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Tutkielmassa tarkastelen kivijalkatoimintaan perustuvan galleriatoiminnan merkitystä 2020-luvulla. Selvittelen 

fyysisen galleria- ja taidekokemuksen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia digitaaliseen kokemukseen 

verrattuna. Siinä missä fyysiset tilat olivat ennen välttämättömyys taiteen kokemiselle ja välittämiselle, 

pandemia ja digitaalisen kokemisen läpimurto ovat osoittaneet, että tapa kokea taidetta ja teoksia on 

keskellä muutosta, ja taidetta voi kokea muullakin tavalla kuin perinteisessä fyysisessä galleriassa asioiden. 

Virtuaalinen todellisuus, kasvukaudesta nauttiva verkkomyynti, NFT-taide sekä etäyhteyksin toimivat 

tapahtumat ovat ottaneet merkittävän edistysaskeleen taidemaailmassa 2020-luvulla. 

 

Tarkastelen kaupallisen galleriatoiminnan teosten välittämiseen liittyviä aspekteja sekä esittelen dataa 

digitaalisesta taiteen myynnistä. Lähestyn taiteen sosiologiaa Pierre Bourdieun, Sarah Throntonin ja David 

Hallen teorioiden pohjalta ja tutkin galleriatoimintaa Pauliina Laitisen ja Brian O’Dohertyn teosten pohjalta. 

Esittelen Denis Duttonin käsitteen autenttisuudesta ja pyrin argumentoimaan digitaalisen taiteen 

autenttisuuden puolesta. Esittelen tutkimuksessa myös kaupallisuuteen ja markkinointiin liittyviä tutkimuksia, 

jotka osoittavat yhtäläisyyksiä ja haasteita fyysisen ja digitaalisen taiteen kokemisen välillä. Esittelen myös 

digitaalisen taiteen kokemisen muotoja, jotka ovat keittyneet huomattavasti viime vuosina.  

 

Taiteen kokemisessa tärkeitä elementtejä ovat kokemus yhteisöllisyydestä ja kokemuksen jakamisesta, sekä 

tieto siitä, että koettava teos on autenttinen ja alkuperäinen. Digitaalinen taide on helposti lähestyttävämpää, 

sillä se ei ole paikkasidonnaista ja erilaiset verkkoalustat edistävät taiteen autonomiaa sekä 

taitelijalähtöisyyttä.  

 

Yksi tutkielman lähtökohdista on ajatus siitä, että taiteen pitää kuulua kaikille, ja sen tulee olla tasa-arvoisesti 

saatavilla. Näin ollen tutkielma on pyrkinyt lähestymään digitaalisuuden ja fyysisyyden dynamiikkaa 

meloristisesti; Toisaalta kummassakin ulottuvuudessa on paljon myönteisiä tekijöitä, toisaalta myös 

haasteita. Vaikka tutkimus osoitti eroavaisuuksia, yhdistettynä fyysisyys ja digitaalisuus ovat vaikuttava 

väline edistää hyvinvointia ja demokratiaa. Teknologian tuomat ulottuvuudet ovat jo osa inhimillistä toimintaa, 

ja ne ovat tulleet pysyväksi elementiksi fyysisen todellisuutemme rinnalle. 
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1. Johdanto

Tämä tutkielma tarkastelee kivijalkatoimintaan perustuvaa galleriatoimintaa merkitystä 

2020-luvulla. Siinä missä fyysiset tilat olivat ennen välttämättömyys taiteen kokemiselle ja 

välittämiselle, pandemia ja digitaalisen kokemisen läpimurto ovat osoittaneet, että tapa 

kokea taidetta ja teoksia on keskellä muutosta, ja taidetta voi kokea muullakin tavalla kuin 

perinteisessä fyysisessä galleriassa asioiden. Virtuaalinen todellisuus, kasvukaudesta 

nauttiva verkkomyynti, NFT-taide sekä etäyhteyksin toimivat tapahtumat ovat ottaneet 

merkittävän edistysaskeleen taidemaailmassa 2020-luvulla.  

Mikä siis on galleriatoiminnan tulevaisuus? Onko perinteisellä, fyysisellä esillepanolla ja 

toiminnalla sosiaalisia ja kokemuksellisia ulottuvuuksia, joita tekoäly ja digitaalisuus eivät 

voi korvata? Onko taidegalleriassa vierailu eksklusiivinen ja ylellinen kokemus, joka 

herättää katsojissa enemmän potentiaalia mahdollista kaupankäyntiä ajatellen? Tarkalleen 

ottaen: miten kokemuksellinen ulottuvuus eroaa digitaalisen ja fyysisen taiteen välillä? 

Galleriatoimintaan liittyy läheisesti taiteen myyminen ja välittäminen, joten tarkastelen 

kaupallisuuden aspekteja sekä fyysisessä tilassa että online-alustalla. Tarkastelen 

kokemisen ja ostamisen yhtymäkohtia: millaisia kokemuksellisia ja kaupallisia päämääriä 

voidaan saavuttaa, kun kivijalkatoiminta, digitaalisuus ja kaupallisuus yhdistetään. 

Tutkielmani lähtökohtana on perusoletus, että helposti lähestyttävä taide lisää tasa-arvoa ja 

hyvinvointia.  

Lähestyn gallerian estetiikkaa Brian O’Dorothyn Inside the white cube -teoksen pohjalta, 

joka tarkastelee kriittisesti galleriatilaan liittyviä mielikuvia ja odotuksia. Tutkin fyysisen 

tilan estetiikkaa ja vakuuttavuutta taiteen arvottamisen peruspilareina. Tarkastelen myös 

kivijalkatoiminnan kaupallisuutta verrattuna digitaaliseen ostokokemukseen. Käsittelen 



3 

lisäksi omistamisen sosiologisia ulottuvuuksia Pierre Bourdieun ja David Hallen teorioiden 

pohjalta. 

Tutkin esteettisen kokemuksen käsitettä Richard Shustermanin toimittaman Aesthetic 

Experience -teoksen pohjalta. Kun puhun tutkielman kontekstissa esteettisestä 

kokemuksesta, viittaan sillä juuri niihin rajapintoihin, jota fyysisen ja digitaalisen 

kokemisen erilaisuuksiin ja yhtymäkohtiin liittyy.  

Tutkielma tulee keskittymään yksityisen sektorin kaupalliseen galleriatoimintaan, joka 

poikkeaa merkittävästi julkiseen tai säätiöomisteiseen perustuvasta museotoiminnasta. 

Siinä missä museot ovat usein taiteen esittämisen kannalta yhtä lailla suuria valkoisia 

tiloja, niiden toiminta on säännöstellympää ja perustuu usein historiallisiin kokoelmiin ja 

arkkitehtonisiin tiloihin. Valtio- ja säätiöperusteiset taidekokoelmat ovat usein 

kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, ja ne toimivat yhteisöä ja yleisöä varten ilman 

kaupallisia pyrkimyksiä. Kaupallinen taidegalleriatoiminta on alati muuttuvaa, kysynnän ja 

tarjonnan lakeihin perustuvaa taiteen kuratoimista, esillepanoa sekä välittämistä. 

Nykytaiteen välittämiseen perustuvassa toiminnassa markkinoita ohjaavat pitkälti 

ekonomiset tarpeet, kun kantava voima perustuu taloudelliseen pärjäämiseen.1 

Nykytaiteen arvottaminen, hinnoittelu ja välitys on monen erillisen tekijän prosessi. 

Yhdysvaltalainen taidehistorioitsija Sarah Thronton kutsuukin taidemaailmaa 

”alakulttuureista koostuvaksi monimutkaiseksi klusteriksi” tarkoittaen sitä, että 

taidemaailma itsessään ei ole sulavasti toimiva, yhtenäinen järjestelmä. Teoksessaan Seven 

Days in the Art World Thronton jakaa taiteen arvostuksen seitsemään eri kategoriaan, jossa 

taiteen arvostus perustuu muille tekijöille kuin taiteen esteettiselle itseisarvolle: 1. taide on 

sijoituskohde ja ylellisyys; 2. taide on intellektuaalinen elämäntapa; 3. taide on fetissi ja 

vapaa-ajan viihdyke; 4. taide on nähtävyys, media tarina ja todiste taiteilijan arvosta; 5. 

taide on diskurssi ja markkinointiväline; 6. taide on alibi verkostoitumiselle ja sosiaalisille 

tapahtumille; 7. taide on kaikkea edellä mainittua. 2 

Throntonin jaottelu on oleellinen tämän tutkielman kannalta, sillä galleria on paikka, jossa 

edellä mainitut seitsemän kategoriaa kohtaavat toisensa. Galleriatoiminnalla on 

1 Jyrämä & Äyväri, 2009. 
2 Thronton, 2008. 
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dokumentoinnin ja kulttuuriperinnön kannalta painoarvoa, eriytyneellä taidetilalla on 

eskapistisia ulottuvuuksia, ja ennen kaikkea se on tila, jossa media, kriitikot, taiteilijat ja 

taide-elämän merkittävät tekijät kohtaavat toisensa. 

Vuonna 2020 alkanut covid-19-pandemia vaikutti vahvasti myös taidesektorin toimintaan. 

Tilastoihin pohjautuvaa taideanalyysia julkaiseva Art world insights julkaisi vuonna 2020 

raportin globaalin taidemarkkinan tilanteesta: vuoden 2020 puoleen väliin tultaessa myynti 

oli hädin tuskin yltänyt puoleen siitä, mitä se oli edellisenä vuonna.3 Huomionarvoista 

raportissa on myös se tosiasia, että 16 % nuoren polven keräilijöistä oli valmiita ostamaan 

teoksia jopa yli miljoonan dollarin hintaan pelkästään verkossa tapahtuvaan 

ostokokemukseen perustuen, ja 30% prosenttia kyseisestä ostajakunnasta käytti ostamisen 

kanavina sosiaalista mediaa, kuten Instagramia.4 Raportin tilastot osoittavat, että pandemia 

toi gallerioille mahdollisuuden kasvattaa myyntiään vahvistamalla verkkoalustoja ja 

tuomalla uusia verkkotrendejä mukaan myyntistrategiaansa.  

Sama ilmiö huomattiin myös Suomessa. Laaja-alaiseen taiteen verkkomyyntiin 

erikoistuneen Taikon toimitusjohtaja Erik Edman kertoi ylen haastattelussa toukokuussa 

2020, että pandemiakevät oli ollut myynnin kannalta menestyksekkäin siiten vuoden 2016, 

jolloin yritys perustettiin. Teoksia myytiin yli sadalta taitelijalta, ja myynti oli 

nelinkertaistunut huhtikuuhun 2019 verrattuna. 5 G12 -nimistä helsinkiläisgalleriaa 

ylläpitävä galleristi Anni Koskinen kertoi samassa artikkelissa, että vaikka galleria oli auki 

yli pandemiakevään, yksittäiset ostot perustuivat verkkokauppaan ja painottuivat 

grafiikkaan. Helsingin Sanomat uutisoi tammikuussa 2021, että monet galleriat olivat 

ottaneet käyttöön ajanvarausmenetelmän. Artikkelissa haastateltiin Galleria Halmetojan 

pitäjää Veikko Halmetojaa, joka painotti, että galleriakäynnissä on kyse paljon muustakin, 

kuin teosten myynnistä: ”Taiteilija tekee taidetta yleisölle ja toivommekin paljon kävijöitä. 

-- Jokainen näyttelykäynti on arvokas ja motivoi myös meitä gallerian työntekijöitä.”6 

Valtioneuvoston julkaiseman Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021 -

raportin mukaan kulttuuriala on pyrkinyt turvaamaan toiminnan jatkumisen poikkeusolojen 

3 'Resilience in the Dealer Sector: A Mid-Year Review, 2021. 
4 'Resilience in the Dealer Sector, 2021, s. 83.  
5 https://yle.fi/uutiset/3-11356202 
6 https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007728257.html 
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keskellä̈: uudenlaisia toimintamuotoja kehitti 64 % yhteisöjä̈ edustavista vastaajista ja 44 

% oli kehittänyt tai ottanut käyttöön yleisölle suunnattuja uusia digitaalisia palveluita.7 

Kyselytutkimus ei sisältänyt kategoriaa taidegalleriat ja/tai yksityinen sektori, mutta 

vastaajista 7% edusti paikallismuseoita (lukumäärä 142 vastaajaa) ja 6% vastaajista edusti 

kategoriaa ”muut luovat alat” (124 vastaajaa). 

2. Johdatus taidegalleriaan

Galleria on perinteisesti toiminut eriytyneenä tilana lähes kaikille fyysisille taidemuodoille, 

ja se on ajan saatossa saavuttanut aseman autonomisena, asiantuntevana tilana esittää ja 

välittää taidetta. Taiteen kaupallisen esillepanon juuret ulottuvat aina 1500-luvulle, mutta 

vasta viktoriaanisella aikakaudella galleriatoiminta vakiintui nykyisen muotoonsa ihmisten 

ryhdyttyä arvostamaan taide-esineitä esteettisyyden ja omistamisen kautta.  

Perinteinen galleria on yksityinen tila, joka välittää itsenäisten taitelijoiden teoksia ja 

kokoelmia yksityishenkilöille, keräilijöille, säätiöille ja muille organisaatioille. Galleria 

tarjoaa yleensä puitteet taitelijalle menestyä tuotannollaan: se vastaa infrastruktuurista, 

mahdollisesti esillepanosta, suhteista, markkinoinnista ja muista käytännön asioista, joita 

menestyksekäs taiteen välitys vaatii. Galleriat ottavat myynnistä provision, joka on 

Suomessa paikasta riippuen noin 30 % ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 30–60% myydyn 

tuotteen arvosta taiteen ensimarkkinoilla. Provisio voi vaihdella laajastikin gallerian 

maineen, menestyksen ja tunnettavuuden mukaan.  

Gallerioilla on usein edustajia, jotka ovat hyvin perillä nykytaiteesta ja tekijöistä, ja 

kartoittavat nousevia taitelijoita ja kiinnittävät näitä toimintaansa. Monet nykytaiteilijoilla 

onkin oma ”kotigalleria”, joka muun muassa vastaa uusista näyttelyistä, sekä toimii 

managerina taitelijan kansainvälistymiselle ja verkostoitumiselle. Taitelijan ja gallerian 

suhde saattaa olla elinikäinen tai usein ainakin taitelijan työelämän mittainen. 

Saavuttaakseen jalansijaa ja näyttelymahdollisuuksia taiteilijan provenienssi eli 

näyttelyiden ja omistussuhteiden historia on merkityksekäs. Osa galleriakentän toimijoista 

7 Koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021, raportti kyselyn vastauksista, Valtioneuvosto 

Helsinki 2021. 
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on saavuttanut niin maineikkaan aseman, että taiteilijan talliin pääseminen lähestulkoon 

varmistaa sen, että menestyksekäs ura on pedattu. Galleriahistorialla on merkittävä osa 

myös taiteilijan teosten hinnanmuodostuksessa. Taidehistorian tohtori Pauliina Laitinen 

kuvailee teoksessaan Miten sijoitan taiteeseen taidemaailman hierarkiaa ja maun 

muodostumista: taidemaailman vallanpitäjillä on suuripainoarvo taiteilijan uran suhteen. 

He päättävät, kenen taitelijan teoksia otetaan arvostetuimpiin gallerioihin ja näyttelyihin. 

2.1. Galleria vakuuttavana meriittinä 

Kun tavalliselta, taide-elämään erityisemmin vihkiytymättömältä kuluttajalta kysytään, 

mistä todennäköisesti löytäisi päivän polttavat ja trendikkäimmät taide-esineet, vastaus 

mitä luultavammin oli taidegalleria tai jokin tietty galleria. Gallerialla on niin pitkä ja 

vakiintunut historia taiteen esille panijana, että miellämme sen helposti synonyymiksi 

ammattimaiselle ja hyvän maun taiteelle. Galleristien ja kuraattoreiden asema on niin 

kiistämätön, että ilmiötä voisi kuvailla eräänlaisena galleristisena auteurismina: kun 

tarpeeksi vakuuttava taho on nostanut tietyn tuotannon jalustalle, yleisö asettaa sen hyvän 

maun kategoriaan kyseenalaistamatta. Taiteilijan teos arvostetussa galleriassa edesauttaa 

saavuttamaan institutionalisoidun esteettisyyden – teoksen on oltava hyvä, koska se on 

asiantuntijoiden valitsema ja kuratoima. Esteettisen arvostamisen lähtökohdat muuttuvat, 

kun teos on sidottu toisenlaiseen kontekstiin, kuten esimerkiksi taiteilijan ateljeehen tai 

satunnaiseen nettimarkkinapaikkaan. Asiantuntijuuden ja institutionaalisuuden leima on 

niin vahva, että se ohjailee omaa esteettistä makuamme.  

Galleria- ja näyttelyprovenienssi toimivat taiteilijan ansioluettelona, joka vaikuttaa 

hinnanmuodostukseen ensi- ja jälkimarkkinoilla. Erityisesti ensimarkkinoilla tuotannon 

arvo perustuu pitkälti provenienssiin, jälkimarkkinoilla hinnanmuodostuksen tekijöitä ovat 

saatavuus, toteutuneet kauppahinnat, aikaisemmat omistussuhteet sekä mahdollinen 

postuumi arvo. Tärkeä kriteeristö on myös teoksen aikakaudellinen konteksti ja taiteilijan 

tuotteliaisuus kyseisenä aikakautena. Taiteen hinnanmuodostus on siitä ainutlaatuista, että 

aikaisemmat omistajatahot saattavat vaikuttaa hintaan merkittävästikin. 

Näyttelyavajaiset tunnetaan eksklusiivisena tapahtumana, johon kutsutaan tärkeä joukko 

taidealan vaikuttajia. Kutsuvierastapahtumat ovat keino kiinnittää merkittäviä taiteen 
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ostajia ja sijoittajia. 1980-luvulle tultaesssa ”valkoisen kuution” estetiikka oli vakiintunut 

taidegalleriana ja taiteen esille panijana.  

Teoksessaan Inside the white cube (1976) taidekriitikko ja tutkija Brian O’Doherty 

tarkastelee valkoisen galleriatilan estetiikkaa. Teoksen julkaisuaikoihin vastaavaa 

analyysia galleriasta ei ollut vielä nostettu esiin yleisessä taidediskurssissa, ja O’Doherty 

kritisoi vahvasti gallerian kuutiomaiseen estetiikkaan liittyvää konsensusta kutsuen sitä 

modernistiseksi obsessioksi. O’Dohertyn mukaan postmodernin taiteen on tarkoitettu 

olevan hankalaa, kallista ja eksklusiivista (O’Doherty käyttää termiä excluding, joka 

vapaasti suomennettuna kääntyisi termiksi poissulkeva). Yhteiskunta on eriytynyt kauas 

luonnosta; O’Dohertyn mukaan galleriatilassa on perimiltään kyse ulkomaailman 

sulkemisesta pois; galleriassa ei ole ikkunoita, joka muistuttaisi ulkona ympäröivästä 

todellisuudesta, luonnon valoa ei pääse sisään ja katon studiovalaistus tuo taiteen esiin 

kirkkaassa, päivänvaloa muistuttavassa loisteessa. Ennen kaikkea valkoinen kuutio edustaa 

O’Dohertylle ekonomista, sosiaalista ja intellektuellia snobismia, jossa taide ja taiteilija 

vieraantuvat yhteiskunnasta.  

O’Dohertyn lähtöasetelmassa on viitteitä muun muassa marxilaisuudesta. Hän haluaa 

riisua taiteen ympäröivästä kontekstista, jolloin teoksen esteettinen arvo itsessään nousee 

tarkastelun kohteeksi. Kun teos poistetaan maalaustelineestä tai kehyksestä ja asetetaan 

valkoiselle neutraalille seinälle, perspektiivi ja formaali kompositio kadotetaan, O’Doherty 

argumentoi.9 O’Dohertyn kritiikki kohdistuu institutionalismiin, jossa taide on erotettu 

yhteiskunnasta ja luonnosta ja sitä ympyröi intellektuaalinen jalusta, johon taidetta 

akateemisesti ymmärtämättömän on hankala kavuta.  

O’Dohertyn teorian mukaan taide kuuluu kaikkialle ilman valkoisen kuution eriyttävää 

läsnäoloa, joka vieraannuttaa tavallisen katsojan taiteesta. Valkoinen, arjen kontekstista 

irrotettu tila kuitenkin minimoi ulkoisia tekijöitä, jotka voivat häiritä katsojan kokemusta 

taiteeseen keskittyessä. Kun kaikki ylimääräinen poistetaan, teokseen keskittyminen 

korostuu, ja yksityiskohtien, harmonian ja muotokielen tarkastelu saa lisänyansseja. 

Valkoiset, suuret seinät ovat mahtipontisia, mutta harvoin ostajilla on kotonaan 

samanlaista, tyhjää tilaa järjestää teoksille. Ne ovat osa sisustusta, arjen, huonekalujen ja 

9 O’Doherty 1986, s. 19. 



8 

elämän yhtymäkohdissa. Olisiko galleriakokemus erilainen, jos tila muistuttaisi enemmän 

asutetun huoneiston estetiikkaa? 

2.2. Matalan kynnyksen digitaalisuus 

Jos taidemaailma ei vielä 2020-luvulle tultaessa ollut täysin omaksunut teknologian tuomia 

ulottuvuuksia, vuoden 2020 vaihteessa alkaneen pandemian myötä se joutui ottamaan 

valtavan digitaalisen edistysaskeleen. Taidegalleriat ympäri maailmaa sopeutuivat 

poikkeusoloihin järjestäen etäyhteyksin toimivia galleriakierroksia ja virtuaalikäyntejä 

digitaalisissa ympäristöissä sekä kehittäen ostamiseen keskittyneitä verkkoalustojaan.  

Yksi ilmiöistä, joka astui nousukaudelleen, on kryptovaluuttaan perustuva non fungible 

tokens -taide. NFT-teokset ja kokoelmat ovat kaikkea digitaalisista piirroksista 

animaatioihin, ja niiden kokeminen pohjautuu täysin virtuaaliseen muotoon. NFT on 

pohjimmiltaan kohteen omistussuhteen kirjaamista lohkoketjussa. Kun taidetta ostetaan 

etherium-kryptovaluutalla, ostajalla on omistusoikeus teoksen ainutkertaiseen ketjun 

osioon. Itse teoksen visuaalinen osuus saattaa olla ladattavissa digitaaliselle laitteelle 

esimerkiksi jpg- tai mp4-muodossa, mutta teoksen arvo perustuu ainoastaan uniikille 

lohkoketjun osiolle. 

Vaikka NFT ilmiönä oli ollut jo olemassa vuodesta 2017, pandemian aikana se nousi 

valtavirran tietoisuuteen. Julkisuuden henkilöt tavoittelivat miljoonien dollarien arvoon 

nousevia teoksia, ja marraskuussa 2021 Christie’s huutokauppakamari myi Beeple-nimisen 

artistin NFT-teoksen The First 5000 Days 69 miljoonan dollarin hintaan. Myyntihinnalla 

Beeple nousi kolmen arvokkaimman nykytaiteilijan joukkoon.  

Toisin kuin perinteisten näyttelyiden kohdalla maailmanlaajuinen sulkutila ei estänyt 

kokemasta ja ostamasta virtuaalisia teoksia; taiteen ääreen pääsee älylaitteella. Digitaalinen 

taide saavutti merkittävän aseman pandemian sulkemien kivijalkagallerioiden rinnalla. 

Suuren yleisön tietoisuuteen kohonnut NFT on kohdannut kovaa kritiikkiä. Kryptovaluutan 

louhiminen on epäekologista johtuen sen korkeasta sähkönkulutuksesta, ja NFT:n 

lieveilmiöitä ovat huijaukset ja petokset. Monet kokevat virtuaalisen taiteen olevan 

ohimenevä ilmiö, jonka arvonnousu perustuu kuplaan; taiteella ei siis olisi merkittävää, 
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pitkäkestoista arvonnousua ja ennustettavuus on epävakaata. Myös digitaalinen 

toisennettavuus ja teosten usein hyvin kliseinen estetiikka ovat olleet arvostelun kohteena. 

Mielenkiintoinen ilmiö onkin kulttimaineen saavuttanut kokoelma Bored Ape Yacht Club, 

joka parhaimmillaankin yltää vain keskivertosarjakuvan tasolle; värikkäät ja naiivit 

apinafiguurit edustavat kaikkea sitä, mistä korkea taide haluaisi irtisanoutua. Ironista kyllä 

Bored Ape on Opeansea -ostoalustan arvokkain yksittäin kokoelma yltää yli miljardin 

dollarin arvoon.10 

Johdantoluvussa mainittu Resilience in the Dealer Sector, A Mid-Year Review 2021 

painotti raportissaan digitaalisten mediumien potentiaalia taiteen myynnin kasvattamisessa, 

mutta sama ilmiö oli huomattu jo myös ennen pandemiaa. Vuonna 2018 lontoolainen 

huutokauppa Christie’s järjesti The Art + Tech Summit -seminaarin, jossa käsiteltiin 

kryptovaluutan mahdollisuuksista luoda hajautettu, luotettava ja turvallinen kanava taiteen 

verkkomarkkinoille. 11 Samana vuonna pariisilainen innovaatiokeskittymä ERM 

Developement järjesti Bitcoin Art (R)evolution- taidenäyttelyn, joka oli 

kokonaisuudessaan omistettu kryptovaluutan asemalle nykytaidemarkkinoilla.  Näyttely 

esitteli uuden taiteellisen liikkeen nimeltä CryptoArt ja esitteli nykytaitelijoiden ideoita ja 

näkemyksiä liittyen kryptovaluuttaan ja taiteelliseen luovuuteen. Vuoteen 2022 tultaessa 

CryptoArt toimii digitaalisena galleriana myyden NFT teoksia kiinnittämiltään 

taiteilijoilta. CryptoArtin edustamiin taitelijoihin kuuluu muun muassa kanadalainen 

virtuaalitaiteilija ja koodari Dmitri Cherniak. Automaatiosta luovuutensa ammentaman 

Cherniakin töitä on ollut laajalti esillä taidenäyttelyissä Miamissa, San Fransiscossa ja 

New Yorkissa. CryptoArtin omien sivujen mukaan Cherniakin teos A slight lack of 

symmetry can cause so much pain (2020) myytiin lokakuussa 2021 noin 1,9 miljoonan 

dollarin hintaan (500 ethereum-valuuttaa). 13  Myös Mid Year Rewiev oli tilastoinut 

merkittävän kasvun NFT-alalla; raportin mukaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon 

17,4 miljoonaa dollaria kasvoi 1,3 miljardiin vuoden 2021 puoliväliin mennessä. 14 

Raportin mukaan suurin osa taiteen välittäjistä ja keräilijöistä oli hyvin myönteisiä NFT:n 

10 https://cryptoart.io/?gallery=null&page=1&price=null(viitattu (9.5.2022) 
11 The Cyber Turn of the Contemporary Art Market, Sidorova, Elena, Arts (Basel), 2019-07-04, Vol.8 (3), 

p.84
13 https://cryptoart.io/?gallery=null&page=1&price=null(viitattu  (9.5.2022)

14 Resilience in the Dealer Sector 2021,  s. 112, The data in Figure 5.1 supplied by Nonfungible.com 
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vaikutuksesta; NFT:t ovat lisänneet kiinnostusta taidetta ja keräilyesineitä kohtaan 

laajemman keräilijäsegmentin keskuudessa. 

NFT ei ole ainoa matalan kynnyksen taideilmiö, jonka digitaalisuus mahdollistaa. 

Sosiaalinen media on kasvattanut asemaansa kauppapaikkana, jossa taiteilijat ja luova-ala 

voivat myydä töitään ilman välikäsiä ja komissiota. Art Baselin Mid Year Reviewin 

mukaan vuoden 2021 verkkomyynnistä 38 % prosenttia oli ensikertalaisostajia ilman 

aikaisempaa henkilökohtaista sidettä myyvään tahoon. 15 Raportissa analysoitiin 

taidebisnesten vastauksia yli 50 maasta, sekä Wondeur-tekoälyn käyttämiä noin 50 000 

globaalia lähdettä. 16 Löydös on merkittävä, sillä taiteen myynnin on perinteisesti ajateltu 

perustuvan pitkälti ostajan ja myyvän tahon henkilökohtaiseen kaupankäyntiin.  

Art Baselin raportissa korostui nuoren sukupolven high net work-ostajien (HNW-buyers) 

potentiaali käyttää verkkomyyntialustoja kauppapaikkana jopa huomattavan korkean arvon 

(yli miljoonan dollarin) teosten ostoon. Löydös indikoi milleniaalien ja z-sukupolven 

diginatiivista käyttäytymisestä, jossa välttämättä fyysinen ostokokemus ei tuo lisäarvoa 

ostopäätökselle. Vaikka pandemian vuoksi aiheutuneet poikkeusolot eväsivät 

mahdollisuuden vierailla näyttelyissä, taidetapahtumissa ja gallerioissa, korkean 

luokituksen ostajille on taattu mahdollisuus tutustua näyttelyihin ja kokoelmiin yksityisesti 

ja ajanvarauksella. Näin ollen lähes puolella kasvanut verkkomyynti ei perustu yksinomaan 

fyysisen ostokokemuksen saavuttamattomuuteen.  

2.3. Eksklusiivisuudesta ja ylellisyydestä 

Kun Brian O’Doherty julisti postmodernismin kultakaudella 1970-luvulla taidegallerian 

edustavan intellektuellia snobismia, oli taidemaailman kaupallisuutta vastustava joukko 

vielä autuaan tietämätön 2000-luvun ylellisyyden omistamisen tähtihetkistä. Seuraavina 

vuosikymmeninä ennen lamaa, it-kuplan puhkeamista ja vuoden 2008 finanssikriisiä taide 

astui alas institutionaaliselta jalustaltaan, ja ylellisyyden kukoistuskausi pääsi valloilleen: 

taide oli hedonistista, muodikasta ja kieli ennen kaikkea hyvästä ylellisestä mausta ja 

15 S. 31 
16 S. 7 The report also contains new analysis based on data from Wondeur AI, a platform that analyzes the 

careers of artists using exhibition and other data from over 50,000 global sources. 
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hyväosaisuudesta. Yhdysvaltalainen taidehistorioitsija Sarah Thronton kuvailee näitä 

ilmiöitään teoksessaan Seven Days In the Art World (2008). Esseekokoelma valmistui 

ennen vuoden 2008 finanssikriisiä, jolloin taidemarkkinat olivat kasvava ala ”viihdettä, 

luksustuotteita ja eräänlaista vaihtoehtoisuskontoa.” Thronton kiersi viiden vuoden ajan 

maailmanlaajuisesti taidetapahtumia, biennaaleja ja huutokauppoja ja sanoo olleensa 

nobody sociologist taidemaailmassa, kunnes New York Times julkaisi hänen artikkelinsa 

”Art is fetish and leisure activity” (kirjassa luku 4.) jonka jälkeen taidemaailman sisäpiiri 

avautui hänelle uudella tavalla. Valta ja rahan läsnäolo ovat kantavia teoksen teemoja. 

Throntonin mukaan varakkaat keräilijät ostavat kallista taidetta eri syistä, joita ovat muun 

muassa sosiaalinen status ja uutuudenviehätys, mutta ennen kaikkea varallinen 

yltäkylläisyys. ”Mitä muuta enää on, jos omistat neljä asuntoa ja jetin?”, toteaa eräs 

Throntonin haastattelemista huutokauppatiedottajista.  

Edistääkö rahan, vallan ja elitismin rooli nykytaiteessa luovuutta, makua ja merkityksen 

etsintää vai onko asia päinvastoin? Thronton tarkastelee taidemaailman lainalaisuuksia 

neutraalisti ja sivusta seuraten, mutta tekee mahdottomaksi sivuuttaa markkinoiden roolia 

edes oppilaitosten pyhitetyissä saleissa tai taiteilijan studion yksityisyydessä. Lukija pystyy 

lukemaan rivien välistä, että kyseessä on hiljainen peli, jota taiteilijat, kriitikot ja keräilijät 

pelaavat kirjoittamattomin säännöin.  

Teoksen ollessa tekeillä vuonna 2008 digitaaliset markkinapaikat ja -alustat tai 

verkkomyynti eivät juuri olleet vielä ottaneet jalansijaa taidemaailmassa. Seven Days in the 

Art world kuvaa eksklusiivisuutta, suhteita ja välittämistä, jossa taide on näennäisesti 

pääosassa. Vaikka Thronthon pääsee taidemaailman huipulle, alan nimiä haastateltaessa ja 

kuumimmissa it-paikoissa pyöriessä taiteen kokeminen jää taka-alalle. Tapahtumat, gaalat 

ja palkinnot määrittelevät infrastruktuuria, mutta tavallisen ihmisen ja kuluttajan kokemus 

taiteesta on toisarvoista. Ikään kuin taidemaailma olisi kupla, johon on pääsy harvoilla ja 

valituilla. Vaikka ideologisesti taiteilijan kuuluisi olla hierarkian huipulla, näin ei aina ole, 

Thronton linjaa. Taiteilijan asema taidemaailmassa ei ole vakio, vaikka ihanteellista olisi, 

että luovan työn tekijät olisivat niitä, jotka määrittelevät raamit ja säännöt.  

Throntonin teos kuvaa elitismiä, josta kuitenkin lukuisat taitelijat haluavat irtisanoutua ja 

jota vastaan myös kapinoidaan. Taitelijalähtöinen taidemaailma näyttäytyykin täysin 

toisenlaisena ja vastaanottavampana, mutta kun kaupallinen menestyminen ottaa jalansijaa, 
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taiteilijalähtöisyys menettää asemaansa. Sittemmin sosiaalinen median ja muiden 

digitaalisten alustojen nousu on edistänyt taitelijoiden oman myynnin emansipaatiota. Kun 

taitelijalla tai taideyhteisöllä on mahdollisuus ottaa levitys, kuratoiminen ja välitys omiin 

käsiinsä, tulee taidemaailman hierarkiasta taiteilijalähtöisempää.  

2.4. Hyvästä mausta 

Ylellisyyden estetiikka on sidoksissa käsitykseen eksklusiivisuudesta ja hyvästä mausta. 

Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu kirjoitti 1980-luvulla yksilön maun edustavan 

tietynlaista kulttuurista pääomaa, joka kategorisoi ihmiset sosioekonomisiin luokkiin. 

Bourdieun teos Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) on maun ja 

kulttuurisen pääoman sosiologian kulmakiviä. Bourdieu asettaa kaikki kulttuurin osa-

alueet spektriin "legitiimistä" "henkilökohtaiseen". Lailliset alueet liittyvät taiteeseen ja 

siihen, mitä yleensä kutsumme "korkeakulttuuriksi".  

Bourdieun kulttuuripääoman käsite viittaa symbolisten ulottuvuuksien hallitsemiseen 

(kuten maku, tavat, pukeutuminen, materiaalinen omaisuus) jotka hankitaan kuulumalla 

tiettyyn yhteiskuntaluokkaan. Samanlaisten kulttuuripääoman muotojen jakaminen muiden 

kanssa luo kollektiivisen identiteetin ja ryhmäaseman tunteen ("kaltaisemme ihmiset"). 

Bourdieu huomauttaa, että kulttuuripääoma on merkittävä sosiaalisen eriarvoisuuden 

lähde. Tietyt kulttuuripääoman ulottuvuudet ovat arvostettuja muihin nähden, ja ne voivat 

auttaa (tai haitata) sosiaalista liikkuvuutta yhtä paljon kuin tulot tai varallisuus. 

Bourdieun mukaan kulttuurista pääomaa on kolmessa muodossa – ruumiillistuneena, 

esineellisenä ja institutionalisoituna. Aksentti puheessa tai esimerkiksi murre ovat 

esimerkkejä ruumiillistuneesta kulttuuripääomasta, kun taas luksusauto tai taidekokoelma 

ovat esimerkkejä kulttuuripääomasta. Institutionalisoidussa muodossaan kulttuuripääoma 

viittaa pätevyyteen ja pätevyyteen, kuten tutkintoon tai arvonimiin, jotka symboloivat 

osaamista ja hallitsevaa luokkaa. 17 

17 Bourdieu 1986, s. 318 
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Habitus on yksi Bourdieun merkittävimmistä käsitteistä, jonka perintö vaikuttaa edelleen. 

Se viittaa kulttuuripääoman ”fyysiseen ruumiillistumaan”, syvälle juurtuneisiin 

tottumuksiin, taitoihin ja taipumuksiin, jotka meillä on elämänkokemuksen ja sosiaalisen 

luokkamme ansiosta. Habitus ulottuu myös "makuun” kulttuuriesineiden, kuten taiteen, 

ruoan ja vaatteiden, suhteen. Esimerkiksi ylemmän luokan yksilöt pitävät kuvataiteesta, 

koska he ovat olleet alttiina ja koulutettu arvostamaan sitä jo hyvin varhaisesta iästä 

lähtien, kun taas työväenluokan henkilöillä ei yleensä ole ollut pääsyä "korkeaan 

taiteeseen" ja näin ollen korkeakulttuurin kirjoittamattomat ja vallitsevat säännöt tuntuivat 

vierailta. Syntyi illuusio ja kokemus, että toisilla on luonnostaan kyky ymmärtää ja päästä 

sisään korkea kulttuuriin. 18 

Bourdieu suoritti kvantatiivisiä haastattelututkimuksia, jossa tarkasteltiin muun muassa 

koulutuksen ja vanhempien sosioekonomisen aseman merkitystä arjen valintoihin ja 

arvomaailmaan.  

Ei ole yllättävää, että hän havaitsi, että molemmat tekijät vaikuttavat makuun. Tyypillinen 

tutkittava tekee valintoja, jotka korreloivat saman koulutustason ja samaa sosiaalista 

alkuperää olevien ikätovereiden kanssa. Kaksi vertaisryhmää ovat tietysti hieman erilaisia, 

koulutusluokka ja talousluokka liittyvät toisiinsa, mutta ne eivät ole identtisiä, ja Bourdieu 

havaitsi, että jotkut päätökset liittyvät läheisemmin koulutukseen, kun taas toiset liittyvät 

läheisemmin sosiaaliseen asemaan. Vaikka Bourdieu tutki pitkälti maun, omistamisen ja 

statuksen arvoja ja muotoja, hänen teoriansa petasivat polkua myös sellaiselle taiteen 

omistamiselle, joka ei välttämättä perustu yksinomaan estetiikkaan ja taiteen 

arvostamiseen per se, vaan myös omistamisen tuottamaan tunteeseen tai mielihyvään.  

Tässä taidemaailman suljetut ympyrät, yksityiset galleriatapahtumat ja clout-verkostojen 

vyyhti voidaan nähdä eräänlaisena performatiivisena kompleksina, jonka kliimaksi on 

vihdoin teoksen ostaminen kotiin. Merkitykset teoksen takana, jotka eivät perustu itse 

teoksen elementteihin, voivat kertoa ostajan henkilökohtaisista arvoista. Tämä teos kielii 

maustani ja asemastani. Siihen voi myös liittyä taustakertomus, kuten henkilökohtainen 

suhde taiteilijaan, yksityisjuhlat tai taidematka arvostettuun näyttelyyn. Tiettyyn 

taloudelliseen ja etuoikeutettuun asemaan voi liittyä myös olettamus, että taidetta ja 

design-muotoilua kuuluu omistaa. Tällaiseen motivaatioon perustuva kokeminen ja 

18 Bourdieu 1986, s. 172. 
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ostaminen voi näyttäytyä yhdentekevämpänä, ja esimerkiksi kauppapaikka saattaa 

valikoitua satunnaisesti.  

Voisi kuitenkin ajatella, että kuluttaja tai yleisö, jolla on huomattavaa ostovoimaa tehdä 

harkitsemattomia tai satunnaisia päätöksiä, olisi hyvä ja kannattava asiakassuhde myyvälle 

taholle, tässä kohtaa gallerialle. Tekijät, joilla pyritään luomaan henkilökohtainen ja 

eksklusiivinen kokemus, edesauttavat lojaliteetin syntymistä ja ostajan todennäköistä 

palaamista kyseisen tahon asiakkaaksi.  

2.5. Taide statuksena 

Yhdysaltailainen sosiologi David Halle tutki 90-luvun puolivälissä new yorkilaisia 

luokkia, makua ja taidekäsitystä. Tutkimuksista syntyi teos Art and class in the American 

home, 1994.  Halle vieraili New Yorkin taiteenkeräily-yhteisön ytimessä, Upper East 

Sidella, Manhassetin varakkaassa esikaupungissa sekä kahdessa työväenluokan 

kaupunginosassa dokumentoiden seinille kerättyä taidetta ja haastatellen kodinomistajia. 

Halle kyseenalaisti oletukset laajasta ja selkeästi erotettavissa olevasta kuilusta työläisten 

ja ylemmän luokan taidemaun välillä, viitaten esimerkiksi hänen havaintoonsa, että 

maisemat ovat äärimmäisen suosittuja yhteiskuntaluokista riippumatta.  

Halle sovelsi tuloksiaan testaamaan kolmea yleisintä teoriaa taiteen ja kulttuurin roolista 

luokkapolitiikassa ja piti teorioita puutteellisina (frankfurtilaisen koulukunnan kuvaus siitä 

kapitalismin ideologisen ylivallan välineenä, Bourdieun teoria taiteesta "kulttuuripääoman" 

muotona, jonka hallussapito avaa pääsyn hallitseviin luokkiin). 

Halle sai muun muassa selville, että hyväosaisissa, varakkaissa talouksissa abstrakti taide 

oli trendikäs ja vallitseva taiteen muoto: työväenluokka taas ei juuri arvostanut abstraktia 

taidetta sellaisenaan. Abstraktin taiteen ympärille onkin Hallen mukaan muodostunut 

sosiologinen keskustelu siitä, ketä kyseinen taide palvelee ja millainen yleisö sen ympärille 

kerääntyy. Vaikka abstraktin taiteen olemus ei olekaan tämän tutkielman keskiössä, siihen 

liittyvä omistaminen, tai pikemminkin siihen liitettävät oletukset kielivät siitä, että sitä 
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omistetaan pelkästään statuksellisen aspektin myötä. Halle kysyykin, että onko abstraktin 

taiteen ”vaikea ymmärrettävyys” asia, joka tekee siitä hankalasti lähestyttävän ja näin ollen 

luokkakysymyksen. 19 

Kun Halle vuonna 1994 toetutti teoksen empiirisiä tutkimuksia, abstrakti taide, kuten myös 

valkoisen kuution galleria, olivat vielä enemmän luokkaerojen ja statuksellisuuden 

vankeja. Vaikka Halle ei tutkinut niitä sosiologisia kysymyksiä, jotka tapahtuvat ostajan 

vieraillessa galleriassa, yksi tekijöistä, joka vaikutti ylemmän luokan dominanssiin 

abstraktin taiteen omistamisessa, oli kokemus statuksellisuudesta. 20  

Onko abstraktin taiteen asema muuttunut verkkomyynnin ja digitaalisuuden myötä 

lähestyttävämmäksi? Suositun taiteen ja taideprinttien verkkomyyntiin erikoistuneen 

Desenio-verkkokaupan ”abstrakti taide” -osiossa pelkästään ei-esittävää, abstraktia taidetta 

on myynnissä yli 600 kappaletta. Myös ”myydyimmät” -kategorian ensimmäiset 

kahdeksan teosta ovat abstraktiksi taiteeksi luettavia, ei-esittäviä teoksia. 21 Voisiko 

toisenlainen esillepano ja näkyvyys, kuin näyttely  kivijalkagalleriassa, kuroa myös 

umpeen statuksellisuuteen liittyvää kuilua? 

19 Halle, D., Inside Culture, Art, and class in the American home 1994, s. 121. 
20 Halle 1994, s. 137. 
21 https://desenio.fi/fi/julisteet-ja-printit/suosituimmat-tuotteet-#{} 
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3. Kuluttaja ja fyysisen tilan ulottuvuudet

Millaisia tarpeita kuluttajalla on, kun hän päättää ostaa taidetta? Soomin Han ja Eungoo 

Kang esittelevät markkinoinnin tutkimuksessaan (Han & Kan, 2020) sellaisia 

markkinointistrategian muotoja, joilla kuluttajan mielenkiinto taidegallerioita kohtaan 

pysyy yllä. 23 Tutkimus on julkaistu vuonna 2020, joten voisi olettaa, ettei lähtökohdissa 

ole pystytty huomioimaan pandemiaa tai NFT-teosten nousua. Tästä huolimatta 

tutkimuksessa alleviivataan digitaalisen alustojen huomattavaa kasvua ja osuutta 

myynneistä.  

Ensimmäisen tutkimus esittelee resursseihin pohjautuvan (engl. resourse based theory) 

strategian. Vähäisesti saatavilla oleva tuote yhdistettynä merkityksen ja arvon luomiseen 

luo pohjan sellaiselle toiminnalle, joka herättää kuluttajien mielenkiinnon. Taidegallerian 

relevantille asemalle kuluttajan silmissä.  

Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa 24 mitattiin tyytyväisyys – ja motivaatioaspekteja 

liittyen kokijan vierailuun taidegalleriassa. Tutkimus toteutettiin empiirisenä 

kyselytutkimuksena. Selvisi, että vierailevan katsojan/kokijan motivaatiot ovat niin 

kutsutusti sisäisiä; rentoutuminen, aktiviteetti huonon sään aikana, uuden oppiminen ja 

halu kokea jotain uutta. 25 Nämä tekijät vaikuttivat siihen, että kokija saattoi suositella 

kokemusta läheisilleen, sekä todennäköisyyteen palata museoon/galleriaan. 

Tutkimusryhmä teki päätelmän, että gallerian tulisi määritellä strategiansa keskittyen 

kuluttajan sisäisiin/kuluttajalähtöisiin tarpeisiin sen sijaan, että se keskittyisi ulkoisiin 

tarpeisiin kuten toisessa kaupungissa vierailuun.  

Toinen, vuonna 2014 toteutettu tutkimus 26 pyrki löytämään todisteita siitä, vaikuttavatko 

taidegalleriassa kävijöiden tunteet heidän tyytyväisyytensä kokemuksesta (ja millainen 

23 Han, K, Kang, E., The Marketing Strategy to Stimulate Customer’s Interest in Art-Gallery Business Plan, 

2020. 
24 Brida, J. G., Pulina, M., & Riaño, E. M. M., Measuring 

visitor experiences at a modern art museum and linkages to the destination community, 2012. 
25Brida, J. G., Pulina, M., & Riaño, E. M. M. 2012,  s. 16. 
26 Del Chiappa, G., Andreu, L., & Gallarza, M. 2014. Emotions and visitors’ satisfaction at a museum. 

International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research, 8(4), 420–431. 
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merkitys on iällä, sukupuolella ja koulutuksen tasolla). Tutkimuksessa selvisi, että 

kuluttajat, joilla oli positiivisia tunteita liittyen havaitsemiseen, kokivat enemmän 

vetovoimaa galleriaa kohtaan, jolloin nämä kuluttajat olivat tyytyväisempiä kuin toinen 

viiteryhmä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu selville merkittäviä eroja ryhmien 

sosiodemografisten ominaisuuksien välillä. Kaiken kaikkiaan Del-Chiappa ja hänen 

kollegansa ehdottavat, että tunteilla on kognitiivisia puolia tärkeämpi rooli vierailijoiden 

tyytyväisyyden luomisessa.  

Kolmas tutkimus27 pyrki löytämään niitä tekijöitä, jotka motivoivat kuluttajia käymään 

gallerioissa.  Selvisi, että pariisilaisissa gallerioissa vieraileville ihmisille tärkeä 

motivaation on lähde muiden ihmisten läsnäolo ja sosiaalinen kanssakäyminen. 

Interaktiivisuudella muiden kanssa oli merkittävä rooli. Tutkimus linjasi, että koska 

muiden läsnäolo johti molemminpuoliseen rikastumiseen, virkistäytymiseen ja tiedon 

välittämiseen, gallerioiden tulisi sisällyttää markkinointistrategiaansa sellaista viestintää, 

joka kannustaa sosiaaliseen vierailuun. 

Edellä mainitut tutkimukset osoittavat, että galleriakäynnit edellyttävät tietynlaisia, jopa 

etuoikeutettuja resursseja: vapaa-aika, sisäisestä mielenkiinnosta kumpuava halu sekä tarve 

keskustella ja vaihtaa kokemuksia muiden kanssa vaativat tilan ja paikan kokijalle. 

Motivaatio pysähtyä taiteen äärelle ja jakaa kokemustaan sosiaalisesti arjen ja kiireen 

keskellä vaativat stressivapaata hetkeä. Edellä mainittuja tekijöitä on hankala toteuttaa, 

mikäli yksilö edustaa ryhmää, johon liittyy haasteita ja resurssipulaa, kuten vapaa-ajan 

vähäisyyttä, stressiä, eristäytymistä ja/tai yksinäisyyttä. Vaikka taidetta, kuten 

kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvaa voi kuluttaa yksin ja matalalla kynnyksellä, 

taidegalleria on askeleen lähempänä etuoikeutettujen ihmisryhmien taidemuotoa ja 

viihdykettä: arjen luksusta. On syytä tarkastella galleriassa tapahtumaa ostokokemusta 

etuoikeutettuna ja jopa elitistisenä ilmiönä.  

Han ja Kang esittelevät päätelmiään sellaisesta strategiasta, jota gallerian tulisi harjoittaa 

pitääkseen kuluttajan mielenkiinto yllä. Tutkimus esitteli seuraavanlaisen SWOT-

analyysin28: 

27 Debenedetti, S., Investigating the Role of Companions inthe Art Museum Experience, 2003. 
28 SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on nelikenttämenetelmä, jota käytetään 

strategian laatimisessa 
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Vahvuudet: 1. kulutuskulttuuri on mahdollistanut taideteollisuuden kukoistamisen ja 

luonut aukon markkinoiden tarpeisiin. 2. Immateriaalioikeudet tarjoavat taidegallerialle 

keinon hankkia, sekä laillisesti puolustaa oikeuksia ostettuihin teoksiin (resource based 

value). Heikkoudet: 1. Taidegalleriat tarvitsevat valtavia vero- ja henkilöstöresursseja. 

Mahdollisuudet/näköalat: 1. Teknologia auttaa määrittelemään kuvataidetuotannon 

uudelleen kustannustehokkaasti. 2.  Taiteilijoilla on rooli promootiossa, (henkilöitynyt 

taide) ja siksi taiteilijoiden teokset ovat väline ymmärtää persoonallisuuksia. Riskitekijät: 

1. Maailmanlaajuinen taantuma voi vaikuttaa ostajiin ja gallerioiden katseluaikeeseen.

2. Ala on altis piraattituotannolle ja väärennöksille, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuteen.

29

Kanin ja Hanin tutkimus yhteenvetosi lopputulemassaan, että teknologialla on elintärkeä 

rooli olemassa olevien ja uusien asiakkaisen saavuttamisessa. Myös sosiaalisen media tuo 

tärkeitä ulottuvuuksia perinteiselle kivijalkaliiketoiminnalle: ”Sosiaalinen media ei 

itsessään ole ainutlaatuisen hyödyn lähde, mutta se (sosiaalinen media) voi edesauttaa 

vähentämään kompetenssia suhteessa vakiintuneeseen online-liiketoimintaan”30 

Seuraava tutkimuksessa esitelty implikaatio gallerian fyysisistä on tämän tutkielman 

kannalta oleellinen. Kilpaileminen verkkogallerioiden kanssa edellyttää, että galleriat 

käyttävät hinnoittelua ensisijaisena keinona löytää kilpailukykyä. Esimerkiksi galleriassa 

käytetään kilpailuun perustuvia menetelmiä ja kysyntään perustuvia 

hinnoittelumenetelmiä, jotka luovat lisäarvoa galleriassa vieraileville asiakkaille. 

Nuoremmalle sukupolvelle tutkimus esittää gallerioiden taidenäyttelyiden olevan tapa 

verkostoitua; ikään kuin viihtyä, mutta silti edustaa työmoodissa. Vanhemmalle 

segmentille luksussponsoreiden tarjoaminen taiteen ohella voi luoda lisäarvoa tuovia 

kokemuksia asiakkaille. Näin galleria voi tehokkaasti kilpailla verkkobrändien kanssa, 

jotka esittelevät ja välittävät vain taidetta ilman, että verkostoituminen tai sponsorointi 

luksusbrändeiltä kuuluvat mukaan. 31 

The Marketing Strategy to Stimulate Customer’s Interest in Art-Gallery Business Plan -

tutkimus on johdettu kaupallisiin arvoihin ja tavoitteisiin pohjautuen. Se epäonnistuu, tai 

29 Han & Kan 2020, s. 50. 
30 Han & Kan 2020, s. 53 
31 Han & Kan 2020, s. 53 
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tietoisesti sivuuttaa esteettisen arvostelmien seikkojen tarkastelun. Swot-analyysin 

kohdassa ”mahdollisuudet” taide-esineet nähdään promootion välineenä, jotka 

henkilöityvät taiteilijaan. Tutkimus ei avaa väitettä enempää, mutta tulkitsen sen viittaavan 

siihen, että taiteilija on itse paikan päällä ja se luo merkityksellisen kokemuksen ostajalle. 

Tämä ulottuvuus puuttuu digitaalisesta kokemuksesta. Myös itse tilaisuuteen voi liittyä 

nyanssitason merkityksiä, jotka eivät ole korvattavissa: sosiaalinen vuorovaikutus muiden 

kanssa, juhlan tuntu, erityisyyden kokemus ja halu hankkia merkityksellisestä hetkestä 

muiston, eli taide-esineen. Ajatus spontaanista ostopäätöksestä voi syntyä 

impulsiivisestikin miellyttävässä hetkessä.  

Tutkimus on ottanut huomioon, että on olemassa ostajakunta, jolle nimenomaan 

eksklusiivisuuden kokemus on tärkeä elementti; vanhemmalle segmentille tarjottava 

luksussponsorointi. Tämä voi käytännössä tarkoittaa yksityisiä ensi-iltoja, mahdollisuutta 

nähdä kokoelma etukäteen, ylelliset tarjoiltavat kuten samppanja sekä henkilökohtainen 

suhde galleristiin, taiteilijaan tai myyvään tasoon. Kokemus erityisyydestä pohjautuu 

etuoikeutettuun asemaan, ja saattaa tietyssä kuluttajaprofiilissa edesauttaa ostopäätöksen 

syntymistä.  

Taiteen spontaaniin ostamiseen ja ostopäätökseen voi liittyä muunlaisia tekijöitä: teoksen 

kompositio ja sen spontaani miellyttävyys, mahdollinen provenienssi, tai esimerkiksi 

henkilökohtaisesti räätälöity hintatarjous. Tosin nämä seikat on mahdollista toteuttaa myös 

online-alustalla tapahtuvassa kaupankäynnissä.  

Fyysiseen esteettiseen kokemukseen liittyy myös seikka, jota ei ole juuri huomioitu 

aikaisemmissa lähdetutkimuksissa; autenttisuuden ja läsnäolo taiteen äärellä. Siirrymme 

seuraavassa luvussa käsittelemään autenttisuuden kokemusta.  

3.1. Esteettisestä kokemuksesta 

Käsite esteettinen kokemus kattaa taiteen filosofiassa laajan kirjon teorioita kokemukseen, 

arvottamiseen ja tarkastelemiseen liittyen. Tarkastelen tässä tutkielmassa nimenomaan 

fyysistä kokemusta galleriatilassa ja sen mahdollista muuttumista, kun kokemus vaihtuu 

digitaalisessa tilassa koettavaksi. Gallerian pyrkimys tilana on mahdollistaa kokemus, joka 
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poikkeaa arkipäiväisestä. Tila, hiljaisuus ja esimerkiksi esillepano ovat eriytyviä tekijöitä 

arjen hektisyydestä ja tavanomaisuudesta. Tällaisessa tilassa irtaantuminen sen hetkisestä 

arjesta ja syventyminen taiteen tarkasteluun on mahdollista eriytyneesti. Richard 

Shustermanin essee Aesthetic Experience, From Analysis to Eros (teoksessa Aesthetic 

Experience toim. Shusterman & Collin, 2008. Alun perin julkaistu The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism-julkaisussa vuonna 2006) käsittelee kokemusta analyyttisen 

teorian tarkastelun kautta, pyrkien löytämään myös pragmaattisia ulottuvuuksia. Esseesään 

Shusterman pyrkii sisällyttämään myös erotiikan ja seksin esteettisen kokemuksen piiriin, 

mutta kyseistä teoriaa ja argumentaatiota voi soveltaa myös digitaaliseen kokemiseen. 

Kokemiseen liittyy aina subjekti ja objekti. Oletus on, että taideteoksen havainnointi vaatii 

sekä subjektin että havainnoitavan objektin. Shusterman pyrkii löytämään yleisesti 

hyväksytyille teorioille (yhtenäisyyden käsite, suora havainnointi) kyseenalaistavia 

argumentteja. Muun muassa yhtenäisyys (unity), taideteosten yleisesti ihailtu ja koettu 

laatu ovat keskeisiä Deweyn ja Breadsleyn esteettisen kokemuksen teorioissa, joihin liittyy 

myös olennaisesti kunniallisuus ja hedonismi. 32 Voisi ajatella, että juuri yhtenäisyys olisi 

sellainen ulottuvuus, joka olisi täysin koettavissa toisinnetun, virtuaalisen 

taidekokemuksen parissa. Beardsley ja Dewey kuvaavat tätä yhtenäisyyttä sekä 

johdonmukaisuudella että täydellisyydellä; kokemuksen vaiheet ovat koherentteja ja ne 

mahdollistavat tyydyttävän täyttymyksen tunteen.  Mutta onko yhtenäisyys todella 

välttämätön ehto esteettiselle kokemukselle, jopa arvokkaalle esteettiselle kokemukselle, ja 

jos on, millaista yhtenäisyyttä tarvitaan, Shusterman kysyy. Millainen on sellainen ei 

yhtenäinen kokemus, jonka syntyy siirryttäessä digitaaliseen tilaan? Onko yhtenäisyys 

edes pätevä ehto esteettisen kokemisen syntymiselle? 

Shusterman muistuttaa, että tunteilla on merkittävä rooli esteettisen kokemisen 

tarkastelussa. Vaikutusvaltaiset teoriat, kuten Deweyn ja Breadsleyn, pohjaavat usein 

tunnevoimakkuuden kokemiseen. Shustermanin mukaansa merkittävä osa taiteen arvosta 

piilee sen voimassa tarjota intensiivisesti liikuttavaa kokemusta vahvistamalla tunteitamme 

houkuttelevan muotojen ja älykkäiden merkityksien kautta. Eikö tällainen kokemus olisi 

mahdollista luoda taiteen kautta, fyysisyyden poissaolosta huolimatta?  Jos mietimme 

esimerkiksi virtuaalitodellisuutta, digitaalisella ulottuvuudella on potentiaalia yltää 

merkittävään tunnepitoiseen kokemukseen. ”Esteettinen kokemus on aina 

32 Shusterman & Tomlin 2008, s. 86. 
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fenomenologinen, niin sellaiseen kokemukseen liittyy myös jonkinasteinen tunne”, 

Shusterman argumentoi. 33  

3.2. autenttinen kokeminen 

Pandemian aikana lukuisat taideorganisaatiot mukautuivat vallitseviin oloihin parhaansa 

mukaan, ja pyrkivät tuottamaan katsojille taidetta siinä muodossa, kun se oli mahdollista: 

etänä ja digitaalisesti. Muun muassa Suomen Kansallisooppera ja -baletti lanseerasi 

Onstage24-alustan, jossa katsojat pääsivät reaaliajassa seuraamaan suuria baletti- ja 

oopperatuotantoja. Digitaalisuudella on etunsa; se on kustannustehokkaampaa, 

saavutettavampaa ja sen äärelle pääsee helpommin, ilman institutionaalista kynnystä. 

Näiden tekijöiden pohjalta voisi sanoa, että digitaalinen sisältö luo tasa-arvoa. Kokijalla on 

kuitenkin tarve kokea, nähdä ja tietää, että havaittu teos on alkuperäinen. Jos 

autenttisuudella ei olisi merkitystä, taideväärennöksiä, kopioita ja high end-tuotteiden 

replikoita voisi pitää samanarvoisina, kun niiden alkuperäisiä kappaleita. Tämä argumentti 

ei tosin päde taideinstituution omiin, etänä toteutettuihin tuotantoihin, mutta se auttaa 

tekemään rajanvetoa sen suhteen, millainen merkitys fyysisellä, aidolla kokemisella on. Jos 

digitaalisesti voidaan esittää täysin identtinen vedos teoksesta, koemmeko tarvetta nähdä ja 

havaita kyseinen teos fyysisesti? Miksi taide- ja kulttuuriturismilla on markkinarakonsa, 

jos digitaalinen versio ja ulottuvuus voi yltää samaan esteettiseen kokemukseen? 

Yhdysvaltalainen filosofi ja esteetikko Denis Dutton (1944–2010) tutki autenttisuuden 

käsitettä taiteessa. Hän jakoi autenttisuuden kahteen kategoriaan; nimellinen autenttisuus, 

jossa teos on jatkumo tekijästään, sekä ekspressiivinen autenttisuus, jossa teos ilmaisee 

vallitsevan yhteiskunnan arvoja, uskomuksia ja totuuksia. Taideteoksilla on niin sanottu 

nimellinen autenttisuus, joka määritellään yksinkertaisesti esineen alkuperän, tekijän tai 

alkuperän oikeaksi tunnistamiseksi, mikä varmistaa, että esteettisen kokemuksen esine 

nimetään oikein. Aitouden käsite merkitsee kuitenkin usein jotain muuta, joka liittyy 

esineen luonteeseen yksilön tai yhteiskunnan arvojen ja uskomusten todellisena ilmaisuna. 

Tätä toista aitouden tunnetta voidaan kutsua ekspressiiviseksi aitoudeksi. 34 

33Shusterman & Tomlin 2008, s. 88. 
34 Authencity in art, Dutton Denis, The Oxford Handbook of Aesthetics. s. 259. 
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Dutton muistuttaa, että autenttisuuden määritelmä on hyvin kontekstisidonnaista. Jos 

Mozartin teosta soitetaan nykyaikaisella pianolla 1700-luvun forte-pianon sijasta, onko 

teos epäautenttinen, vaikka nuotit olisivat aitoja Mozartin nuotteja? Jos Shakespearen 

näytös tuotetaan täysin aikalaismenetelmien mukaisesti, mutta mieshenkilöille osoitettuja 

rooleja täyttävätkin naishenkilöt, onko teos autenttinen? Myös museoita on kritisoitu liian 

modernista tavasta esittää mestarien aikaisia teoksia; jos teos asetetaan kirkkaaseen valoon, 

paljastaen pienimmätkin detaljit, kokemus todennäköisesti poikkeaa siitä alkuperäisestä 

kokemuksesta, miten aikalaisyleisö on teoksen kokenut. 35 

Digitaalista taidetta, kuten NFT-teosten ostamista, on kritisoitu siitä, ettei täysin 

jäljiteltävissä oleva jpg. -tiedosto voi olla taiteelliselta arvoltaan merkittävä. Teoksen 

”kopioiminen” uudeksi tiedostoksi tai jäljentäminen muuttuu helpoksi digitaalisessa 

maailmassa. Mutta jos tarkastelemme 1900-kuvun puolivälin ready made -taidetta, jonka 

olemus perustui pitkälti toisinnettavuuteen tai liukuhihnaluonteeseen, onko autenttinen 

kokemus tässä kohtaa poikkeava digitaalisesta, kopioitavissa olevasta teoksesta? Myös 

valokuvassa sekä elokuvassa teoksen luomistapa on luonteeltaan sellainen, että se on 

kopioitavissa lähes identtiseksi alkuperäisestä, kuten filmirullasta vedoksia tekemällä. 

Fyysisessä maailmassa tapahtuva jäljentäminen, jos tulos vastaa täysin alkuperäistä teosta, 

ei poikkea digitaalisesta jäljentämisestä. Tästä huolimatta readymade- sekä valokuvataide 

nauttivat toisenlaista autenttisuuden leimaa, kuin digitaalinen taide. Myös Dutton 

muistuttaa, että myöskään teoksen ikä tai historiallinen konteksti eivät ole tae originaalille, 

autenttiselle teokselle. Monet antiikin Rooman veistokset olivat jäljennöksiä kreikkalaisista 

vastaavista, hän argumentoi. Myös kultakauden teokset, kuten Rembrandtin maalaukset, 

saattavat olla jäljennöksiä muiden aikalaisten teoksista. Autenttisuus tässä kontekstissa ei 

niinkään perustu alkuperäisyyteen, vaan ennemminkin teoksen vastaanottoon. 

35 Dutton 2005, s. 259. 
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3.3. Yleisö ja kokeminen 

Duttonin mukaan yleisöjen rooli jätetään liian vähälle esitys- ja performanssitaiteen 

autenttisuuden kontekstin luomisessa. Performanssi kokoaa yhteen merkittävän määrän 

kykyjä, tietämystä, taiteellisuutta ja tekniikkaa. Dutton kirjoittaa seuraavasti:  

Kun valot sammuvat La Scala -esityksessä, esirippu ei nouse yksittäisessä taiteellisessa spektaakkelissa, 

vaan tilaisuudessa, joka kokoaa yhteen lukemattomien elämien aikana kertyneen lahjakkuuden, tiedon, 

perinteen ja luovan nerouden.36 

Dutton arvottaa perinteisen, korkea taiteesta nauttivan yleisön niin yhtenäiseksi jatkumoksi 

oopperateokselle, ettei koe, että perinteisestä yleisöprofiilista poikkeava yleisö voisi 

arvottaa niitä tekijöitä tarpeeksi, jotka tekevät oopperasta merkityksellisen. ”Ongelma ei 

tässä välttämättä ole hyvien laulajien tai orkesterisoittimien menettäminen, vaan 

pikemminkin sen elävän kriittisen perinteen menettäminen, jonka alkuperäinen yleisö 

toimittaa mille tahansa tärkeälle taidemuodolle.” 37 Duttonin konservatiivinen näkemys 

uusien ja kontekstista poikkeavien yleisöjen kyvystä osata arvostaa traditionaalista La 

Scalaa ei huomioi sitä, että uudet ja vaihtuvat, toisesta kulttuurista tulevat yleisöt voivat 

yhtä lailla peilata teosta omaan kokemukseensa ja perspektiiviinsä, saaden siitä jopa 

uutuusarvoa ja näin ollen arvottaa sitä korkealle esteettisesti. Poikkeavasta kulttuuripiiristä 

tuleva yleisö on taiteen arvottamisen kannalta yhtä olennainen, Duttonin elitistisessä ja 

konservatiivisessa argumentissa korostuu käsite länsimaisesta hegemoniasta.  Duttonin 

huomio pieteetillä valmistetun esityksen live-yleisöstä on kuitenkin huomionarvoinen. 

Vaikkei yleisö olisi interaktiivinen osa itse teosta, sen läsnäolo kokijana on tärkeä sekä tuo 

lisäarvoa teokselle, työryhmälle ja taiteilijoille. Tapahtuuko sama kokemus digitaalisesti? 

Ovatko kaikki ne nyanssitason pieteetillä valmistetut hienoudet saavutettavissa myös 

teknologian avulla? Todennäköisesti ovat, mikäli pääsemme kokeman taidetta kehittyneen 

virtuaalitodellisuuden avulla. Mutta mitä jos esitys onkin orgaaninen, ja välitettävissä vain 

näytöltä 2D:nä? Pystymmekö tavoittamaan samanlaisen kokemuksen, kuin läsnä ollessa? 

36 Dutton 2005, s. 269. 
37 Dutton 2005, s. 270. 
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Ainutlaatuisessa kokemisessa on myös tärkeä aspekti yleisölle: aikaan ja paikkaan sidottu 

performanssi on uniikki kappale, joka ei tule toistumaan täysin identtisenä teoksena toisena 

esityskertana. Digitaalinen dokumentointi arkipäiväistää teosta; se on saatavilla yhä 

uudestaan, täydellisenä kopiona.  

Nimellisen autenttisuuden arvottaminen palvelee tärkeämpiä tarkoituksia kuin taide-

esineen markkina-arvon säilyttäminen: se mahdollistaa taiteen ja historian ymmärtämisen 

arvojen, uskomusten ja ajatusten ilmaisuna läpi historian niin taiteilijoille kuin heidän 

yleisölleenkin, ja siinä piilee linkki ilmaisulliseen autenttisuuteen, Dutton argumentoi. Sen 

lisäksi, että taideteokset ovat meille usein muodollisesti houkuttelevia, ne ovat sekä 

yksilöllisten että kollektiivisten arvojen ilmentymiä käytännössä kaikissa ajateltavissa 

olevissa suhteellisissa painotuksissa ja yhdistelmissä. 

4. Kohtaamisia fyysisessä ja metatason todellisuudessa

Olen pyrkinyt osoittamaan, että menestyäkseen kaupallisesti, taidegallerian on otettava 

toimintaan sellaisia digitaalisuuden malleja, jotka tuovat lisäarvoa orgaaniseen 

galleriatoimintaan. Tässä kohtaa voisi kummuta vasta-argumentti, että eihän 

taideorganisaation tarvitse kosiskella lisänäkyvyyttä ja asiakaskuntaa: autonominen taide 

löytää kokijansa. Tutkielma pyrkii tarkastelee galleriatoimintaa, jonka päämääränä on 

saavuttaa kaupallista menestystä, löytää uusia asiakkaita ja saavuttaa näkyvyyttä taiteen 

kentällä. Tutkielmassa olen myös pyrkinyt osoittamaan fyysisiä tekijöitä, jotka eivät ole 

korvattavissa teknologian saavutuksilla.  

Tärkeä tekijä tässä tutkielmassa on myös edesauttaa sellaista toimintaa, joka on 

saavutettavissa kaikille vierailija- ja kuluttajaprofiileille. Kuten edellä olen maininnut, 

tutkielman lähtöoletus on se, että taiteen tulisi kuulua kaikille. Tasa-arvo ja taiteen kautta 

koettava hyvinvointi, perspektiivin muovaantuminen ja uudet ajatukset edistävät yksilön ja 

yhteisön hyvinvointia.  

Annukka Jyrämä on tutkinut taidegallerian menestyksekkään ylläpitämisen avaintekijöitä, 

ja tulen avaamaan löydöksiä ja havaintoja perustuen artikkeliin Marketing contemporary 
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visual art (Jyrämä & Äyväri, 2009). Tutkimus pyrkii keskittymään visuaaliseen 

nykytaiteeseen erikoistuneiden organisaatioiden hallinnoimista institutionaalisessa sekä 

alakohtaisessa kontekstissa. Tavoitteena on ymmärtää gallerian johtamiskäytäntöjen 

muotoutumista perustuen muun muassa aineettomaan arvoon ja verkostoiden 

merkitykseen.  

Tiedot kerättiin Euroopan markkinoilta, Suomesta, Ruotsista, Ranskasta ja Iso-

Britanniasta. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 80 kappaletta. Haastatteluja tehtiin keskeisten 

henkilöiden, kuten gallerian omistajien sekä gallerian toimintaan perehtyneiden 

taiteilijoiden kanssa. Neljä edellä mainittua markkinaa valittiin edustamaan eurooppalaisia 

taidemarkkinoita, joiden koko sekä volyymi eroavat toisistaan. Tutkimus toteutettiin 

vuonna 2009, jolloin digiaika ja teknologia eivät olleet vielä integroituneet taiteen 

myyntiin siinä määrin kuin nykyään. Jyrämän ja Äyvärin tutkimus kuitenkin tarkastelee 

kivijalkatoimintaa, jossa samankaltaiset lainalaisuudet ovat päteneet vuosikymmeniä.  

Jotkin elementit, kuten että gallerian kuuluisi näyttää valkoiselta laatikolta, oli helppo 

omaksua galleriatoimintaan. Haastattelujen perusteella havaittiin, että 

menestyksekkäimmät metodit perustuivat välittäjien, taitelijoiden ja ostajien orgaaniseen 

verkostoitumiseen. Tärkeänä pidettiin tavoitella sellaista asemaa, joka mahdollisti 

relevantin statuksen taidemarkkinoilla: oli tärkeää päästä alan messuille ja tavata muita. 

Tapahtumat ja illalliset, hyvä maine sekä henkilökohtaiset suhteet olivat tärkeitä tekijöitä 

hierarkiassa ja menestyksessä. Sijainnilla oli myös merkitystä maineen kannalta. Kieli ja 

tietotaito olivat myös avainasemassa. Eräs ruotsalainen galleristi kuvasi seuraavaa:  

Voit menettää maineesi hetkessä. Esimerkiksi, jos minulla oli täällä joku töissä, ja hän oli jonkun 

kanssa, joka tuntee taiteilijan töitä ja hän (työntekijä) puhuu maalauksesta kauhealla tavalla, kävijä 

näkee sen heti [. . .] joskus on parempi olla puhumatta, koska vierailija tietää enemmän.38 

Ennen kaikkea haastateltavat pitivät merkittävänä suhdetta ostajien, gallerian ja 

taiteilijoiden välillä. Suhteet luotiin orgaanisesti ja ne mahdollistivat aseman kasvatusta 

matalalla profiililla. Haastateltaville maine alalla oli tärkeää: se oli myös edellytys 

onnistuneelle myynnille.  

Vakuuttavuus, asiantuntijuus ja kohtaamiset muodostuvat tärkeiksi Jyrämän ja Äyvärin 

tutkimuksen perusteella. Sellaista kohtaamista, joka luo vakuuttavuutta, on hankala luoda 

38 Jyrämä & Äyväri 2009, s. 729. 
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digitaalisella alustalla. Näin ollen voisi johtaa päätelmän, että digitaalisen alustan ostajat 

ovat myös erilaista potentiaalista ostajakuntaa: jos henkilökohtainen suhde ja myyvän 

tahon asema taiteen kentällä jää vähäiseksi, jopa olemattomaksi, ostajaprofiili on 

satunnaisempi. Perustuuko digitaalisessa markkinapaikassa tapahtuma osto ennemminkin 

satunnaiseen ihastumiseen ja/tai sijoitusmielessä tehtyyn, mekaanisempaan päätökseen?  

Jos henkilökohtaista palvelua, galleristin ammattitaitoa ja mahdollista sosiaalisuutta ei ole 

saatavilla, kokemus erilainen; jostain näkökulmasta voisi todeta, että vaillinaisempi. Jos 

kokemukseen halutaan esteettisen nautinnon ja esimerkiksi hedonismin ulottuvuus, nämä 

osatekijät ovat läsnä vain fyysisesti. Kuten edellä on osoitettu, sosiaalinen vuorovaikutus 

sekä myyvän tahon, että mahdollisten seuralaisten kanssa edesauttaa merkityksen luomista, 

sen myötä lojaalisuuden muodostumista galleriaa kohtaan.  

Myyntiä edistävien tekijöiden lisäksi tutkielma on tarkastellut niitä fyysisen kokemuksen 

muotoja, joita on hankala saavuttaa digitaalisesti. Pyrkimys on kuitenkin löytää monisyisiä 

ratkaisuja sellaiseen galleriamuotoon, joka palvelee kokijaa ja kuluttajaa monella tasolla. 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan konkreettista vuorovaikutusta taiteen kanssa.  

4.1. Installaatiot ja interaktiivisuus 

Tässä luvussa käsitelen yleisön ja kokijan suhdetta interaktiiviseen installaatioon, joka on 

rakennettu galleriaan tai muuhun vastaavaan julkiseen tilaan.  Suomalaisen nykytaiteen 

kentällä muun muassa Kiasma ja Emma-museo ovat kunnostautuneet interaktiivisen 

installaatiotaiteen parissa. Vuonna 2018 Hamissa esillä ollut Yayoi Kusaman laaja 

installaationäyttely oli menestys, kuten myös vuonna 2021 Emmassa esillä ollut Chiharu 

Shiotan kutsuva, lukuisista lankarakennelmista koostuva teos39. Maailmanlaajuisesti 

kuuluisimpia tilataideteoksen esimerkkejä on muun muassa taiteilija Christon ja Jeanne-

Clauden yhdessä toteuttama The Floating Piers -rakennelma, joka toteutettiin veden päällä 

Italiassa vuosina 2014–2016. 40 Yleisön vetonauloina toimivat tilataideteokset eivät aina 

nouse kriitikoiden ja asiantuntijoiden suosioon, mutta suurelle yleisölle ne toimivat 

miellyttävänä mediumina lähestyä taidetta. Teokset, joissa ihmisillä on mahdollisuus 

39 https://emmamuseum.fi/nayttely/chiharu-shiota-tracing-boundaries/ 
40 https://christojeanneclaude.net/artworks/the-floating-piers/ 
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osallistua, kokeilla ja kokea ovat usein suosittuja: niissä koostuu yhteisen kokemisen, 

sosiaalisuuden ja osallisuuden kokemus.  

Vuonna 2009 julkaistu Bodily Explorations in Space: Social Experience of a Multimodal 

Art Installation -tutkimus toteutti kvantatiivisen tutkimuksen, jossa mitattiin kävijöiden 

kokemusta vuorovaikutteeseen perustuvasta liiketunnistin-teoksesta. 41 Kyseinen julkaisu 

käsitteli tilataideteoksia, joissa elementteinä on käytetty teknologiaan liittyviä tekijöitä, 

kuten liiketunnistinta ja pelimaailman estetiikkaa.  (Kyseessä ei ole kuitenkaan täysin 

virtuaalitodellisuuteen perustuva tekniikka, jota käsittelemme seuraavassa luvussa.) 

Kenttätutkimus toteutettiin kahdella interaktiivisella taideinstallaatiolla, jotka hyödynsivät 

multimodaalista rajapintateknologiaa. Tutkimuksen päämääränä oli tarkastella 

vuorovaikutteisen taideinstallaation esteettisen kokemuksen kannalta ratkaisevina sen 

emotionaalisia, fyysisiä ja sosiaalisia puolia. Tunneulottuvuutta pidettiin esteettisen 

kokemuksen keskeisenä osana, ja se vangittiin kahdella eri tekniikalla, jotka tuottivat 

toisiaan täydentäviä ja yhteneviä tuloksia. Keskeisiä teemoja, joiden ympärille tutkimus 

painottui, olivat kävijöiden vuorovaikutus installaation ja muiden vierailijoiden kanssa. 

Näiden näkökohtien emotionaaliset konnotaatiot muodostivat perustan kokemuksen 

arvioinnille.  

Vaikka teoksessa kokijan keskittyminen on kiinni vuorovaikutteisessa teoksessa, 

tunneulottuvuuden tärkein tekijä olivat vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa yhdessä 

tilataideteoksen kanssa. Edellä mainitut tutkimukset ovat osoittaneet, että kokijalle 

fyysisessä tilassa merkittävä tekijä on kokemuksen jakaminen läsnä olevien ihmisten 

kanssa.  

Kolmetoista vuotta sitten toteutetun tutkimuksen jälkeen teknologia ja digitaalinen 

viestintä ovat kehittyneet merkittävällä tavalla. Myös interaktiivisuus ja kokemus olla 

osana teosta ovat saavuttaneet uuden ulottuvuuden, kun virtuaalitodellisuudesta ja 

metaversestä on tullut arkipäivää.  

41 Jacucci, G. Spagnolli, A., Chalambalakis, A., Morrison, A., Liikkanen L., Roveda, S., and Bertoncini, M. 

2009. 
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4.2. Kokemuksen metaulottuvuudet: virtuaalitodellisuus ja metaverse 

Virtuaalitodellisuudesta käytetään toisinaan myös termiä ”augmented reality”, joka 

kääntyisi suomeksi laajennettu tai kasvanut todellisuus. Ilmiötä ei siis semanttisesti haluta 

käsitellä erillisenä ilmiönä todellisuudesta, vaan eräänlaisena todellisuuden ja 

reaalimaailman jatkeena. Tällaisesta todellisuuden jatkumosta tuorein ilmiö on Metaverse: 

digitaalinen alusta, joka tarjoaa käyttäjälleen lähes kaiken: yhteisön, hyödykkeet ja 

kokemuksen siitä, että itsestään voi luoda metatason olennon. Edellä mainittu NFT-taide 

on myös osa Metaverse-kokemusta. Tässä luvussa tarkastelen virtuaalitodellisuutta 

puettavana ulottuvuutena (VR-lasit, interaktiivinen teos) sekä ihmisten taidekokemusta 

digitaalisella metatasolla.  

Vuonna 2015 Digital Creativity-julkisussa esitelty tutkimus Art, space, and technology: 

how the digitisation and digitalisation of art space affect the consumption of art—a critical 

approach esittelee kolme digitaalisuuden myötävaikuttamaa tekijää taiteen kulutukseen.  

Erityisesti tutkimus analysoi, missä määrin digitaalinen taidetila demokratisoi, kouluttaa ja 

sosialisoi tapaa, jolla taidetta kulutetaan. 

Esimerkki konkreettisesta taidetilan digitalisoinnista on Google Art Project (GAP)42. 

Google Cultural Instituten vuonna 2011 käynnistämä hanke digitalisoi taideteoksia 

muuntamalla alkuperäisiä maalauksia ja esineitä tietokoneella käsiteltäväksi dataksi. 

Superkorkean resoluution teknologiaa hyödyntävä projekti aloitettiin yhteistyössä 

seitsemäntoista museon kanssa vuonna 2011 Google Street View'n laajennuksena, jossa 

todellista tilaa digitalisoidaan ja näytetään myös verkossa. Vuonna 2013 jo 151 laitosta 40 

maassa oli asettanut teoksensa GAP:n käyttöön, ja tutkimuksen julkaisuhetkeen mennessä 

oli digitalisoitu yli 50 000 taideteosta, jotka ovat nyt saatavilla verkossa.43 

GAP tarjoaa käyttäjilleen kaksi toimintoa: ensimmäisessä on mahdollisuus ikään kuin 

”kävellä” virtuaaliseen museotilaan. Toinen toiminta mahdollistaa korkeatasoisen 

zoomauksen, jolla katsoja voi tarkastella lähietäisyydeltä esimerkiksi siveltimenvetoja. 

Tämä toiminto kuvastaa GAP:n tavoitetta antaa ihmisille vertaansa vailla oleva 

mahdollisuus päästä hyvin lähelle upeita taideteoksia. Googlen resurssien ansiosta GAP:lla 

42 https://artsandculture.google.com 
43 Art, space and technology, s. 3. 
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on "kyky tallentaa valtavia määriä tietoa etäpalvelimille, ja yhtä tärkeää on, että se pystyy 

tarjoamaan käyttäjille tiedot nopeasti, saumattomasti, intuitiivisesti". 

Käytännössä mikä tahansa teos, missä päin maailmaa tahansa, on nyt mahdollista kokea 

lähietäisyydeltä, spontaanisti satunnaisesta lokaatiosta. Digitaalinen data ja mahdollisuus 

päästä taiteen lähelle lisää tasa-arvoa ja demokratiaa; jatkuvasti yleistyvät älypuhelimet 

mahdollistavat pääsyn sellaisiin instituutioihin ja sijainteihin, joihin vain etuoikeutetuilla 

on ollut pääsy. Korkean resoluution näkymä antaa myös rauhan tarkastella yksityiskohtia 

tavalla, joka täyteen ahdetuissa ja suosituissa museoissa ei ole mahdollista. 

Jos teknologia todella mahdollistaa korkeatasoisen taiteen havainnoinnin, onko 

mahdollista, että kohtaamme ajan, jolloin fyysiseen kokemiseen ei enää nähdä tarvetta? 

Onko taideturismi tulossa päätökseensä, kun pandemia osoitti, että muunlaisia 

(etä)kokemistapoja on myös mahdollista toteuttaa?  

Puettavat VR-lasit, puvut, erilaiset anturat ja sukkulat mahdollistavat aistillisen 

kokemuksen, joka teknologiassaan vastaa lähimpänä sitä, miten koemme reaalimaailman. 

Liikkeen ja 3D-virtuaalimaailman kautta voimme upottautua virtuaaliseen kokemukseen, 

jäljitellen todellisuutta. Metaversen virtuaalitodellisuuden voisi sanoa olevan tietynlaista 

aristoteelista todellisuuden jäljittelyä. Olemme tietoisia ympäristön ja toiminnan 

keinotekoisuudesta, mutta haluamme rakentaa toimintaa ja ilmiöitä, jotka ovat heijaste 

kokemastamme todellisuudesta. Tiedämme toiminnan olevan jäljittelyä, mutta jokin 

kokemuksellisuudessa toimii sellaisena aistillisena ärsykkeenä, että metaversen suosio on 

kasvanut ja kasvaa edelleen. 44 

44 https://www.statista.com/topics/8652/metaverse/#topicHeader__wrapper (viitattu 5.5.2022) 
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5. Fyysinen tulevaisuus

Digitalisaation myötä laajentunut todellisuus ja viimeistään pandemia ovat 

arkipäiväistäneet taiteen kokemista. Avant garde, massataide ja kaupallisuus toivat 

aikanaan omat ulottuvuutensa mukaan taiteen pitkään perinteeseen ja ne ovat nykyään 

luonnollista jatkumoa taiteen akateemiselle ja institutionaaliselle aspektille. 

Arkipäiväistyminen tässä kontekstissa ei ole negatiivinen asia vaan ilmiö, joka on tehnyt 

taiteen helpommin lähestyttäväksi.  

Valkoiseen, kritisoituun kuutioon liittyy myös sosioekonominen aspekti, jota taiteeseen 

vihkiytynyt kupla ei tule ajatelleeksi. Taiteen kokemiseen asiantuntijainstituutiossa, kuten 

galleriassa, liittyy usein vahvistusharha (confirmation bias), joka saa kuluttajan kokemaan, 

että hän ei asemastaan ole oikeutettu kokemaan taidetta, koska ei pysty sitä akateemisesti 

ja formalistisesti ymmärtämään.  

Edellä on kuitenkin osoitettu, että kokemukseen liittyvä sosiaalisuus ja vuorovaikutus ovat 

tärkeitä elementtejä taidetta kuluttaessa. Jos kokemuksen voi jakaa oman yhteisön tai läsnä 

olevien ihmisten kanssa, se tekee taiteesta saavutettavampaa. Tästä syystä yleisön suosion 

saavuttaneet tilataideteokset ovat tärkeä ilmiö tasa-arvoiselle kokemiselle.  

Digitaaliseen tilaan astumiseen ei myöskään liity pelkoa siitä, että jää osattomaksi 

kokemisessa. Sen voi tehdä esimerkiksi omassa rauhassa ja tarkastella teoksia yksin tai 

jonkun kanssa. Digitaalinen kokeminen voi myös arkipäiväistää taidetta epäsuotuisalla 

tavalla: informaation määrä on suurta, elämme jatkuvassa ärsykkeiden yltäkylläisyydessä. 

Jos teoksia on saatavilla lukuisia määriä pyyhkäisemällä, klikkaamalla tai koskettamalla, 

tuleeko niistä yhdentekevä massa, johon ei jaksa kiinnittää huomiota? Kun kokija astuu 

visuaalisesti arjesta poikkeavaan miljööseen, kuten post moderniin, Ettore Sottsass-

estetiikkaa noudettavaan taidetilaan tai keskiaikaiseen kivirakennukseen, jo ympäristö 

itsessään luo erityislaatuisen, arkipäiväisyydestä poikkeavan kokemuksen. Tällainen 

kokemuksellinen tila on omiaan myös asettamaan tarkasteltavan teoksen ainutlaatuiseen 

kontekstiin.  
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Jos performanssi on kelattavissa edestakaisin yhä uudelleen ja uudelleen tietäen, että 

identtiseen kokemukseen voi palata takaisin koska tahansa, tekeekö se teosta 

yhdentekevämmän? Jos teos, taiteilijoiden liikkeet ja äänimaailma, olisivat koettavissa 

vain yhden kerran, tekeekö se esteettisestä kokemuksesta ainutlaatuisemman ja sitä kautta 

arvotettavamman? Yltäkylläisyyden ja liiallisen saatavuuden tiedetään olevan 

epäkiinnostavampaa kuin asian, jota täytyy tavoitella ja joka on vain harvojen saatavilla, 

tai koettavissa kerran.  

Taiteen ostaminen lisääntyi pandemian aikana, enemmän digitaalisesti, mutta myös 

kivijalkaliikkeissä. Taikon ja NFT:n tapaiset alustat mahdollistavat sen, että taidetta on 

saatavilla enemmän. Hinnoitteluun ja kuratointiin ei välttämättä ole käytetty kolmatta 

osapuolta, joka mahdollistaa saavutettavammat hinnat myyjälähtöisesti. Pandemian 

aikaiseen myynnin kasvuun vaikutti muun muassa se, että ihmiset viettivät enemmän aikaa 

kotonaan ja halusivat ostaa taidetta. Taidegalleriassa tapahtuvaan ostopäätökseen liittyy 

moninaisia tekijöitä, kuten välittävän tahon vakuuttavuus, teoksen provenienssi, spontaani 

miellyttävyys sekä motivaatio sijoittaa. Ymmärrettävästi tässä kontekstissa puhutaan hyvin 

rajatusta osatajakunnasta, jolle myös mahdollistetaan eksklusiivisempia bonuksia, kuten 

yksityistilaisuuksia ja taitelijaillallisia.  

2020-luvulle tultaessa taide on suurempien massojen saatavilla, ja hinnanmuodostuminen 

on alati kasvavassa määrin itsenäisen, myyvän tahon käsissä. Venäjän aloittamat 

sotatoimet Ukrainassa saivat NFT-taiteessa aikaan ilmiön, jossa ylikansallisen, matalan 

kynnyksen alusta näytti voimansa: taiteilijat ympäri maailmaa lanseerasivat kampanjoita, 

joilla pyrittiin kasvattamaan rahallista tukea sodasta kärsivälle maalle.45 Teoksia myytiin 

niinkin edullisista hinnoista lähtien kuin viisi euroa. Vaikka kampanjoiden kokoelmista ja 

teoksista suurin osa oli massatuotantoa, hankintaan liittyi merkityksellisyyden esteettinen 

kokemus: tämän teoksen olen hankkinut tukiessani itsenäistä, länsimaista valtiota. Myös 

kryptoteknologian lohkoketjujen läpinäkyvyys mahdollisti sen, että myyntitulot menivät 

luvatulle taholle.46 

45 https://holywater.tech/save-ukraine 
46 https://holywater.tech/save-ukraine ja 

https://twitter.com/Ukraine/status/1497594592438497282?s=20&t=L1xabuXCqk9jGc-yM_j8yg 
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Millainen on siis taiteen myynnin tulevaisuus? Markkinataloudessa käytetty termi musta 

joutsen kuvaa sellaista tapahtumaa tai ilmiötä, jota ei ole ennustettu tapahtuvan. Taiteen 

historia on täynnä erilaisia ennustamattomia, aikanaan utopistiselta vaikuttaneita ilmiöitä, 

jotka ovat muovanneet esteettistä käsitystämme aikojen saatossa. Impressionismi, ready 

made -taide ja NFT ovat näistä suuntauksista kohauttaneimpia ja mullistavimpia. 

Instituutiolähtöinen taide on kuollut ja tullut todeksi. Toisaalta taiteen luonteeseen kuuluu 

myös jatkuva, määrittelemätön muovaantuminen ja uusiutuminen, joka edelleen 

hankaloittaa tarkkojen määritelmien luomista. Taiteen määrittely, kokeminen ja 

välittäminen ovat metaulottuvuuden, teknologian, myötä suuremman yleisön käsissä. 

Tutkielma on osoittanut fyysisen esteettisen kokemisen edellytyksiä, joita on mahdoton 

korvata metatodellisuudessa. Todellisuuden jatkeen mahdollisuuksista huolimatta olemme 

tunteva ja ilmaiseva olio, jolle yhteisön läsnäolo on tärkeää.  

6. Lopuksi

Taide on kautta aikojen toiminut välineenä ilmentää, käsitellä ja tarkastella yksilön ja 

yhteiskunnan läpikäymiä arvoja, uskomuksia, toiveita ja vastoinkäymisiä. 

Myöhäiskapitalismi on saturoinut taiteen asemaa entisestään: toisaalta taide haluaa 

irtisanoutua ympäröivästä yhteiskunnasta ja kritisoida sitä, toisaalta etsimme yhä enemmän 

ja enemmän keinoja kaupallistaa taidetta. Tulevaisuuden esteettisessä kokemuksessa 

siintää fyysisen ja metan hybridikompleksi. Jatkuva tieto- ja sisältötulva nostaa 

standardejamme viihtymiselle ja taidekokemus pitää saavuttaa helpommin. Digitaalinen 

taide ja siihen kietoutuvat näyttöpäätteet saattavat mahdollistaa erilaisten, uusiutuvien 

kokoelmien ja kokemuksien mukana kulkemisen reaaliajassa.  

Toisaalta alati laajeneva segregaatio ja yhteiskunnan vaatimus olla jatkuvasti 

tavoitettavissa voivat aiheuttaa post digitaalisen vastareaktion, jossa ihminen palaa 

askeettisuuden estetiikkaan. Pyyteetön luonnonkauneus ja yksinkertaisuus nousevat uuteen 

arvoon, ja esteettiseen kokemukseen nousee edellytykseksi kokea jotain hetkellistä, 

yksityistä ja ainutlaatuista.  
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Ystäväni ja taiteilija Eeva Juuti kommentoi tutkielman teemoja seuraavasti: 

Mielestäni on mielenkiintoista, mitä mahdollisuuksia täysin digitaalisessa taiteessa on tasa-

arvoisemman kokemisen sekä helpomman ja laajemman saavutettavuuden kannalta. Nähtäväksi 

jää kuinka pitkälle digitaalisuus ja fyysinen kokemus nivoutuvat yhteen: 

omaksuvatko kivijalkagalleriat metaversen ulottuvuudet, vai eriytyykö esimerkiksi NFT- taide 

omaksi taiteen kentäkseen tai -genrekseen. Digitaalisella taiteen kokemisella on omia 

vahvuuksiaan, mutta myös aukkoja, jotka eivät yllä täysin fyysiseen kokemiseen. Kuinka 

pitkälle digitaalisuus voi venyä mahdollisimman autenttisen kokemuksen luomiseksi? 

Tulevaisuudessa taiteilijan ja taiteen autonominen asema tulee todennäköisesti kasvamaan 

digitaalisuuden myötä, joka nivoutuu jatkumoksi fyysiselle kokemukselle. Teknologian 

kehittyminen mahdollistaa demokraattisempaa taidetta myös heikommassa asemassa 

oleville ryhmille, kuten vähemmistöille, vanhuksille ja vammaisille. Näen tilan sellaiselle 

jatkotutkimukselle, joka pyrkii löytämään digitaalisen taiteen hyvinvointia edistäviä 

seikkoja niille, jotka eivät pääse fyysisen taiteen äärelle. Digitalisaatiolla on myös 

potentiaalia demokratian edistämiseen. On myös mahdollista, että teknologia kehittyy niin 

pitkälle, että pystymme stimuloimaan ja muovaamaan aistiärsykkeitä jo hermostotasolla. 

Tällainen ulottuvuus mahdollistaisi aivan uuden polun sekä tason esteettisen kokemuksen 

tutkimiselle.  

Yksi tutkielman kantavista peruselementeistä on ollut ajatus siitä, että taiteen pitää kuulua 

kaikille, ja sen tulee olla tasa-arvoisesti saatavilla. Näin ollen tutkielma on pyrkinyt 

lähestymään digitaalisuuden ja fyysisyyden dynamiikkaa meloristisesti; Toisaalta 

kummassakin ulottuvuudessa on paljon myönteisiä tekijöitä, toisaalta myös haasteita. 

Vaikka tutkimus osoitti eroavaisuuksia, uskon vahvasti, että yhdistettynä nämä kaksi 

mediumia ovat vaikuttava väline edistää hyvinvointia ja demokratiaa. Teknologian tuomat 

ulottuvuudet ovat jo osa inhimillistä toimintaa, ja ne ovat tulleet pysyväksi elementiksi 

fyysisen todellisuutemme rinnalle.  
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