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kirjat Museon idean jäljillä Anne Aurasmaan väitöksessä on aineksia
moneen kirjaan A nne Aurasmaa on ensimmäinen museologian
oppiaineen nimissä väitellyt suomalainen tutkija. Sattumaa tai ei,
väitöksellä Salomonin talo, museon idea renessanssiajattelun valossa on
symbolinen merkitys, sillä suurempaa ja haastavampaa aihetta voisi tuskin
valita.

Aurasmaa kaivautuu teoksessaan renessanssifilosofian kerrostumiin
etsiäkseen sieltä vastauksen kysymykseen museon perimmäisestä ideasta.

Tämän selvittämiseksi Aurasmaa on joutunut kysymään, ovatko nykyiset
käsityksemme museolaitoksen ja keräilyn historiasta tosia.

Museoiden historiaa tutkineet Tony Bennet, Eilean Hooper-Greenhill ja
Susan M. Pearce ovat esimerkiksi yhtä mieltä siitä, että varsinainen
museolaitos alkoi kehittyä 1700-luvulla. Ranskan vallankumouksen,
valistuksen hengen ja Louvren avaamisen myötä alettiin enenevässä
määrin puhua paitsi kokoelman ja keräilijän välisestä suhteesta myös
museoyleisöstä ja museoiden yhteiskunnallisesta tehtävästä kansan
kasvattajana.
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Aurasmaa on kuitenkin päättänyt astua tämän jo kertaalleen hyväksytyn
rajan tuolle puolen ja aloittaa alusta. Tämä on tarkoittanut paluuta
renessanssin aikakauteen ja ruhtinaiden kokoelmien pariin.

Aurasmaan tutkimuksen lähestymistapa poikkeaa aikaisemmista museo- ja
kokoelmatutkimuksista. Siinä missä renessanssikokoelmien helmiä on
aikaisemmassa tutkimuksessa tarkasteltu lähinnä luonnonfilosofisesta
näkökulmasta, Aurasmaa keskittyy jäljittämään ruhtinaiden
maailmankuvaa. Hän hakee selitystä kokoelmien synnylle
renessanssimielen suhteesta universumiin.

Reitinvalinta on johtanut Aurasmaan tutkimaan renessanssiruhtinaiden
tuntemia filosofeja, erityisesti Marsilio Ficinoa ja Pico della Mirandolaa.

Aurasmaa päättelee, että ruhtinaiden maailmankuvaa muokkasivat
kristillis-kabbalistinen uusplatonilaisuus ja magia. Näiden kerrostumien
läpi siivilöityy tulkinta, malli museon ideasta, jota hän lähti alun perin
jäljittämään.

Vallankumouksellista Aurasmaan tutkimuksessa on se, että hän väittää
museon määrittyvän katsojan mielessä. Tulkinta on lähes vastakkainen
perinteiselle kokoelmakeskeiselle tavalle määritellä museo.

Aurasmaan mukaan museo on abstrakti, katsojan mielessä syntyvä
rakennelma, joka syntyy museotilassa esitettyjen merkkien eli teosten tai
objektien antamien impulssien yhteisvaikutuksesta. Ja kuten hän
väitöskirjassaan pyrkii osoittamaan, prosessin juuret ovat jäljitettävissä
renessanssinaikaisiin käytäntöihin.

Salomonin talo on sokkeloinen kokonaisuus päällekkäisiä ja lomittaisia
tekstejä. Se koostuu seitsemästä kirjasta sekä laajoista kuvien ja tekstien
yhdistelmistä.

Aurasmaa kuljettaa läpi kirjan yleistä museologista pohdintaa, jonka
elementtejä ovat katsoja, katsottava objekti tai teos, objektin arvon
määrittyminen, katselutilanne ja museoympäristön merkitys
katsomiskokemuksen kannalta.
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Havaintomateriaalina hän käyttää esimerkkejä Afrikan, Aasian ja Pohjois-
Amerikan kulttuurien esittelystä eri museoissa. Konkreettiset sukellukset
esineisiin monitulkintaisina merkkeinä ja katsojan rooliin kontekstien
luojana tapahtuvat pitkissä kuvateksteissä.

Aurasmaa lähestyy pakenevaa aihettaan, museon ideaa, tarkastelemalla
sitä useista suunnista.

Hän tekee tämän silläkin uhalla, että ylimääräinen liike ohjaa ajatukset
päälinjasta koukeroisille sivupoluille. Elementtien runsaus vaikuttaakin
välillä kaoottiselta, ja uskallus pitää kiinni rönsyistä epäilemättä horjuttaa
akateemisen opinnäytetyön perinteistä muotoa.

Käsittääkseni kyseessä on kuitenkin tekijän tietoinen valinta, joka viime
kädessä kääntyy teoksen ansioksi.

Salomonin talossa on paljon pohdittavaa.

Aurasmaa on luonut monitieteisen punoksen, jossa hän osoittaa kykynsä
kyseenalaistaa kertaalleen hyväksytyt tavat selittää maailmaa. Hän esittää
oman teoriansa siitä, mikä museo on ja tarjoaa näin tuoreen lähtökohdan
museon perimmäistä olemusta käsittelevään keskusteluun.

Aurasmaa ei kuitenkaan painota saavutuksiaan tai alleviivaa ennen
esittämättömiä ajatuksia ominaan, joten lähdekirjallisuuteen
perehtymättömän lukijan on lähes mahdotonta erottaa mikä kirjassa on
uutta ja oivaltavaa.

Uusia ajatuksia Aurasmaan väitöskirjassa on melkein liiankin kanssa.
Kuten Aurasmaa itsekin toteaa teoksensa viimeisellä sivulla, tarina on
vailla loppua.

Se lienee myös lupaus siitä, että Salomonin talo tulee saamaan jatkoa.

Susanna Pettersson Kirjoittaja on virkavapaalla oleva Valtion taidemuseon
erikoissuunnittelija, joka tekee Lontoossa väitöskirjaa taiteen keräilystä.
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