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Katso HS-asiakasedut

ETUSIVU HS VISIO UUSIMMAT LEHDET

PÄIVÄN TIMANTTI: Noin 30-vuotiaat miehet tuovat autonsa tähän pajaan ja ovat valmiita
maksamaan tonneja trendistä, joka saapui Suomeen vasta äskettäin

PARHAITA TIMANTTIJUTTUJA: Patrik Lindblom oli pieni ja herkkä poika, joka jäi nopeasti
huume koukkuun

MAINOS: Valitse puhutteleva lahja. Tilaa Hesari lahjaksi kesän juhlijalle.
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oxford. Anne Aurasmaan väitöskirja tiivistyy Camillon muistiteatterin
arvoituksen ratkaisemiseen. Kyse on renessanssiaikaisen maagin, Giulio
Camillon suunnittelemasta rakennelmasta, johon piti kerätä kaikki tieto
kirjallisessa ja esineellisessä muodossa. Teatteria ei kuitenkaan koskaan
aikanaan rakennettu pienoismallivaihetta pidemmälle.

Kansainvälisesti tunnettu kokoelmahistorian asiantuntija Arthur
MacGregor St Cross Collegesta Oxfordista on seurannut Aurasmaan
tutkimusta sen alkuvaiheista alkaen. Hän pitää Aurasmaan
muistiteatteritulkintaa läpimurtona.

"Yleensä kaikissa kokoelmia käsittelevissä tutkimuksissa viitataan Camillon
muistiteatteriin. Kukaan ei ole kuitenkaan ole aikaisemmin syventynyt
analysoimaan muistiteatteria magian ja numerologian näkökulmasta." "
Frances A. Yatesin 1960-luvulla tekemä tulkinta teatterista retorisena
opetusvälineenä on hallinnut myös häntä seuranneiden kirjoittajien
näkökulmaa." Aurasmaa on avannut muistiteatterin arvoituksen
käyttämällä Platonin

Timaioksen maailmankaikkeuden luomista ja Agrippa Nettelsheimiläisen
magian kokoomateosta, joka oli aikansa luetuin alan teos.
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Monimutkaisessa numerologisessa tulkinnassa on kiteytettynä kyse siitä,
että Camillon teatterin tärkein elementti on amfiteatterimaisen
rakennelman keskuksessa sijaitseva katsoja. Katsoja sulauttaa teatterista
saamansa tiedon henkilökohtaiseksi kokemukseksi, jolloin kokoelma
syntyy ainutkertaisena aina uudestaan.

"Aurasmaan tutkimus antaa meille mahdollisuuden katsoa tätä
museologian kannalta keskeistä peruskiveä kokonaan uudessa valossa",
MacGregor sanoo.

Susanna Pettersson

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

HS Espoo | Noin 30-vuotiaat miehet tuovat autonsa tähän pajaan
ja ovat valmiita maksamaan tonneja trendistä, joka saapui
Suomeen vasta äskettäin

https://ams1-ib.adnxs.com/click?7S-7Jw-L9D_tL7snD4v0PwAAAGCPwglA7S-7Jw-L9D_tL7snD4v0P_eQmgxKm-A3fhxoLf3DjGlRaeVgAAAAAFIepwAiHQAAIh0AAAIAAAAcVLgRstcSAAAAAABVU0QARVVSAIACpAFvFgAAP0gGAQQCAAAAALIAaCTxtQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21_BHUrgibgeIXEJyo4Y0BGLKvSyAEKAAxAAAAAAAA4D86CUFNUzE6NDIyMEDxK0ncaABvgQTrP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgA/cca=NzQ1OCNBTVMxOjQyMjA=/bn=84031/clickenc=https%3A%2F%2Ftullintori.magasiini.fi
https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000008055054.html


7.7.2021 Kansainvälisesti merkittävä oivallus - Kulttuuri | HS.fi

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000004100333.html 3/7

Espoo 7:00

Seksi | Sami löysi unelmiensa naisen, mutta seksin aikana kroppa ei
totellutkaan – Tältä tuntuu, kun erektio lopahtaa aina kriittisellä
hetkellä

Hyvinvointi 7:13

Oikeudenkäynnit | Espoolainen sähköpyörä yrittäjä kokee
joutuneensa oikeus murhan uhriksi: Tuomittiin kaikissa
oikeusasteissa kokonaisen rivitalon palamisesta

Kaupunki 7:15

Lääketiede | Pitkään luultiin, että lähelle tihrustaminen on liki -
näköisyyden pää aiheuttaja, kunnes tutkijat havaitsivat yllättävän
tekijän – Tämä laaja tiede artikkeli kertoo nopeasti yleistyvän liki -
taittoisuuden syistä

Tiede 7:06

Ravitsemus | Väsymyksen taustalta voi paljastua verensokerin
toistuva heittely – Ravitsemusterapeutti kertoo, mitä jatkuvasta
karkin syönnistä voi seurata

Ruoka 11:00

Henkilö | ”Sana levisi, että onko mahollista” – Tienvarsien Jari-
Pekoissa ei myydä alkoholia tai tupakkaa, ja nyt omistaja Jari-Pekka
Koponen kertoo todelliset syyt

Hyvinvointi 6.7. 13:49

Kolumni | Metsästäjät kasvattavat haitallista vieraslajia toisten
mailla

Mielipide 9:08

Liikenne | Sähköpotku laudoille asetettu ankaria rajoituksia
Euroopan suurissa kaupungeissa –  Helsingin ja Suomen tilanteesta
neuvotellaan keskiviikkona

Kaupunki 9:31

HS Vantaa | Suositun uimarannan vieressä on nähty iltaisin
sytyteltävän vesipiippuja – Somessa heräsi huoli, onko tällainen
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toiminta edes sallittua

Vantaa 6.7. 17:03

Elokuvat | Renny Harlinin ohjaama komediaelokuva joutui kohun
keskelle Qatarissa: ”Moraaliton”

Kulttuuri 6.7. 15:51

Itävalta | Pyton puri vessan pöntölle istunutta miestä haarovälistä
Itävallassa

Ulkomaat 8:48

Kaupunkisuunnittelu | Helsingin paraatipaikalle ehdotetaan
uutta merikylpylää – Järkyttyneet asukkaat panivat omat rahansa
peliin tyrmätäkseen merimaiseman muuttumisen

Kaupunki 6.7. 13:49

Vihreät | Jatkokautta vihreiden puheen johtajana hakeva Maria
Ohisalo kertoi odottavansa lasta: ”Suurempi asia kuin mikään
aikaisemmin”

Politiikka 10:44

Olipa kerran Helsinki | Peukku penkereellä johti kuolemaan: kallis
Dodge poimi pahaa-aavista mattomia liftareita vuonna 1971
viimeiselle matkalle Helsingistä

Helsinki 6.7. 13:48

Vuosituhannen biisi | Bileiden jälkeisenä aamuna Terhi Kokkonen
muisti vanhan suhteensa, joka oli mennyt loppuvaiheessa ”ikäväksi
säätämiseksi” – Siitä syntyi klassikkolaulu

Kulttuuri 6.7. 13:48

HS Vantaa | Valpas koira aisti, että kalliolla tapahtuu jotain outoa –
Sitten omistaja löysi kytevän metsäpalon keskeltä asutusta

Vantaa 9:57

Vähemmistöt | Venäläisäiti yritti ”parantaa” poikansa
homoudesta: Syntyi uskomaton vyyhti, jonka seurauksena pojan
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ystävä hakee Suomesta turvaa raskailta rikossyytteiltä

Ulkomaat 6:18

Sijoittaminen | Tylsäksi leimatusta yhtiöstä tuli Helsingin pörssin
rahasampo – HS selvitti, mitkä yritykset ovat tuoneet alkuvuodesta
omistajilleen suurimmat tuotot

Talous 10:29

Asuntosijoittaminen | Tampere, Turku ja Vantaa
asuntosijoittajien suosikkeja – Helsingissä vuokratuotot Suomen
heikoimpia

Talous 9:39

Musiikki | Britney Spearsin holhous tilanteesta selviää uusia
tietoja: Laulaja soitti hätänumeroon ennen oikeuteen menoa,
manageri eroaa ja kertoo laulajan haluavan eläkkeelle

Kulttuuri 6.7. 14:17

Osaston luetuimmat
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Asiakaspalvelu
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Käyttöehdot Tietosuojalauseke Tietosuojakuvaus Evästekäytännöt Evästeasetukset
Käyttäytymiseen perustuva mainonta

Lataa sovellus – se on paras tapa kokea Hesari
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