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Pätkäfilosofin 
päiväkirjasta:

Hukkanen seisoi Firenzen Piazza della Signori
alla, täsmälleen paikalla jolla Savonarola oli pol
tettu ja jolla em. pappisvaltiomies oli poltatta
nut kaupunkilaisten tauluja, kirjoja, koruja ynnä 
muuta Jumalasta vieroittavaa sälää. Tämän iki
aikaisen nuotiopaikan laidoilla seisoivat ja liik
kumatta vääntelehtivät maineikkaat veistokset, 
kuvatuimpana Michelangelon David. Eläväisim
piä olivat moniaalta tulleet sadat turistit, kuusi 
carabinieriä, kolme senegalilaista vyökauppiasta, 
kukanmyyjä ja mieltäosoittava ryhmä tunnuk
sella ”Huippupyöräily polkee laaksojen asukkai
ta”. Kulttuuriperinnön säilyttämisen tulopuolel
le oli laskettavissa että jo japanilaisten tunnis
sa näpsäyttämät otokset voisivat kymppikuvina 
peittää Hokkaidon saaren.

Hukkanen pohti kuvataiteen olemusta, 
kuinka se pitkiksi ajoiksi saattoi luoda kuvan 
ja käsityksen jostakin edesmenneestä henkilös
tä tai tapahtumasta ja kuinka jotkut vasiten ha
lusivatkin itsensä ns. ikuistetuksi. ”Arjen lämpö
paperilta elomme haalenee ja haihtuu pois”, oli 
jo Dante muistuttanut. Hukkanen mietti vaivau
tuisiko hän itse sittenkään istumaan hevosen 
selässä Kiasman vieressä kesät talvet karvalak
ki päässä tai iäti pitämään samaa ilmettä naama 
öljymaalissa. Ja kuka haluaisi (käsi sepalukselle!) 
seisoa munasillaan turistien tuijoteltavana?

Mutta mitä me katsomme kun Davidia kat
somme? Näemmekö veistoksen tilaajatahon 
budjetin ja poliittisen tarkoituksen tai sen mis
tä konventioista patsaan plastisuus juontuu, vai 
ratifioimmeko vain matkaoppaan superlatiivin, 
ellemme sitten peräti aisti ateljeen marmori
pölyä ja kuvanveistäjän ähinää ja hienhajua? Vai 

DAVID VAAN eli patsas on palveluammatti

oliko niin kuten Juhana Blomstedt oli sanonut, 
että teosta katsoessaan ihminen katsoo itse
ään. Hukkanen vilkaisi Davidia jokseenkin mie
lissään. 

Davidin taustaksi vähän tunnettua oli et
tä Michelangelo kärsi euklidisista vatsahapois
ta jotka pakottivat hänet geometrian pariin, et
tä hänen äitinsä oli nyrkkeilyvalmentaja Poggi
bonsista, sisko pilkkasi häntä saunassa ja sano
taan että juuri hänen etruskiperäinen enonsa  
keksi luonnonkiharat. Työolosuhteet eivät tai
teilijalla aina olleet häävit. Tuotteliaan kuvan
veistäjän terveydelle kävivät alituiseen toistu
vat näyttelynavajaiset ja kaikenkarvaisten veis
tosten paljastukset, eikä ollut Michelangelolla
kaan vain yhtenä tai kahtena aamuna ecco hu
kassa ja stucco pitkin seiniä kun taas oli Medi
cien laskuun seccoa vedetty. Jonkun tällaisen  
aamun mittakaavaharhoista saattaa juontua Da
vidin koko, sehän on ihmiseksi aivan liian pitkä. 

Jonkinlaisesta hajamielisyydestä kertoo 
myös se että Davideja on päässyt tulemaan kol
me. Firenzen kaupunginhallinto kuitenkin las
kee syystä niiden kaikkien vetovoimaan, niinkin 
luottavasti että juuri tätä Hukkasen katselemaa 
Davidia suunnitellaan siirrettäväksi hiukan syr
jäisempään paikkaan. Näin ohjattaisiin turistilii
kennettä ulos ahtaasta keskusta. Pyörillä kulke
vat veistokset toisivatkin kaupunkikuvaan tiet
tyä dynamiikkaa, Hukkanen pohti. Mannerhei
min ratsastajapatsas voisi vuoroviikoin seistä Ja
komäen ostarilla, Harmajan majakalla ja Äm
mässuon kaatopaikan laidassa.     
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