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Soomaestetiikka
• Sooma = keho, (kreik. Σῶμα, engl. soma)
• Kehon sisäisten kokemusten esteettinen ulottuvuus
• Harjoittamalla kehotietoisuuttaan ihminen voi
vapautua haitallisista ja toimimattomista kehollisista
tekniikoista ja tavoista sekä parantaa elämänlaatuaan
• Pragmaattis-fenomenologinen lähestymistapa
• Analyyttinen, pragmaattinen ja praktinen
soomaestetiikka
• Representationaalinen, performatiivinen ja
kokemuksellinen soomaestetiikka

Proprioseptio
• Käsite on peräisin 1900-luvun alun neurofysiologiasta
• Mm. kehon sisätilan, asentojen, liikkeiden ja lihasten
jännitteisyyden aistiminen
• Kehotietoisuus muodostuu proprioseptisesta
informaatiosta
• Emme ole usein tietoisia proprioseptiosta
• Kivun ja epämukavuuden tuntemukset voivat herättää
kehotietoisuuden
• Kehotietoisuutta voi myös harjoittaa
• Kehotietoisuutta herkistämällä voidaan kehittää
esteettisen kokemuksen laatua (Shusterman 2012)
• Keho sensoris-esteettisen ymmärryksen paikkana
(Holgersen 2010)

Voiko proprioseptio olla
esteettinen aistialue?
• (1) Proprioseptisessa kokemuksessa subjektin ja
objektin välinen raja on usein häilyvä. Ihminen voi
proprioseptiollaan aistia ainoastaan omaa kehoaan,
ei ulkomaailman objekteja?
• (2) Proprioseptio on vain toissijainen aisti, joka
täydentää muita aisteja?
• (3) Proprioseptiset aistimukset ja niiden kohteet
ovat yksityisiä? Intersubjektiivinen ulottuvuus
puuttuu?
(Esim. Gallagher 2003; Montero 2006.)

1. Subjekti-objekti,
sisäpuoli-ulkopuoli
• Kokemisen objekti ja siihen liittyvä kehollinen aistimus
sekoittuvat proprioseptisessa kokemuksessa
• Somaattinen tietoisuus itsestä ylittää itsen rajat
• ”Emme koskaan aisti kehoamme puhtaasti
sellaisenaan; aistimme aina maailman sen mukana.”
(Shusterman 2008: 98)

• Kokemuksen ja objektin suhde ei ole aina
suoraviivainen
• ”Hämärtyneet” ja ”sumeat” kokemukset voivat olla
esteettisiä. Millä tavoin?
• Äänelliset kokemukset, ääni läpäisevänä elementtinä

2. Onko proprioseptio
toissijainen aisti?
• Aistit ovat riippuvaisia toisistaan
• Tietoisuuden suuntaaminen vaikuttaa siihen, mikä
aistialue korostuu kokemuksessa
• En voi kuunnella ulkomaailman objekteja ilman
kehoani
• Huomio siirtyy objektista ilmaisuun
• Ihmisen kehollinen ja esteettinen suhde muihin
ihmisiin

3. Intersubjektiivisuus
• Toisen ihmisen ilmaisun aistiminen koko keholla
kuunnellen
• Empaattinen kuunteleminen (Tarvainen 2012),
myötätunteminen (Frith 1996), kokemuksellinen
merkityspotentiaali (Leeuwen 1999), mimeettinen
hypoteesi (Cox 2001), peilisoluteoria (esim. Molnar-Szakacs
& Overy 2006)

• Mikä on esityksestä aistittua ilmaisua ja mikä on
kuuntelijan omaa reaktiota siihen?
• Kuuntelemisen kokemus syntyy aina kehon ja äänen
vuorovaikutuksessa
• Proprioseptinen aistiminen voi olla intersubjektiivista

Vokaalinen soomaestetiikka
• Huomio vokaalisten äänten tuottamisen ja
kuuntelemisen esteettis-kehollisissa kokemuksissa
• Keskittyy tarkastelemaan ihmisen vokaalista,
kehollista ja esteettistä suhdetta muihin ihmisiin ja
ympäristöönsä
• Kehittää ymmärrystä ihmisestä kehollisena, aistivana
ja äänellisenä olentona
• Tarkastelee nykyihmisen suhdetta omaan kehoonsa ja
ääneensä sekä tuo esille keinoja tämän suhteen
vahvistamiseksi
• Luonteeltaan transformatiivista eli uudistavaa
• Vokaalisen ilmaisun demokratisoiminen

Vokaalisen soomaestetiikan
kysymyksiä
• Minkälaiset vokaaliset äänet ovat sallittuja ja missä
yhteyksissä?
• Minkälaisille kehollis-äänellisille tavoille ja ihanteille
nämä normit pohjautuvat?
• Minkälaisia uusia kehollis-äänellisiä toimintamalleja
voidaan luoda?

Kokemuksen käsite ja käyttö
• Mikä voisi olla soomaestetiikan kontribuutio
kokemuksen tutkimukseen?
• Kokemuksen sisältöjen ja nyanssien tutkiminen
• Kokemusten erilaisuuksien ja erityisyyksien
tunnistaminen
• Tietoisuuden ja sen suuntautumisen merkitys
kokemuksen tutkimuksessa: erilaiset tietoisuuden
muodot tuottavat erilaista kokemusta
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