististyylisiä, karkean 

alastomia ihmisiä risti käsissään, on kuohuttanut tunteita, kuten moni muukin Nolden teos. 

Tutta Palin nostaa esiin kiinnostavan Panofskyn ikonologiseen ohjelmaan liittyvän 

ajatuksen: Panofskylla oli käsitys, jonka mukaan taiteilija ei itse välttämättä ole tietoinen siitä, 

millaiset voimat vaikuttavat teoksen syntyyn, eli ”teoksen poliittinen, uskonnollinen, 

filosofinen tai sosiaalinen merkitys saattoi siis periaatteessa voimakkaastikin erota taiteilijan 

intentiosta”.190 Tämä on mielenkiintoinen näkökulma näitäkin teoksia tarkasteltaessa: ehkäpä 

Gentileschi ei ajatellut naisiaan emansipaation eturintamaan tai kenties Rubensin enkelit 

kuvasivatkin taiteilijan intention mukaan kahta kirkkokuntaa, jotka taistelivat nääntyneestä 

Euroopasta.       

 

 

7 Johtopäätökset 
 

Millä tavoin Emil Nolden maalaus Hurmio heijastaa barokin hurmiokuvauksia, pohdin 

tutkimuskysymyksessäni. Koska Emil Nolde nimesi teoksensa Hurmioksi ja asetteli siihen 

kristillisiä symboleja, on oletettava, että hän halusi työnsä tulkittavan uskonnolliseksi. Siinä 

mielessä teos on laskettava uskonnollista hurmiota käsitteleviin teoksiin. Näin on taiteilija 

määrittänyt. 

Yhdistävästi teokset kuvasivat naisia ja yhtenevä oli myös hiusten, silmien ja katseen 

suuri merkitys. Ajattelisin, että yhdistävä tekijä on myös taiteilijan ja taulua katsovien 

ihmisten katse. Katsomme naisia tilanteessa, jossa he ovat omassa maailmassaan ja 

haavoittuvina tai tilanteissa, joissa he eivät tunne oloaan hyväksi tai eivät soisi itseään 

nähtävän. Katseen kohteena olemiseen liittyy jotakin häveliäisyyden rikkovaa. 

Mikä tekee Nolden teoksesta traditiosta poikkeavan, oli tutkimuskysymykseni toinen 

puoli. Eroavaisuuksia on monia. Erityisen suuri on se, että kuvassa on kaksi naista. En ole 

toistaiseksi löytänyt muuta hurmioteosta, jossa olisi vain kaksi naista, ei enkeleitä tai ei 

enempi ihmisiä. Juuri tämä asetelma saa päättelemään, että teos kuvaa ihmisen 

kaksijakoisuutta. Yhteen naiseen mahtuu niin hengellinen kuin maallinenkin hurmio.     

 
190 Palin 1998, 120. 
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Nolden teoksen muotokieli, symboliikka, kompositio ja värit ovat erilaiset kuin 

vanhemmissa hurmioteoksissa. Sen kuvaama voimakas tunnetila, joka välittyy erityisesti 

henkilöiden silmistä, käsistä ja asennoista, on kuitenkin samaa perhettä. Nainen hurmiossa 

näyttää herättävän ristiriitaisia tunteita, ja uskonnollisen ja fyysisen hurmion erottaminen 

tuntuu vaikealta. Katsoja jää hieman sivuun, epävarmana oikeudestaan katseeseen.  

Kuva on aina suhteessa aiempiin kuviin. Yksittäinen taideteos tai siinä oleva elementti 

ei muodosta merkitystä. Merkitys syntyy kuvallisesta kokonaisuudesta, jonka osa yksittäinen 

teos on.191 Caravaggion Marian puoliavoimella suulla, Gentileschin Marian suljetuilla 

silmillä, Rubensin Marian paljaalla rinnalla, Berninin Teresan paljaalla jalalla tai edes Nolden 

hurmiottaren kädessä olevalla esineellä, jossa on pitkänmallinen suora keppi yhdistettynä 

lyhyempään, ristikkäin yhdistettyyn keppiin, ei ole merkitystä ilman symbolien jatkumoa. 

Tässä tutkielmassa analysoiduista teoksista on vuosien mittaan tullut taidehistorian 

keskeisiä teoksia – Berninin veistoksesta jopa eräänlainen barokin ruumiillistuma. Nämä 

taideteokset ovat taitavien taiteilijoiden tekemiä, upeita teoksia. Ne ovat sidoksissa aikaansa, 

mutta niissä on myös niin paljon omaa, sisäistä arvoaan, että ne ovat säilyneet. Kaikissa niissä 

taiteilija on pystynyt välittämään tunnetilan katsojalle niin, että sen voi aistia jopa vielä yli 

400 vuotta myöhemmin.  

Katsojana olen luonnollisesti myös itse merkitysten tuottaja. Mitään puhdasta 

todellisuutta, johon tehdä objektiivisia vertailuja, ei ole. Tapa jäsentää todellisuutta muuttuu 

historiallisesti ja se on kulttuurista sopimista.192 Joku muu tulkitsee teoksia toisin, oman 

katseensa ja kokemuksensa kautta. Nolden Hurmio-kuvaa on Saksassa vuonna 1929 varmasti 

tulkittu eri tavoin kuin minä teen Suomessa keväällä 2022.  

Tässä tutkimuksessani analysoin ekspressionistista Nolden Hurmiota ja barokin 

mestareiden teoksia – Caravaggion, Peter Paul Rubensin ja Artemisia Gentileschin Maria 

Magdaleenan hurmio -maalauksia sekä Gian Lorenzo Berninin Pyhän Teresan hurmio -

veistosta – ikonologisen prosessin kautta. Lähestyin ensin teoksia niiden pintatasolta ja 

syvensin kuvaa etsimällä kuvien symbolimerkityksiä ja niiden viittauksia muuhun maailmaan, 

eli intertekstuaalisia vihjeitä. Asemoin teoksia ja niiden tekijöitä aikansa taidemaailmaan. 

Analysoin myös maailmanpoliittista tilannetta ja maailmankatsomuksellisia murrosvaiheita, 

joiden voisi päätellä vaikuttaneen taiteilijoidenkin maailmankuvaan ja taiteen tekemiseen. 

Nolden Hurmiota voi tutkimukseni nojalla pitää hurmioteosten lajityyppiin kuuluvana. 

Se on kuitenkin myös hyvin poikkeuksellinen hurmiokuva, joten sen avaaminen vaati 

 
191 Viholainen 2015, 176. 
192 Elovirta 1998, 77 & 83. 
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perehtymistä myös Nolden muuhun uskonnolliseen tuotantoon ja ekspressionistien 

maailmankuvaan. Nolden henkilöhistoriallakin oli vaikutuksensa analyysiin. Tutkielmassani 

avasin näin uudenlaisen näkökulman hurmioon kuvataiteen aiheena: sillä on omat 

tyypillisyytensä, jotka voivat kuitenkin saada kovin erilaisia toteutumia.  

Mielenkiintoisin tulos oli ehkä huomata aikakausien samanlaisuus, vaikka kolmesataa 

vuotta ja monta kehityksen ja edistyksen vuosikymmentä erotti ajat toisistaan. Niin 1600-

luvulla kuin 1900-luvulla tapahtui suuria, ihmisyyttä raastavia muutoksia. 30-vuotinen sota löi 

Euroopan polvilleen 1600-luvulla ja kaksi maailmansotaa 1900-luvulla. Maailmaa repivät 

uskonnolliset ja poliittiset ristiriidat saivat tulkkinsa niin barokin kuin ekspressionismin 

taiteessa. Varhaisemmat taiteilijat kokivat suuren uskonnollisen ristiriidan, Nolden aikalaiset 

puolestaan modernin ihmisyyden murrokset, ihmisyyden ajatuksen muuttumisen humaanista 

ja kehittyvästä olennosta vaistojensa ajamaksi eläimeksi. Taiteilijat halusivat herättää töillään 

voimakkaita tunteita: se kuului barokin luonteeseen ja oli ekspressionismille suorastaan 

ohjelmallista. Ihmisen tuskan ja epävarmuuden ja toisaalta hurmioituneen onnen tunne 

välittyy 2000-luvun ihmiselle niin 400 vuotta kuin 100 vuotta vanhoista taideteoksista.   

Tutkielmassani rakensin siltaa kahden tyylisuunnan välille, jotka yleisesti eivät vaikuta 

olevan toistensa kaltaisia. Hyvin erityyppisiksi mielletyille tyylikausille löytyi samantyyppiset 

taustavaikuttajat. Avasin länsimaista kulttuurista ajattelua ja linkitin sen maailmanhistorian 

tapahtumiin. Loin esimerkkiteosteni avulla kuvataiteellista jatkumoa 1600-luvulta 1900-

luvulle. Samankaltaisten suurten kysymysten äärellä olleet taiteilijat päätyivät samanlaisiin 

ideologisiin ratkaisuihin, vaikka taiteen pintatason keinot muuttuivat vuosisatojen saatossa. 

Barokin ja ekspressionismin yhtäläisyydet, jotka ovat läsnä niiden filosofiassa ja 

ajatusmaailmassa, mutta eivät konkretisoidu ollenkaan samoin pintatason esityksessä, 

ansaitsisivat jatkotutkimusta. Ne viestivät taiteen vankasta kiinnittymisestä historiaan, 

yhteiskuntaan ja kulloiseenkin maailmankäsitykseen. Taide ei synny tyhjiössä.  

Joskus yksittäisen teoksen tavat heijastaa niin oman aikansa ajatusmaailmaa, taiteilijan 

omia, sisäisiä maailmoja kuin taiteen traditiota ovat kirkkaan erityisiä. Juuri näin Emil Nolden 

uskonnolliset teokset vaikuttavat. Löydän Nolden teoksista runsaasti aihealueita, joihin ei 

vielä ole paneuduttu. Mielenkiintoista olisi tutkia esimerkiksi hyvän ja pahan ilmentymistä 

Nolden uskonnollisissa teoksissa: millä ilmein, elein ja värein taiteilija kuvittaa 

vastakkainasettelun tilanteet.  

Nolden tapa kuvata Jeesusta, Pyhää perhettä ja juutalaisia olisi myös tärkeä ja 

ajankohtainen tutkimuskohde. Tapa kuvata Raamatun pyhimpiä henkilöitä ja tapahtumia on 

aina sidoksissa aikaansa. Mutta vain harvoin yksittäisten taiteilijoiden töihin on puututtu niin 
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armottomasti, kuin ekspressionistien – etupäässä Nolden – töihin natsi-Saksassa. Nyt kun sota 

on taas Euroopassa, oppikirjoja uudistetaan ”oikean historian” mukaiseksi ja vaatimukset 

yhtenäiseen, hyväksyttyyn ajatteluun kiristyvät, olisi terveellistä tutkia toisinajattelijan 

taidetta sadan vuoden takaa ja siihen kohdistunutta vainoa. Ja miettiä, kuka lopulta voitti.         
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Amos Andersonin taidemuseo, Turun taidemuseo & Tampereen nykytaiteen museo, 

Emil Nolde 1867−1957: akvarelleja ja piirroksia Ada ja Emil Nolden säätiön 

kokoelmista Seebüllistä = akvareller och teckningar ur samlingen Ada och Emil 

Noldes stiftelse i Seebüll. Näyttelyjulkaisu. Seebüll: Stiftung Seebüll Ada und Emil 

Nolde, 11–26. 

 

Honour, Hugh & Fleming, John (2012). Maailman taiteen historia. Alkuteos: A World 

History of Art. Suomentajat: Marja Itkonen-Kaila, Jüri Kokkonen, Raija Mattila, 

Tutta Palin ja Seppo Sauri. Helsinki: Otava. 

 

Kain, Patricia (1998). How to Do a Close Reading. Harward College Writing Center. 

Harward University. https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-

reading (luettu 13.2.2022). 

 

Kallio, Rakel (1998). Tyyli – taiteen näennäinen itsestäänselvyys. Teoksessa Arja Elovirta & 

Ville Lukkarinen (toim.) Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Lahti: 

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 59–76. 
 

Kuusamo, Altti (1996). Tyylistä tapaan. Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsinki: Gaudeamus 

Kirja. 

 

Lappalainen, Mirkka (2014). Pohjolan leijona. Kustaa II Aadolf ja Suomi 1611–1632. 

Helsinki: Siltala. 

 

Lattuado, Riccardo & Nappi, Eduardo: New Document and Some Remarks on Artemisia’s 

Production in Naples and Elsewhere. Teoksessa Judith W. Mann (ed.) Artemisia 

Gentileschi: Taking Stock. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers, 79–96. 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/01/long-lost-caravaggio-painting-mary-magdalene-tokyo-exhibition
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/mar/01/long-lost-caravaggio-painting-mary-magdalene-tokyo-exhibition
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading


 

58 

 

 

Lehmijoki-Gardner, Maiju (2009). Askeettien pidot. Uskonnot ja syömisen etiikka. Helsinki: 

Kirjapaja. 

 

Lehmijoki-Gardner, Maiju (2007): Kristillinen mystiikka. Läntinen perinne antiikista uudelle 

ajalle. Helsinki: Kirjapaja.  

 

Mary of Egypt (2022). Orthodoxwiki. https://orthodoxwiki.org/Mary_of_Egypt (luettu 

15.2.2022). 

Mazzoni, Cristina (2016). A Roman Triptych of Holy Women. Magistra. Summer 2016, Vol. 

22 Issue 1, p. 73–88. Magistra Publications. 

 

Nolde, Emil & Urban, Martin & Hoffmann, Klaus & Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde & 
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Emil Noldes stiftelse i Seebüll. Näyttelyjulkaisu; Helsinki 22.8.−24.9.1972, Turku 

29.9.–22.10.1972, Tampere 27.10.– 26.11.1972. Seebüll: Stiftung Seebüll Ada und 

Emil Nolde.  

 

Ockenström, Lauri (2012): Erwin Panofskyn ikonologia ja sen perintö. Teoksessa Annika 

Waenerberg, Satu Kähkönen (toim.), Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja 

näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 211–230. 

 

Ockenström, Lauri, Kaija Fält (2012). Ikonografia. Teoksessa Annika Waenerberg, Satu 

Kähkönen (toim.), Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: 

Kampus Kustannus, 189–208. 

 

Osterwold, Tilman & Thomas Knubben, ed. (2000): Emil Nolde. Unpainted Pictures. 

Watercolours 1938–1945 from the Collection of the Nolde-Stiftung Seebüll. Berlin: 

Hatje Cantz Verlag.  

 

Palin, Tutta (1998). Merkistä mieleen. Teoksessa Arja Elovirta & Ville Lukkarinen (toim.) 

Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden 

tutkimus- ja koulutuskeskus, 115–150. 

 

Panofsky, Erwin (1972). Studies in Iconology. Humanistic Themes In the Art of the 

Renaissance. Originally published in 1939 by Oxford University Press. Icon 

Editions. Boulder, Col: Westview Press.  

 

Pardee, Cambry G. (2020). The Gnostic Magdalene: Mary as Disciple and Revealer. 

Teoksessa Edmondo F. Lupieri (toim.) Mary Magdalene from The New Testament to 

the New Age and beyond. Leiden – Boston: Brill, 50–78. 

 

Petropoulos Jonathan (2014). Artists under Hitler: Collaboration and survival in Nazi 

Germany. New Haven (Conn.): Yale University Press. 

 
Pois, Robert (1982). Emil Nolde. New York: University Press of America. 

 

https://orthodoxwiki.org/Mary_of_Egypt


 

59 

 

Pyhä Jeesuksen Teresa (1990).  Elämäni. Espanjankielinen alkuteos: Santa Teresa de Jesús: 

Libro de la Vida. Johdanto, suomennokset ja selitykset Seppo A. Teinonen. KATT 

Katolinen tiedotuskeskus: Helsinki. 

 

Raamattu (1992). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 

käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen Pipliaseura. 

 

Reuther, Manfred (2012). Die ”biblischen und Legendenbilder” - The ”Biblical and Legend 

Paintings”. Englanniksi kääntänyt Sean Gallagher. Teoksessa Christian Ring (toim.)  

Emil Nolde. Die religiösen Bilder – The Religious Paintings.  Köln: Dumont 

Literatur Und Kunst Verlag Gmbh & Co, 9–31. 

 

Reuther, Manfred (2012). Emil Nolde – ”Meine biblischen und Legendenbilder” – Emil 

Nolde – ”My Biblical and Legend Paintings”. Englanniksi kääntänyt Sean 

Gallagher. Teoksessa Christian Ring (toim.)  Emil Nolde. Die religiösen Bilder – 

The Religious Paintings.  Köln: Dumont Literatur Und Kunst Verlag Gmbh & Co, 

138–145. 

 

Ring, Christian (2015). ”Art itself is my language”. Teoksessa Christian Ring, Hans-Joachim 

Throl (essays) Emil Nolde. München: Hirmer Verlag, 11–39. 

 

Ring, Christian (2011). Rezeption und Sammlingsgeschichte der “biblischen und 

Legendbilder bis 1937 – Reception and Collection History of the “Biblical and 

Legend Paitings” until 1937. Englanniksi kääntänyt Sean Gallagher. Teoksessa 

Christian Ring (toim.)  Emil Nolde. Die religiösen Bilder – The Religious Paintings.  

Köln: Dumont Literatur Und Kunst Verlag Gmbh & Co, 33–91. 

 

Ruokanen, Katariina (2009). Pyhä Teresa ja keskiajan mystiikan teoriat. Väitöskirja, 

teologinen tiedekunta, systemaattisen teologian laitos. Helsinki: Helsingin ylipisto. 

 

Saitajoki, Juha (2003). Pyhän Teresan hurmio: Pyhä Jeesuksen Teresa, Gian Lorenzo Bernini 

ja minä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

 

Salmesvuori Päivi (2006): Pyhät, rippi ja mystiikka – kolme näkökulmaa seksuaalisuuteen 

keskiajalla. Teoksessa Minna Ahola & Marjo-Riitta Antikainen & Päivi Salmesvuori 

(toim.) Taivaallista seksiä. Kristinusko ja seksuaalisuus. Helsinki: Tammi, 97–116. 

 

Salmesvuori, Päivi (2000): Hildegard Bingeniläinen miesten maailmassa. Teoksessa Meri 

Heinonen (toim.) Ikuisuuden odotus. Uskonto keskiajan kulttuurissa. Helsinki: 

Gaudeamus, 59–87. 

 

Sieger, William B. (2010) Emil Nolde’s Biblical Paintings of 1909. Zeitschrift für 

Kunstgeschichte, 73 Bd, H 2 (2010) pp. 255–272. München, Berlin: Deutscher 

Kunstverlag GmbH. 

 

Sproccati, Sandro (2002). Ekspressionismi. Teoksessa Sandro Sproccati (toim.) Opas taiteen 

maailmaan. Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään. Italiankielinen 

alkuteos ARTE. Suomennos Elina Suolahti ja Martti Berger. Helsinki: WSOY, 145–

153.  

 



 

60 

 

Stockstad, Marilyn, Michael W. Cothren (2011). Art History. Fourth edition. London: 

Prentice Hall. 

 

Suominen-Kokkonen, Renja (1998). Taiteen sosiaaliset ulottuvuudet. Teoksessa Arja Elovirta 

& Ville Lukkarinen (toim.) Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Lahti: 

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 151–174. 

 

Utriainen, Terhi (2009). Alaston ja puettu. Ruumiin ja uskonnon ääret. Tampere: Vastapaino.  

 

Viholainen, Aila (2015).  Katseita keskiaikaisiin kuviin. Uskomaansaattamista, kuvittelua ja 

tutkimusta. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, Maailman kulttuurien laitos. 

 

Väisänen, Liisa (2011). Kristilliset symbolit. Ikkuna pyhään. Helsinki: Kirjapaja. 

 

Walsh, Michael J (2007). New Dictionary of Saints: East and West. London: Burns and 

Oates.  

 

 

 

 

 


