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Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry järjestää 1700-luvun esteettistä kulttuuria monitieteisestä 

perspektiivistä tarkastelevan kansainvälisen konferenssin Helsingissä Tieteiden talossa 20.–21.3.2020. 

Konferenssin näkökulma on transkulttuurinen ja tavoitteena on tuoda esiin aikakauden esteettisten 

pyrkimysten ja ilmiöiden moninaisuus. Tapahtuma luo tieteidenvälisiä yhteyksiä visuaalisen ja 

materiaalisen kulttuurin kysymyksiä tarkastelevien tutkijoiden välille. Kutsumme niin jatko-opiskelijoita 

kuin tutkijoita lähettämään esitelmäehdotuksen. 

Pyydämme lähettämään otsikon ja korkeintaan 200 sanan abstraktin valinnaiseen sessioon 30.9.2019 

mennessä osoitteeseen markku.kekalainen@helsinki.fi ja lotta.nylund@helsinki.fi. Abstraktiin tulee liittää 

yhteystiedot. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Konferenssi on osallistujille 

ilmainen. 

Plenaariluennot 

Dr Hannah Williams, Leverhulme Early Career Research Fellow, Queen Mary University of London 

FD Merit Laine, docent vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

 

 
Place Royale 1709, Versailles, Musée du Château; John Closterman, Maurice Ashley-Cooper; Anthony Ashley-Cooper, National Portrait 
Gallery, London; Tavla, Bertil Wreting/Nordiska museet; Pehr Hilleström, Vid sybågen, Åsa Lundén/Nationalmuseum  

Sessio I Kauneutta koskeva keskustelu ja teoretisointi, sekä estetiikka osana kohteliasta seurallisuutta 

Esteettinen kulttuuri oli korostuneessa asemassa 1700-luvun ajattelussa, elämäntavassa ja seurallisessa kulttuurissa. 

The culture of politeness, kohtelias seurallisuus, piti sisällään esteettisen arvostelukyvyn, taiteiden tuntemuksen ja 

taiteiden amatöörimäisen harrastamisen. Esteettiseen kulttuuriin liittyi myös merkittäviä uskonnollisia, poliittisia ja 

ideologisia jakolinjoja. Absolutismiin liitetyt barokki ja rokokoo tuomittiin tasavaltalaisittain suuntautuneiden 

kriitikoiden taholta, kun palladiolaisuus ja uusklassismi lanseerattiin korruptoitumattomana vapauden taiteena ja 

arkkitehtuurina. Voidaan myös katsoa, että estetiikka itsenäisenä tiedon alueena syntyi 1700-luvulla. Shaftesbury, 

Addison, du Bos, Diderot, Baumgarten ja Kant kukin omista lähtökohdistaan määrittelivät esteettisen kokemuksen 

luonnetta, rajoja ja ehtoja. 

Sessio II Urbanismi ja kaupunki tilakokemuksena 

Urbaani sivilisaatio oli monen suuntaisten problematisointien kohteena 1600-luvun jälkipuolelta 1800-luvun 

alkuvuosikymmeniin ulottuvalla ajanjaksolla. Barokin residenssikaupunkien sentralisoitu ja hierarkkinen järjestys 
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kuvasti absolutismin ja vastareformaation arvomaailmaa. Tältä kannalta Lontoon uudelleenrakentaminen vuoden 

1666 palon jälkeen oli oireellinen prosessi: mannermaalta vaikutteita saaneet barokkiasemakaavat hylättiin, ja 

Lontoon oikullinen kasvu noudatti tästä lähtien yksityisestä aloitteellisuudesta nousevia impulsseja. Euroopan 

suurkaupunkeihin – aluksi Pariisiin ja Lontooseen – 1600-luvulta alkaen syntynyt puolijulkinen sfääri oli esteettisen 

kulttuurin kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeä elämänpiiri. Akatemiat, salongit ja kahvilat pitivät yllä taidetta ja 

makunormeja koskevaa keskustelua, uusimpia taidevirtauksia esiteltiin huvipuistojen kaltaisissa 

näyttäytymispaikoissa, ja taiteen kaupallinen kulutus nousi mesenaattitoiminnan rinnalle tärkeään rooliin taiteen 

rahoittajana. 

Sessio III Akateeminen taide ja klassisismin haastajat 

Klassisismi oli läpi 1700-luvun virallisen ja julkisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin hallitseva muotokieli. Ympäri 

Eurooppaa perustettiin taideakatemioita Ranskan taideakatemian mallin mukaan. Akatemioiden tehtävä oli edistää 

taidetta vahvistamalla taiteen säännöstöä ja ihanteita teoreettisten kirjoitusten, koulutuksen, palkintojen ja 

avustusten jakamisen sekä näyttelytoiminnan avulla. 1700-luvun kuluessa voimistuivat myös klassisismia haastavat 

muotokielet ja taidesuuntaukset, kuten englantilaisen puutarhaestetiikka, chinoiserie, gotiikka ja romantiikka. 

Sessio IV Säätyläistön materiaalinen ja esteettinen kulttuuri  

Uudet ajatukset väljästä asumisesta, ympäristöstä, esineistä ja tavaroista vaikuttivat 1700-luvulla säätyläisten 

materiaaliseen kulttuuriin urbaaneissa ympäristöissä ja maaseudulla. Globaalin kaupan myötä yhä laajemmat 

ryhmät saattoivat hankkia itselleen luksus- tai puoliluksushyödykkeitä, hopeanappeja ja viuhkoja, silkkihuiveja ja 

painokankaita, kahvi- ja teekalustoja, painokuvia tai mukavia huonekaluja kuten pehmustettuja sohvia. Kartanoihin 

ja pappiloihin rakennettiin kaakeliuuneilla lämmitettäviä makuuhuoneita, ruokasaleja ja förmaakeja seurustelua 

varten ja suurista ikkunoista avautui näkymät koriste- ja hyötypuutarhoihin. 

Sessio V Käsityöläisyys ja taiteen praktiikka 

Asetukset, ammattikuntajärjestelmä, materiaaliset olosuhteet sekä sosiaaliset säännöt vaikuttivat niin kuvataiteen, 

arkkitehtuurin kuin taide-esineidenkin tuotantoon. Taiteen harjoittamisen käytännöt muuttuivat hitaasti 1700-

luvun kuluessa. Kuvataiteen koulutus alkoi vähitellen siirtyä ammattikuntajärjestelmän työpajoista oppilaitoksiin, 

vapaat taidemarkkinat alkoivat muodostua, ja yhä laajempi osa väestöstä kulutti taidetta. Myös uudet tekniikat ja 

välineet vaikuttivat taiteen tekemisen praktiikkaan. 

Sessio VI Tyylisuuntien pitkäkestoisuus sekä eriaikaisuus periferiassa 

1700-luvun taide oli muutakin kuin uusia virtauksia ja muoteja tai kustavilaisuutta, joka on niin usein edustaa 1700-

luvun Pohjoismaita. Usein vanhat tyylisuunnat, kuten hieman yksinkertaistetut variaatiot renessanssityylistä, 

barokkiklassismista tai viitteitä rokokoosta, ilmenivät kirkkoarkkitehtuurissa ja säätyläistön asuinrakennuksissa, 

etenkin perifeerisillä alueilla. Joissain tapauksissa voidaan puhua periferian longue duréestä, 1500- ja 1600-lukujen 

ihanteiden jatkumisesta käsityöläisten, konterfeiareiden ja paikallisten rakentajien tekemässä arkkitehtuurissa, 

maalaustaiteessa, sisustuksissa, esineissä ja puvuissa. 

 

Konferenssin järjestää Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry, ja sitä ovat tukeneet Suomen 

Kulttuurirahasto ja Niilo Helanderin säätiö. 

 

Järjestelytoimikunta: 

Markku Kekäläinen, FT, Helsingin yliopisto, 1700-luvun tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja 

Johanna Ilmakunnas, apulaisprofessori, Åbo Akademi, 1700-luvun tutkimuksen seuran varapuheenjohtaja 

Lotta Nylund, FM, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto, 1700-luvun tutkimuksen seuran hallituksen jäsen 

Henrik Knif, FD, docent i kulturhistoria, Åbo Akademi 

Timo Kaitaro, FT, filosofian historian dosentti, Helsingin Yliopisto 


