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Pro gradu käsittelee taidekuvien ja maalaustaiteen merkitystä historian ylioppilaskokeissa
1970-luvulta nykypäivään. Tarkoituksena on kartoittaa millaisia kuvatulkinnan taitoja ja
taidehistoriallista tietämystä taidekuvien analysoiminen abiturienteilta edellyttää.
Tutkimuksen aineisto kattaa 48 vuoden aikana ilmestyneet historian ylioppilaskokeet, ja
metodi koostuu sisällönanalyysin sekä kuva-analyysin vuoropuhelusta niin, että ensimmäistä
sovelletaan tekstiosuuteen ja jälkimmäistä taidekuviin. Sisällönanalyysin perusteella aineisto
on jaoteltu kolmeen teemakokonaisuuteen, jotka ovat maalaustaiteen genret, tyylihistoria
sekä Suomen taiteen kultakausi. Kuva-analyysin metodeista aineiston taidekuviin sovelletaan
ikonografista, formalistista, semioottista, biografista ja aatekriittistä analyysia.
Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että taidekuvilla ja maalaustaiteella on tärkeä rooli
historian ylioppilaskirjoituksissa. Abiturienteilta odotetaan pääasiassa viittä erillistä kuvaanalyysin metodia. Viimeisten vuosikymmenten aikana kysymyksenasettelut ovat selvästi
kallistuneet kuva-analyysin suuntaan, siinä missä tekstimuotoiset kysymykset ovat jääneet
vähemmälle. Tyylihistoriassa barokki ja renessanssi saavat muita periodeja enemmän
näkyvyyttä, ja suomalaisen taiteen suhteen kultakaudella on tärkeä rooli.
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1. Johdanto
1.1.

Taide ja taidekuva oppimisen välineinä

Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa lukiokoulutuksen kuuluvan yleissivistävän koulutuksen
piiriin. Tällä tarkoitetaan, että lukion on tarkoitus tarjota kattavaa sivistystä sekä tietoja ja
taitoja yhteiskunnassa toimimiseen ja vaikuttamiseen. Taide nähdään olennaisena osana
kulttuuria sekä laajaa yleissivistystä, minkä seurauksena taiteen eri muotojen vaaliminen
lukiokoulutuksessa on keskeistä.1 Lukion uuden opetussuunnitelman mukaan lukiokoulutus
tähtää opiskelijan taiteellisen ja tieteellisen kiinnostuksen syventämiseen, ja koko
koulutusjärjestelmän

arvoperustan

muodostaa

sivistysperinne

ja

sen

vaaliminen.

Kulttuuriperintöä pyritään vahvistamaan tiedon ja osaamisen välityksellä, arvioinnilla sekä
uudistamisella.2
Yleissivistävistä tarkoituksista huolimatta keskustelua suomalaisesta koulumaailmasta ovat
viime vuosina värittäneet kannanotot taideaineiden riittämättömyydestä. 2010-luvulla
mediassa on keskusteltu laajasti taideaineiden tuntijaosta, ja on vaadittu muutoksia
tuntijakoon taideaineiden puolesta. Itä-Suomen yliopiston taito- ja taideaineiden
pedagogiikan tutkimusprofessori Antti Juvosen mukaan taideaineet ovat kouluissa
merkittäviä, sillä ne lisäävät pedagogista hyvinvointia, ja antavat valmiuksia, joita lapsen tai
nuoren on muiden aineiden kautta vaikeampi tavoittaa. Taideaineiden vahvuus perustuu
esimerkiksi tunteiden purkamiseen, ja parhaassa tapauksessa ne tuottavat oppilaalle sisäistä
motivaatiota sekä onnistumisen kokemuksia. Taideaineita voi Juvosen mukaan verrata
terapiaan, ja tähän perustuu kouluissakin niiden tuottama hyvinvointi ja hyvän olon tunne.
Taideaineet ovat tärkeitä niin kutsuttujen reaali- ja ydinaineiden vastapainona. Juvosen
mukaan ilman taideaineita koulunkäynti ja koulutus keskittyisivät liiaksi pänttäämiseen, ja
emotionaalinen puoli jäisi harmillisesti pois. Ennen kaikkea taideaineiden merkitys tulee esille
kouluviihtyvyyden ja jaksamisen osalta, mutta valitettavasti taideaineet joutuvat yhä edelleen
perustelemaan olemassaolonsa merkitystä.3

1

https://minedu.fi/yleissivistava-koulutus
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, 12, 13.
3
https://yle.fi/uutiset/3-7240755
2
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Perinteisesti taidekasvatuksesta, visuaalisen lukutaidon opetuksesta ja kuvallisen kulttuurin
perehdytyksestä ovat vastanneet pääasiassa kuvaamataidon sekä äidinkielen oppiaineet.
Äidinkielen puolella kuvallisen kulttuurin tarkastelu on kallistunut vahvasti mediakuviin ja
mainoksiin, kun taas kuvaamataidon puolella painotus on ollut taiteellisessa ilmaisussa ja
estetiikassa. Nykyään kuvallista kulttuuria ei katsota enää yhden tai kahden oppiaineen
omaisuudeksi, vaan uuden opetussuunnitelman arvojen mukaan kuvakulttuurin välittäminen,
monilukutaidon opettaminen ja kyky arvioida kuvia kriittisesti ovat yhtä lailla kaikkien
oppiaineiden yhteisiä taitoja, joita voidaan harjoitella yli oppiainerajojen.
Kuvataide on hyvä keino integroida oppiaineita toisiinsa sekä helppo lähtökohta
ilmiölähtöiselle oppimiselle ja ainerajat ylittäville työskentelymuodoille. Nykyinen
opetussuunnitelma painottaa projektimaisia työskentelytapoja, joissa käsiteltävää teemaa
tarkastellaan

ongelmalähtöisesti

ja

mahdollisimman

monipuolisesti

turvautumatta

perinteisiin ainerajoihin. Taide tuo oppiaineita yhteen, sekä mahdollistaa keskittymisen
opetuskokonaisuuksiin ilmiölähtöisesti esimerkiksi erilaisten teemapäivien kautta. Taiteella
saadaan myös mukavasti vaihtelua arkiseen koulutyöhön.
Taide sinänsä on hyvin monimuotoinen teema, ja sen avulla voidaan opettaa tai siihen
voidaan opettaa. Toisin sanoen taide voi olla joko oppimisen väline tai varsinainen tarkoitus,
jolloin taidetta voidaan tilanteesta ja tavoitteista riippuen hyödyntää itseisarvona tai
välinearvona. Mikäli taide on välinearvo, sen kautta voidaan virittää ja luoda tunnelmaa,
herätellä ajatuksia tai johdattaa aihepiiriin. Taidekasvatuksen etu on juuri sen
monipuolisuudessa, ja kuvataiteiden tarkastelussa keskiöön nousevat tunteet, havainnot,
kokemukset, aistit ja vuorovaikutus.4 Koulun tarjoaman taidekasvatuksen tavoitteena ei ole
taiteilijoiksi kasvattaminen, vaan taiteen tarkoitus on antaa välineitä itsensä ilmaisuun sekä
tarjota kokemuksia ja elämyksiä. Parhaimmillaan taidekasvatus, taiteeseen tutustuminen
sekä taiteen tekeminen kasvattavat henkisiä voimavaroja sekä tarjoavat välineitä, joiden
omaksuminen muiden oppiaineiden kautta on haasteellisempaa.5
Taidekuvat toimivat kaiken ikäisillä, ja taiteen vahvuus perustuu juuri laajuuteen, sillä sama
taidekuva voi mietityttää ensimmäisen luokan lapsista aina yläkoulun nuorisoon ja lukion

4
5

Itkonen 2011, 93.
Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 8-10.
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abiturientteihin asti. Oppijalähtöisyyden huomioiminen on oleellista, sillä tulkinnan taso
erottaa ikäkaudet toisistaan, mutta periaatteessa samoja kuvia voidaan laajasti hyödyntää
ikä- ja kehitystasosta huolimatta. Lasten ja nuorten oman kokemusmaailman huomioiminen
on

taidekasvatuksen

merkityksettömäksi,

ytimessä,

mikäli

kuvan

ja

mielenkiintoinenkin

tulkitsija

ei

kykene

taidekuva
kytkemään

voi
sitä

jäädä
omaan

henkilökohtaiseen kontekstiinsa tai avaamaan sen sanomaa. Tässä kohtaa kuvanlukemisen
taidot ja ymmärrys visuaalisen kulttuurin merkityksestä korostuvat.
Lapsissa ja nuorissa kiinnostusta herättävät enemmän esittävän taiteen kuvat, jotka vetoavat
tunteisiin ja joihin he voivat samaistua. Voimakkaan tunneilmaisun saavat aikaan herkät,
kauheat ja yllättävät taidekuvat, jotka liikuttavat muodon tai sisällön suhteen. Yleensä aiheina
ovat omat vertaiset, eläimet, laivat, maisemat tai luonto. Myös ulkoiset muotoseikat, kuten
tekotapa ja tyyli voivat herättää ajatuksia sekä pohdintaa. Aiheen ja sisällön ohella esimerkiksi
erikoinen sommittelu ja muut sen osatekijät, kuten viivat, muodot, värit, jännitteet, rytmi ja
tilankäyttö ovat vaihtoehtoisia lähtökohtia pohdinnalle.6
Itse muistan hyvin elävästi, kuinka jo alakoulussa pohdin suomalaisia taidekuvia, jotka
koristivat julistejäljennöksinä luokkahuoneita ja koulun käytäviä. Etenkin Hugo Simbergin
Haavoittunut enkeli (1903) on jäänyt mieleeni, ja kuva tuntui pysäyttävältä joka kerta sen ohi
kulkiessani. Kuvassa tunnelma oli mielestäni kuoleman vakava, ja tämä sai minut miettimään
kuvan tarinaa: mitä oli tapahtunut ennen, minne kolmikko oli matkalla, ja oliko enkelillä kaikki
hyvin. Lapsenomaisessa ajatusmaailmassa mustiin pukeutuneet pojat olivat satuttaneet
vaaleaa enkeliä, josta oikeanpuolimmaisen pojan syyllinen katse oli mielestäni todiste.
Taidekuva vaatii pysähtymistä ja keskittymistä eikä se välttämättä avaudu välittömästi.7 Iso
osa kuvasta havaitaan pikaisesti ja ohimennen, mutta kuva-analyysin tekeminen vaatii kuvan
pilkkomista pienempiin osiin ja yksityiskohtien tarkastelua kokonaisuuden sijaan. Kuvan
analysoimista voidaan pitää löytöretkenä kulttuurin luomaan merkitysten maailmaan, ja
kuvaa voidaan lähestyä esittämällä sille yksinkertaisia kysymyksiä: mitä, miten ja miksi?
Suhteellisen helppo lähtökohta on pyytää oppilaita kertomaan mitä kuvassa näkyy, miten

6
7

Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 74, 75, 120.
Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 75.
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kuva on tehty ja miksi kuva on tehty. Tällöin sisällön ja muodon erittely yhdistyvät sitten
laajempaan tulkintaan.8
Abstraktiin ajatteluun kykeneviä nuoria ja etenkin lukiolaisia voi taidekuvan äärellä haastaa
lisäpohdintaan sekä ohjata kulttuurillisten merkitysten löytämiseen. Tulkintaa voidaan
syventää ottamalla tarkastelussa huomioon useampia kuva-analyysin lähtökohtia sisältöön ja
muotoon keskittyvien eli formalistisen ja ikonografisen analyysimenetelmien rinnalle.
Käytännössä tämä tarkoittaa kuvan liittämistä taiteilijan elämään ja muuhun tuotantoon,
teoksen vastaanottoon, sanomaan sekä ylipäätään kytkemistä laajemmin yhteiskunnalliseen
ja kulttuurilliseen asiayhteyteen.9
Edellä mainitun Simbergin teoksen yhteydessä laajempi pohdinta ja varsinainen kuva-analyysi
vaatisi tarkemman aiheen, sisällön, muodon, vastaanoton sekä kontekstin erittelyä. Näin
kuva-analyysia voitaisiin laajentaa, jolloin maalaus avautuisi eri tasolla ja saisi uudenlaisia
merkityksiä. Vanhempien oppilaiden kanssa tulkintaan voisi liittää syvällisempää pohdintaa,
ja kytkeä analyysi symbolistiseen suuntaukseen, jolle oli ominaista symbolien ja metaforien
runsas käyttö. Ikonografisella analyysilla näitä voisi selittää auki, ja samalla havaita, että
vaalea enkeli symboloi elämän haavoittuvuutta, ja tummiin pukeutuneet vakavailmeiset pojat
kertovat kuoleman läsnäolosta. Jälkimmäinen poika ottaa suoran kontaktin katsojaan, ja
osoittaa, että kuolema koskettaa meistä jokaista. Maalauksen voi myös kytkeä todelliseen
paikkaan, Helsingin Eläintarhan puistoon, jonka taustalla siintää Töölönlahden ranta.10
Katsojan havaintoja ja tunteita korostavaa kuva-analyysia kutsutaan reseptiokeskeiseksi tai
subjektiiviseksi analyysiksi.11 Taidekuvat puhuttelevat monella tasolla eikä subjektiivisen
analyysin mukaan yhtä oikeaa tulkintatapaa ole, vaan analyysi on aina katsojastaan kiinni.
Näin ajatteli myös Haavoittuneen enkelin maalannut Simberg, joka jätti alun perin teoksensa
nimeämättä. Näin tehdessään hän halusi korostaa monitulkinnallisuutta, ja antaa jokaisen
katsojan luoda teokselle itsenäisesti merkitys ja tarina. Hän jätti katsojalle tilaa kokea teos
omalla tavallaan, ja ajatus on aivan subjektiivisen taiteentulkinnan ytimessä.12

8

Suvanto, Töyssy, Vartiainen & Viitanen 2004, 168-169.
Itkonen 2011, 28.
10
http://kokoelmat.fng.fi/app?si=A+II+1703
11
Töyssy, Vartiainen & Viitanen 1999, 206.
12
http://www.simbergintoinenmaailma.fi/teokset/haavoittunut-enkeli/
9
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1.2.

Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka maalaustaidetta on hyödynnetty historian
ylioppilaskokeissa 1970-luvulta nykypäivään, ja minkä tasoista kuvatulkintaa näihin liittyviin
kysymyksiin

vastaaminen

on

abiturienteilta

tarkastelujakson

puitteissa

vaatinut.

Tutkimuskysymykseni ovat siis seuraavat:
1. Millaisia taidekuvia käytetään?
2. Millaisia kuva-analyysin valmiuksia edellytetään?
3. Millainen rooli maalaustaiteella on?
4. Miten maalaustaiteen tyyliperiodit painottuvat?
Tutkimustani varten olen joutunut suorittamaan lukuisia rajauksia, joista tärkeimmät liittyvät
taidekuvien määrittelyyn, tarkasteltavaan ajanjaksoon, aineistoon sekä kuva-analyysin
näkökulmiin.
Taidekuvan määritelmä on tutkimukseni kannalta tärkein käsite, ja rajaan tämän tekotavan
mukaan, jonka myötä alkuperäisen taidekuvan tulee olla maalaustaiteen tekniikoilla tehty.
Tässä tutkimuksessa tarkoitan taidekuvalla siis maalausta, mikä heijastaa hyvin perinteistä ja
arkista käsitystä taidekuvan termistä. Kuvataiteessa maalaustaide on alakäsite, joka
merkitsee taiteellisen ilmaisukeinon tekniikkaa, joka voidaan toteuttaa vahamaalauksena,
temperalla, freskolle, öljymaalilla, akvarellilla tai akryylilla. Eri tekniikoita suosittiin eri
aikakausien mukaan, mutta maalaus vaatii aina pigmentin sitovan sideaineen, jonka myötä
väri levittyy halutulle taustalle, esimerkiksi puulle, kankaalle, seinälle tai pergamentille.13
Toisin sanoen tutkimuksessani käytän siis taidekuvan käsitettä maalauksen synonyymina.
Näin ollen taidekuvan ulkopuolelle jäävät historian ylioppilaskokeissa kaikki muut visuaaliset
tuotokset eli valokuvat, pilakuvat, kartat, tilastot, kaaviot sekä piirrokset, jotka voitaisiin
laajemmassa määritelmässä niin ikään nähdä taidekuvan alakäsitteinä.
Olen kiinnostunut ylioppilaskokeista, joten koulutusaste kohdistuu näin ollen luontevasti
lukioon. Tarkasteltua aikajaksoa olen kuitenkin joutunut määrittelemään tarkemmin, ja
aineistoni kattaa ylioppilaskokeet viideltä vuosikymmeneltä eli 1970-luvulta nykypäivään.
13

Cumming 2009, 29, 32-35.
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Näin ollen aineistoni vanhin ylioppilaskoe on julkaistu syksyllä 1970, ja viimeisin puolestaan
on kirjoitettu syksyllä 2018. Perustelen aineistoni rajausta sillä, että peruskoulu-uudistus
ajoittuu näihin vuosikymmeniin, minkä seurauksena oppikirjojen tuotanto monipuolistui ja
visuaalisuus muodostui aiempaa tärkeämmäksi opetuksessa. Taidekuvia ja kuva-analyysia
käytetään monissa reaaliaineissa, mutta olen lukenut pääaineenani Suomen historiaa, jonka
puolesta minua kiinnostaa erityisesti taidekuvien ja kuva-analyysin osuus nimenomaan
historian ylioppilaskokeiden tehtävätyypeissä.
Kuva-analyysin suhteen tarkastelen viittä eri kuva-analyysin menetelmään, jotka ovat
ikonografinen analyysi, formalistinen analyysi, semioottinen analyysi, biografinen analyysi
sekä aatekriittinen analyysi. Kuva-analyysi menetelmänä on vain yläkäsite, ja se kattaa
lukuisia erilaisia lähtökohtia katsoa ja eritellä kuvaa. Näiden edellä mainittujen ulkopuolelle
jää siis vielä monia muita näkökulmia tehdä kuva-analyysia. Olen kuitenkin tässä
tutkimuksessa päätynyt rajaamaan kuva-analyysin näkökulmien määrän viiteen, sillä nämä
edustavat nimenomaan niitä kuva-analyysin valmiuksia, joita abiturienteilta vaaditaan
historian ylioppilaskokeessa. Lisäksi nämä viisi ovat oman asiantuntemukseni mukaan lukion
tasoon sopivia sekä tulevat myös jo lukio-opetuksen aikana opiskelijoille tutuiksi. Monet
näiden ulkopuolelle jäävät kuva-analyysin lähtökohdat ovat jo hyvin spesifejä kuvaanalyysitapoja, ja vaativat kokonaisvaltaisempaa perehtymistä taidehistoriaan tieteenalana
sekä laajempaa tietopohjaa taiteesta.
Syyt tämän tutkimusaiheen valintaan ovat henkilökohtaiset, sillä olen aina pitänyt kovasti
taiteesta ja estetiikasta. Olen opiskellut taidehistoriaa, ja kokenut sen hyvin miellyttäväksi
historian ja kulttuuritutkimuksen osa-alueeksi. Tulevana aineenopettajana ja pedagogiikkaan
perehtyneenä olen myös kiinnostunut taidekasvatuksesta, joten tuntui hyvin luonnolliselta
valinnalta lähteä kirjoittamaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettä aihepiiristä.
Ylioppilaskokeet puolestaan valitsin aineistoksi siitä syystä, että lukiossa opiskellessani pidin
kovasti taidekuviin liittyvistä kuva-analyyseistä, ja abiturienttina ollessani vastasin omalla
kirjoituskerrallani tallaiseen tehtävätyyppiin itsekin.
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1.3.

Tutkimuksen aineisto ja metodi

Aineiston läpikäymiseen sovellan kahta metodia, jotka ovat sisällönanalyysi sekä kuvaanalyysi. Näistä ensimmäistä käytän tekstiosuuden suhteen ja jälkimmäistä puolestaan kuviin.
Kuva-analyysista kerron tarkemmin kolmannen osion alussa, ja tässä kappaleessa avaan vain
sisällönanalyysin

menetelmän.

Sisällönanalyysilla

tarkoitetaan

aineiston

perusanalyysimenetelmää, joka sopii hyvin kaikkeen laadulliseen tutkimukseen, kun analyysin
kohteena on kirjallinen aineisto. Sisällönanalyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta
ilmiöstä tiivistetty kuvaus sekä mielekkäitä johtopäätöksiä. Käytännössä tämä merkitsee
aineiston luokittelua, teemoittelua ja tyypittelyä sekä pilkkomista ja ryhmittelyä. Aineistosta
etsitään toistuvuutta, yhteisiä ominaisuuksia, eroavaisuuksia tai kytköksiä. Tavoitteena on
muodostaa ilmiöstä sanallinen sekä selkeä kuvaus, jossa aineisto on järjestetty uudelleen
loogiseksi kokonaisuudeksi lisäten sen informaatioarvoa.14
Tutkimukseni aineisto koostuu peruskoulun vuosikymmenien aikana ilmestyneistä historian
ylioppilaskokeista, joita on tähän mennessä kirjoitettu 48 vuotta. Aineistoni ensimmäinen
historian ylioppilaskoe kirjoitettiin syksyllä 1970 ja viimeisin syksyllä 2018. Alkuperäinen
aineistoni käsitti siis 97 historian ylioppilaskoetta, mutta näistä valitsin lopulliseen aineistoon
vain ne kokeet, jotka sisälsivät määritelmäni mukaisen maalaustaiteeseen liittyvän kuvaanalyysin tai tekstimuotoisen kysymyksenasettelun. Näitä kysymyksiä nousee esiin 43
kappaletta, ja aineistoni kattaa 42 historian ylioppilaskoetta. Jälkimmäinen luku ei vastaa
edellistä, sillä keväällä 1983 historian ylioppilaskokeessa kysyttiin kaksi maalaustaiteeseen
liittyvää kysymystä, jonka seurauksena kysymyksiä on yksi enemmän mitä kokeita.
Aineistona historian ylioppilaskokeet ovat mielenkiintoisia, ja niiden suhteen tulee huomioida
ylioppilaskirjoitusten rakenteelliset muutokset, joita on suoritettu aina ajoittain yhteiskunnan
vaatimuksia paremmin vastaaviksi. Ylioppilastutkinto on jatkuvan kehittämisen alla, ja
muutoksia

on

tehty

niin

sallittuihin

kirjoituskertoihin,

tehtävien

lukumääriin,

arvosanajakaumiin kuin pisterajoihinkin. Ylioppilaskirjoitukset ovat uudistuneet useaan
otteeseen 48 vuoden aikana, joten kokeen rakenne on niin ikään muuttunut.
Tarkasteluajanjaksoni ensimmäiset vuosikymmenet kaikki reaaliaineiden kysymykset olivat
samassa koepaperissa, kunnes 2000-luvun alussa ylioppilaskirjoituksia uudistettiin, ja nykyisin
14
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reaalikokeissa

järjestetään

erilliset

kokeensa.

Lisäksi

viimeisimmän

opetussuunnitelmamuutoksen myötä myös ylioppilaskokeet ovat muuttuneet, minkä
seurauksena kokeita arvioidaan uuden pistemallin mukaisesti. Merkittävintä viimeisen
muutoksen suhteen on kuitenkin ollut ylioppilaskirjoitusten suorittaminen sähköisessä
muodossa perinteisen kynä-paperi-kokeen sijaan. Isoista rakenteellisista muutoksista
huolimatta ylioppilaskokeiden ja tutkintotodistuksen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin
pysynyt samanlaisena. Ylioppilastutkinnon tarkoitus on mitata lukiossa saavutettavia tietoja,
taitoja

ja

ajattelun

kypsyyttä,

sekä

antaa

akateemisia

valmiuksia

ja

yleisen

korkeakoulukelpoisuuden.15
Tarkoitukseni on siis soveltaa aineistoon sisällönanalyysin menetelmää. Toteutan
tutkimuksen siten, että sisällönanalyysin avulla ryhmittelen aineistosta nousevia teemoja
mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Käytyäni aineiston läpi havaitsin, että maalaustaiteeseen
liittyvissä kysymyksenasetteluissa kolme teemakokonaisuutta korostui. Olen järjestänyt
tutkimukseni sisällön ja nimennyt otsikkokokonaisuudet näiden mukaan, ja näin ollen
käsittelen sisällönanalyysin avulla maalaustaiteen lajityyppejä, tyylihistoriaa sekä Suomen
taiteen kultakautta.

1.4.

Tutkimusperinne ja tutkimuskirjallisuus

Tutkimus historian ylioppilaskokeista on ollut vähäistä, eikä niitä ole juurikaan tutkittu
kuvakulttuurin näkökulmasta, joten niiden taidepainotteiselle kuvakulttuurin tutkimukselle
on siis selvästi tarvetta. Taidekuvia ja maalauksia on kuitenkin jonkin verran kartoitettu
oppikirjatutkimuksen puolella, mutta tällöinkin ne ovat olleet tutkimuksen yksi osa-alue,
eivätkä sen varsinainen kohde. Etenkin oppikirjan kuvakulttuurin tutkimus on ollut ylemmän
korkeakoulun opinnäytetöissä sekä väitöskirjoissa hyvin suosittu teema, ja historian
oppikirjoja tämän aiheen osalta on kartoittanut Lotta Tykkyläinen Itä-Suomen yliopistosta.
Hän tutki kuvituksen kokonaisvaltaista jakautumista, ja havaitsi taideteoksiin liittyen, että
nämä ovat vähentyneet viime vuosikymmenien oppikirjoissa.

15
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Tässä

tutkimuksessa

tutkimuskirjallisuutena

hyödynnän

paljon

taidehistorian

ja

taiteentutkimuksen yleisiä teoksia. Kuva-analyysin menetelmästä ovat kirjoittaneet Elovirta
ja Lukkarinen, joiden teos Katseen rajat on osoittautunut hyvin käyttökelpoiseksi
taidehistorian perustavanlaatuiseksi menetelmäteokseksi. Cumming sekä Honour & Fleming
ovat kirjoittaneet taidehistorian yleisteokset, jotka luovat laajan katsauksen tyyliperiodien
kaanoniin. Kallion ym. Taiteen pikkujättiläinen on sen sijaan kattava sanakirja
taiteentutkimuksen spesifistä terminologiasta. Kuvakulttuuriin liittyen Karjalainen on
julkaissut mielenkiintoisen teoksen suomalaisista kantakuvista, jota olen hyödyntänyt etenkin
Suomen taiteen kultakaudesta kertovassa kappaleessa. Lisäksi olen tutkimuskirjallisuutena
perehtynyt kuvakulttuurin ja taidepedagogiikan teoksiin. Näistä erillisen maininnanarvoinen
on etenkin Töyssyn, Vartiaisen sekä Viitasen perusteos Kuvataide, visuaalisen kulttuurin
käsikirja.

2. Tehtävänannot ja hyvän vastauksen ominaisuudet
Sisällönanalyysi kattaa myös sisällön erittelyn, jolloin laadullinen menetelmä yhdistyy
määrälliseen, ja sisällön erittely merkitsee aineiston kuvaamista kvantitatiivisesti.16
Seuraavaan havainnollistavaan taulukkoon olen koonnut tutkimukseni aineiston määrällisen
erittelyn kautta. Vasemmanpuoleinen ajankohdaksi nimetty sarake kertoo ylioppilaskokeen
kirjoituskerran

sekä

vuoden

ilmentäen

samalla

taidehistoriaan

liittyvien

kysymyksenasettelujen toistuvuutta. Taulukon ulkopuolelle jäävät luonnollisesti ne vuodet,
jolloin maalaustaiteeseen liittyen ei ollut ollenkaan kysymyksiä. Tutkimukseni aineistoksi olen
kuitenkin hyväksynyt myös ne tehtävänannot, joissa ei suoranaisesti kysytä maalaustaiteesta
tai taidehistoriasta, mutta joihin vastaaminen vaatii kuitenkin myös näiden huomioimista.
Kysymystyyppi-sarake paljastaa tarkemmin tehtävänannon lähtökohdan, joka on ollut joko
tekstimuotoinen tai kuva-analyysia vaativa. Keskimmäinen sarake kertoo, mikä tyylikausi
painottuu tehtävässä, ja maalausgenreksi nimetty sarake osoittaa puolestaan kuva-analyysia
vaativien tehtävien kohdalla taidekuvan lajityypin. Viimeinen sarake ilmentää tehtävän
lähestymistapaa, joka on kuva-analyysien suhteen joku viidestä analyysitavasta.

16
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Asetelma 1: Koonti maalaustaiteen tehtävänannoista
Ajankohta

Kysymystyyppi

Taidetyyli

Maalausgenre

Lähestymistapa

syksy 2018

kuva

renessanssi

muotokuva

semioottinen

kevät 2018

kuva

romantiikka

historiakuva

ikonografinen

syksy 2015

kuva

renessanssi

muotokuva

semioottinen

syksy 2014

teksti

kultakausi

-

ideologinen

kevät 2014

kuva

modernismi

laatukuva

ikonografinen

kevät 2013

kuva

modernismi

laatukuva

aatekriittinen

kevät 2012

kuva

realismi

laatukuva

ikonografinen

syksy 2011

kuva

realismi

laatukuva

aatekriittinen

syksy 2010

kuva

realismi

laatukuva

aatekriittinen

syksy 2008

kuva

renessanssi

muotokuva

semioottinen

kevät 2007

kuva

barokki

muotokuva

formalistinen

modernismi
kevät 2006

kuva

rokokoo

biografinen
muotokuva

formalistinen

uusklassismi
syksy 2005

kuva

modernismi

muotokuva

aatekriittinen

kevät 2005

kuva

modernismi

laatukuva

aatekriittinen

kevät 2004

kuva

keskiaika

muotokuva

formalistinen

renessanssi
kevät 2003

kuva

barokki

muotokuva

ikonografinen

syksy 2000

kuva

romantiikka

historiakuva

aatekriittinen

syksy 1999

kuva

renessanssi

muotokuva

ikonografinen

syksy 1997

teksti

renessanssi

-

biografinen

syksy 1996

teksti

renessanssi

-

yhteiskunnallinen

modernismi
kevät 1996

teksti

renessanssi

-

ideologinen

syksy 1995

kuva

kultakausi

muotokuva

ikonografinen

syksy 1993

teksti

kultakausi

-

ideologinen

kevät 1991

kuva

keskiaika

historiakuva

aatekriittinen

kevät 1987

teksti

romantiikka

-

tyylihistoria

syksy 1986

teksti

barokki

-

kulttuurihistoriallinen
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kevät 1986

teksti

kultakausi

-

yhteiskunnallinen

kevät 1985

teksti

renessanssi

-

tyylihistoria

kevät 1984

teksti

barokki

-

tyylihistoria

rokokoo
syksy 1983

teksti

renessanssi

-

tyylihistoria

kevät 1983

teksti/teksti

barokki/

-

kulttuurihistoriallinen /

kultakausi

tyylihistoria

kevät 1982

teksti

barokki

-

kulttuurihistoriallinen

kevät 1979

teksti

barokki

-

kulttuurihistoriallinen

kevät 1976

teksti

barokki

-

tyylihistoria

romantiikka
kevät 1975

teksti

kultakausi

-

tyylihistoria

syksy 1974

teksti

kultakausi

-

yhteiskunnallinen

syksy 1973

teksti

barokki

-

kulttuurihistoriallinen

kevät 1973

teksti

uusklassismi

-

tyylihistoria

syksy 1972

teksti

kultakausi

-

yhteiskunnallinen

kevät 1972

teksti

renessanssi

-

tyylihistoria

kevät 1971

teksti

renessanssi

-

tyylihistoria

-

tyylihistoria

barokki
syksy 1970

teksti

barokki

Jo tässä vaiheessa aineiston määrällisestä kuvaamisesta on mahdollista havaita, että
maalaustaiteeseen liittyvät kysymykset ovat olleet tärkeä osa historian ylioppilaskokeita
kaikkien viiden vuosikymmenien ajan. Taulukoinnin ja näiden 48 vuoden ulkopuolelle jää vain
15 vuotta, jolloin maalaustaiteeseen liittyviä kysymyksiä ei historian ylioppilaskokeissa ollut
ollenkaan.

Merkittävä

pitkäaikaisempi

jakso,

kun

maalaustaiteeseen

liittyviä

kysymyksenasettelua ei ollut, ajoittuu ennen 1990-lukua. Tällöin vuosina 1988, 1989 sekä
1990 ei maalaustaiteeseen liittyviä tehtävätyyppejä ollut. Tämä kolmen vuoden muodostama
jakso on kuitenkin poikkeus, ja muutoin maalaustaiteeseen liittyvät kysymykset ovat olleet
kiinteä osa historian ylioppilaskokeita aina 1970-luvun alusta nykypäivään eli koko
tarkasteltavan ajanjakson ajan. Itse asiassa maalaustaiteella on historian ylioppilaskokeissa
hyvin tärkeä rooli, ja teemaan liittyviä kysymyksiä ilmentää runsaus, sillä maalaustaiteeseen
kiinnittyvät tehtävänannot toistuvat lähes vuosittain. Huomionarvoista on myös se, että

15

kahdeksana vuonna maalaustaiteeseen linkittyvä tehtävä on ollut sekä syksyn että kevään
kokeessa. Tässä suhteessa kevät 1983 muodostaa vielä selvän poikkeuksen, sillä kyseisellä
kirjoituskerralla kysyttiin peräti kaksi maalaustaiteeseen liittyvää kysymystä.
Maalaustaiteeseen liittyvien tehtävänantojen runsauden ohella aineiston määrällinen
kuvaaminen paljastaa paljon muutakin. Esimerkiksi tärkeä sisällön erittelyyn liittyvä havainto
on selkeä muutos kysymystyypeissä, sillä tekstimuotoiset kysymykset ovat selvästi väistyneet
kuva-analyysien tieltä. Yhä suuremmassa määrin nykypäivänä historian ylioppilaskokeissa
vaaditaan siis kuvan tulkintaa yksioikoisen tekstimuotoisen kysymystyypin tai valmiiksi
ylhäältäpäin annetun otsikon sijaan. Ensimmäinen kuva-analyysia vaatinut tehtävä oli kevään
1991 kokeessa. Muutos kuvatulkinnan suuntaan tapahtui 1990-luvun aikana, ja tällä
vuosikymmenellä tekstimuotoiset kysymykset vuorottelivat kokeilevien kuvatulkintaa
edellyttävien tehtävätyyppien kanssa. 2000-luvun aikana painopiste on kuitenkin selvästi
kallistunut kuva-analyysin suuntaan, ja viimeisten kahdeksantoista kirjoituskerran aikana
kuva-analyysia vaativia tehtävänantoja on ollut näistä peräti 17. Muutos on merkittävä, ja
kertoo omalta osaltaan jo tässä vaiheessa laajemmasta kuvakulttuurin muutoksesta.
Taidetyylin sarake paljastaa puolestaan tyylikausien painotuksia, ja osoittaa kahden
tyylikauden dominoivan aseman historian ylioppilaskokeissa. Ryhmittelystä on mahdollista
havaita, että renessanssi sekä barokki ovat muita taidetyylejä huomattavasti kysytympiä.
Barokkiin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina vähentyneet, mutta renessanssista kysytään
edelleen hyvin systemaattisesti muutaman vuoden välein, ja se on teema, jota myös aineiston
uusin ylioppilaskoe käsitteli syksyllä 2018. Maalauksen genreä on puolestaan mahdollista
tarkastella vain kuva-analyysitehtävien suhteen. Näissä voidaan kuitenkin havaita, että
kolmesta maalaustaiteen lajityypistä muotokuvia on suhteessa eniten siinä missä laatukuvien
osuus on viime aikoina lisääntynyt huomattavasti modernin taiteen sekä realismin
yhteydessä.
Taulukon viimeinen sarake osoittaa vielä tehtävänannon lähestymistavan, joita olen
luokitellut erilaisiin ryhmiin. Kuva-analyysien suhteen lähestymistapa voi olla joko
ikonografinen, formalistinen, semioottinen, biografinen tai aatekriittinen. Tekstimuotoisissa
kysymyksissä

lähtökohdat

edustavat

joko

tyylihistoriallista,

kulttuurihistoriallista, ideologista tai biografista lähestymistapaa.

yhteiskunnallista,
Lähestymistavoista

semioottinen, ideologinen ja biografinen ovat harvinaisempia, kun taas ikonografinen,
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formalistinen, aatekriittinen ja tyylihistoriallinen huomattavasti yleisempiä näkökulmia
katsoa kuvaa tai vastata tekstimuotoisesti maalaustaidetta käsittelevään kysymykseen.
Näiden luokittelussa on kuitenkin huomattava, että useammassa kuvallisessa tehtävässä
sovelletaan useampaa kuvatulkinnan lähestymistapaa limittäin yhden tiukasti rajatun
tulkintamallin sijaan.

Mikäli kahden eri tulkintamallin soveltaminen on ilmeinen, olen

pyrkinyt huomioimaan sen kirjoittamalla sarakkeeseen molemmat analyysit. Muutoin olen
kirjannut ylös pelkästään selkeästi hallitsevamman mallin.

2.1.

Ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteet

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on keväästä 2013 julkaissut opettajien avuksi ja
abiturienttien mielenkiinnoksi hyvän vastauksen piirteitä. Näitä ohjeistuksia annetaan
kaikista oppianeista, ja tarkoitus on tarjota yhdenmukaisia ja suuntaa-antavia neuvoja
vastausten kriteereiksi. Ennen tätä opettajat joutuivat itse oman ammattitaitonsa perusteella
määrittelemään tyydyttävän ja hyvän vastauksen eroja, mutta nyt käytäntö on huomattavasti
tasapuolisempi, kun kriteerit hyvälle vastaukselle jokaisen oppiaineen ja jokaisen kysymyksen
osalta määritellään ylhäältä päin Ylioppilastutkintolautakunnan toimesta.
Hyvän vastauksen kriteerit antavat yksityiskohtaiset raamit jokaiselle kysymykselle, mutta ne
tarjoavat myös yleisiä ohjeita hyvän vastauksen tunnistamiseen. Seuraavassa on esimerkkinä
kevään 2018 historian ylioppilaskokeen hyvän vastauksen yleiset piirteet:
”Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian oppiaineelle ominaiset taidot ja
ajattelutavat, opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen hallinta ja historian keskeisten
käsitteiden asianmukainen ja täsmällinen käyttö. Arvioinnin kohteena on myös kokelaan kyky
tulkita ja arvioida kriittisesti historiallisia lähteitä, tehdä niistä itsenäisiä päätelmiä ja vertailla
historiallisia kysymyksiä koskevia tulkintoja ja ottaa niihin perustellusti kantaa.
Vastauksista käy ilmi, että kokelas ymmärtää eri aikakausien luonnetta, ja osaa suhteuttaa
oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja historiallisiin yhteyksiinsä. Hän osaa operoida
historian keskeisillä käsitteillä, jotka ovat aika, muutos ja jatkuvuus sekä syy-yhteyksien
hahmottaminen. Aineistotehtävissä hän osaa arvioida ja hyödyntää tekstejä ja visuaalisia
aineistoja kriittisesti. Pohdintatehtävissä ja tiedollisia ristiriitoja sisältävissä tehtävissä
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kokelas

osoittaa

ymmärtäväänsä

historialliseen

tiedonmuodostukseen

liittyvän

tulkinnallisuuden sekä syy-yhteyksien monitahoisuuden ja kompleksisuuden. Kokelas osaa
arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä
osaa erottaa ne nykyajan näkökulmista. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokelaan
valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia sekä kykyyn erottaa olennainen
ja epäolennainen tieto toisistaan.”17
Vastaavia

taitoja

abiturientilta

odotetaan

yleisesti

tämän

vastatessa

historian

nykymuotoiseen ylioppilaskokeeseen. Koska ohjeistuksia on tosiaan julkaistu vasta noin
viiden vuoden ajan, ei tätä vanhempiin taidekuviin ja maalaustaiteeseen liittyvissä
kysymyksissä ole sovellettavissa Ylioppilastutkintolautakunnan virallisia ohjeistuksia.
Tästä syystä teen tässä tutkimuksessa paljon rajanvetoja sekä johtopäätöksiä omaan
taidehistorialliseen tietopohjaani vedoten. Omat päätelmäni tulevat erityisen hyvin ilmi
vanhempien

ylioppilaskokeiden

tehtävänantojen

avaamisessa,

joista

Ylioppilastutkintolautakunta ei ole julkaissut hyvän vastauksen kriteereitä. Käyn kaikki
esimerkkitehtävät systemaattisesti läpi, ja mikäli valmiita kriteereitä vastaukselle ei ole,
kerron omin sanoin ja osin taidehistorialliseen kirjallisuuteen tukeutuen, mitä kussakin
tehtävässä onnistunut ja kiitettävä vastaus voisi edellyttää.
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3. Taidekuvan kuva-analyysi
Kuvat kertovat ympäröivästä todellisuudesta usein epäsuorasti, ja ne voivat harhauttaa
katsojaansa. Näin ollen valmiudet tulkita, analysoida, pohtia ja ymmärtää kuvia ovat tärkeitä
taitoja, joita voi harjoitella. Hyvän kuvalukutaidon kautta kuvia voi ymmärtää uudella tasolla,
ja ne muodostavat arvokkaan kanavan välittää tietoa.18 Kuvat ovat inhimillisen toiminnan
tulos, ja näin ne sisältävät vakiintuneita visuaalisia järjestyksiä ja kulttuurisia merkityksiä sekä
yhteiskunnan tiedostamattomia arvoja, asenteita, näkökulmia, rakenteita ja valtasuhteita.19
Kuvien lukutaito rinnastuu sosiaaliseen osaamiseen sekä kulttuurikoodien tuntemukseen,
sillä kuvat kertovat tarinoita, ilmaisevat ajatuksia ja tuntemuksia sekä nostattavat kysymyksiä.
Kuvien kautta siirretään historiaa sukupolvilta seuraaville.20 Kyky lukea kuvia kehittyy
kuitenkin osittain itsenäisesti, mutta kulttuurillisten merkityssisältöjen ja pintatasoa
syvempien viestien ymmärtäminen vaativat tuekseen ohjausta sekä opetusta.21
Kuvan analysoiminen ja siitä kuva-analyysin tekeminen tarkoittavat kuvan tietoista
havainnointia jostakin tietystä näkökulmasta käsin. Perusajatuksena on, että kuva koostuu
kahdesta osatekijästä, jotka ovat muoto ja sisältö. Ensimmäinen tarkoittaa teoksen visuaalisia
keinoja ja jälkimmäinen sisältöä sekä aihetta. Sisältöä ei voi olla ilman muotoa ja toisinpäin,
sillä taideteos on aina näiden molempien summa. Taidehistoriassa on luotu kuvan muodon ja
sisällön tarkastelua varten monenlaisia lähtökohtia, ja kuvaa voidaan katsoa neljästä
tarkastelunäkökulmasta käsin. Nämä ovat kuvailu, analysointi, tulkinta ja arvottaminen.
Kuvailulla tarkoitetaan sanallista erittelyä teoksen sisällöstä ja muodosta. Analysoinnin
puolesta sisällön ja muodon kuvailuun tuodaan mukaan osatekijöiden erittelyä ja
määrittämistä. Teoksen sisällön ja muotojen merkityksen ymmärtämistä kutsutaan
tulkinnaksi, kun taas arvottaminen käsittää teoksen sisältämien merkitysten pohtimista ja
vertailua suhteessa muihin teoksiin tai kulttuurilliseen viitekehykseen nähden.22
Näiden näkökulmien painoarvo vaihtelee luonnollisesti sen mukaan, mitä kuvasta halutaan
saada selville. Kuva-analyysissä tarkastelun alaiselle kuvalle esitetään kysymyksiä, joita
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Töyssy, Vartiainen & Viitanen 1999, 202, 203.
19

19

ohjaavat kysyjän kiinnostukset ja tavoitteet. Kuvatutkimuksen keinoja on lukuisia, ja kuvaanalyysit painottuvat taidehistoriallisessa tutkimuksessa aina historiallisen ajan, kulttuurin
kontekstin ja yhteiskunnan arvojen mukaisesti.23 1970-luvulta käynnistyi ”uusi taidehistoria”,
joka intoutui lingvistisestä käänteestä ja uusista tulkintatavoista, ja sen myötä
taidehistorialliseen tutkimukseen saapui lukuisia uudenlaisia tulkintatapoja, jotka lähestyivät
teoksia esimerkiksi psykoanalyyttisen tai feministisen tulkinnan kautta.24
Taideteoksen analysoiminen vaatii aina tuekseen paitsi tietämystä kuva-analyysin keinoista,
myös historian ja kulttuuristen merkitysten syvällistä tuntemusta. Esimerkiksi historiallisten
taustatietojen ymmärtäminen on oleellisen tärkeää, sillä kuva on aina kokonaisuus, eikä sitä
voida käsitellä tyhjentävästi ilman kontekstin huomioimista. Hyvä kuva-analyysi kytkee kuvan
aina aikakauteen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä on lisäksi tietoinen taiteilijan intentiosta
eli sanomasta.25
Lukiossa visuaalisen lukutaidon opetuksella on erityisen suuri painoarvo, sillä historian
ylioppilaskokeissa kuva-analyysi on yksi tehtävätyyppi, ja kuviin liittyvät aineistot ovat usein
karttoja, tilastoja, dokumentteja, taulukoita, valokuvia, pilakuvia tai taidekuvia. Olennaista on
huomioida erikseen tehtävänannon verbi, joka rajaa käsittelytapaa. Taidekuvan suhteen
tehtävässä opiskelijaa voidaan pyytää muun muassa tulkitsemaan, päättelemään,
erittelemään, arvioimaan, tarkastelemaan, vertailemaan, perustelemaan tai pohtimaan.
Tehtävänannossa voidaan pyytää esimerkiksi vertailemaan kahta taidekuvaa, erittelemään
tyylisuuntien ominaispiirteitä, kytkemään taidekuva kontekstiin tai pohtimaan taitelijan
sanomaa.
Seuraavaksi havainnollistan, millaisia kuva-analyysin valmiuksia abiturienteilta on historian
ylioppilaskokeen suhteen edellytetty. Aineiston perusteella taidekuvien analysoiminen vaatii
pääasiassa viittä kuva-analyysin lähtökohtaa, jotka ovat ikonografinen, formalistinen,
semioottinen,

biografinen

sekä

aatekriittinen

analyysi.

Olen

kustakin

valinnut

esimerkkikysymyksen, jonka kautta erittelen tehtävän vaatimaa kuva-analyysin tasoa.
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3.1.

Ikonografinen kuva-analyysi

Ikonografinen analyysi pitää sisällään kaksi tasoa, jotka on nimetty ikonologiaksi sekä
ikonografiaksi. Ikonografinen analyysi kehittyi vastavoimana formalistiselle eli muodolliselle
taiteentutkimukselle, jossa tutkimuskohteena on teoksen muoto, minkä seurauksena sisällön
ja merkityksen kuvaus jäivät varjoon. Formalismi korostaa teoksen ulkomuotoa sekä keskittyy
erittelemään tekniikkaa, materiaaleja, värejä, sommittelua, suuntia, liikettä, rytmiä,
jännitettä, tasapainoa sekä muita muodollisia elementtejä. Formalistista analyysiä on
käytetty paljon etenkin taidesuuntausten erottelussa sekä tyylihistoriassa.26
Ikonografisen analyysimenetelmän keskeinen hahmo on Erwin Panofsky, ja ikonografia on
ensisijaisesti juuri taiteentutkimukseen kehitetty menetelmä, joka on kohdistunut klassiseen
eurooppalaiseen kuvataiteeseen. Panofskyn vaikutus taidehistoriallisessa tutkimuksessa oli
hyvin vahva toisen maailman sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Ikonografia korostaa
laajemman asiayhteyden käsitettä teosten ymmärtämisessä ja tulkinnassa, ja ikonografiseen
analyysiin kuuluu vahvasti kontekstualisoiva tutkimusote. Kontekstualisointi edesauttaa
teoksen ymmärtämistä, sillä se merkitsee käsiteltävän irrallisen ilmiön asettamista
tarkoituksenmukaiseen asiayhteyteen, joka voi olla esimerkiksi historiallinen tai temaattinen.
Toisin ilmaisten tulkittavaa teosta tarkastellaan aikalaisperspektiivissä eli alkuperäisessä
kulttuurissa ja ajatusmaailmassa, jossa se sai alkunsa. Konteksti tarjoaa pelkän taustatiedon
ohella uusia näkökulmia ja käsitteitä tarkastelun avuksi, ja nämä kumpuavat ideologisista,
poliittisista, uskonnollisista, filosofisista ja sosiaalisista lähtökohdista.27
Ikonografisen analyysin ensimmäinen vaihe on sisällönanalyysin kaltainen kuvailun vaihe,
jossa huomio kiinnitetään teoksen näkyvien elementtien tunnistamiseen. Käytännössä tämä
merkitsee teoksen aiheen, henkilöiden ja tapahtumien yksinkertaista erittelyä. Pelkkä
kuvaileva tutkimus on kuitenkin yksinään riittämätöntä, jonka vuoksi ikonografisessa
analyysimenetelmässä käytetään myös laajempaa tulkintaa, joka liittää tutkimukseen
analysoivan

otteen.

Ikonografia

ulottuu

näkyvää

syvemmälle,

ja

keskittyy

sopimuksenvaraisiin merkityksiin. Näitä heijastetaan tulkinnassa aina aikakauteen sekä
kulttuurihistoriaan, joka vaatii pohtimaan teoksen syntyhistoriaa sekä tarkoitusta
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aikalaiskontekstissa. Panofskyn mukaan teoksen syntyajan ja aikalaiskontekstin kulttuuriilmapiiri sekä katsomusjärjestelmät ilmenevät tulkittavassa teoksessa.28 Taustalla vaikuttaa
ajatus siitä, että taidetta ei tehdä tyhjiössä, vaan se on aina sosiaalisen todellisuuden
heijastuma ja yhteiskuntansa kuva.
Panofsky eritteli ikonografiselle tutkimusotteelle kolme vaihetta, joiden kautta tutkimus
toteutetaan. Ensimmäinen vaihe tunnetaan primääritason tai luonnollisen tason nimellä, ja
tämä kattaa sisällön kuvailua, jota voidaan täydentää formaalilla eli muodollisella otteella.
Toinen vaihe kattaa ikonografisen analyysin, joka kohdistuu pintaa syvemmälle vertauskuvien
maailmaan ja piilomerkityksiin. Viimeinen vaihe on ikonologinen tulkinta, ja tämän
edellytyksenä on taustatekijöiden ja kontekstin huomattavan laaja tuntemus. Vain tätä kautta
tulkitsija voi tehdä päätelmiä symbolisten arvojen maailmasta sekä kulttuurihistorian
teemoista. Ikonologisen tulkinnan kautta teos nähdään eräänlaisena oman aikakautensa
symbolina.29
Ikonografisen analyysin osalta keskeisiä käsitteitä ovat symboli, metafora ja allegoria.
Symbolilla

tarkoitetaan

taiteentutkimuksessa

tunnusmerkkiä.

Symbolit

ovat

sopimuksenvaraisia ja kulttuurisidonnaisia. Esimerkiksi käärme voidaan länsimaisen
kulttuurin kontekstissa nähdä pahuuden symbolina. Ilmiön esittäessä toista merkitystä
käytetään verbiä symbolisoida. Termit metafora ja allegoria ovat hyvin lähellä symbolin
määritelmää, mutta metafora viittaa enemmän tekstissä esiintyvään kuin sanaan. Metafora
liittää yhteen kaksi erilaista asiaa, ja kuvataiteessa maalaus voi metaforisesti ilmaista ihmisen
tietoisuuden sisältöä olemalla ilmiasultaan esimerkiksi lohduton tai synkkä. Sitä käytetään
kuitenkin enemmän retoriikan, runousopin ja kirjallisuuden puolella kuvataiteen sijaan.
Allegoria puolestaan kuvaa jotakin asiaa jonkin muun avulla, ja allegoria sisältää aina
viittauksia. Allegorian alalaji on personifikaatio, jossa abstrakteja ominaisuuksia heijastetaan
ihmishahmon kautta. Attribuutti puolestaan merkitsee esinettä tai varustetta, joka esiintyy
personifikaation yhteydessä. Oikeudenmukaisuuden personifikaatio on esimerkiksi nainen,
jonka silmät on peitetty sideharsolla. Kädessään tällä on vaaka, joka on attribuutti.
Taidehistoriaan kuuluu kattava, vakiintunut ja sopimuksenvarainen allegoriajärjestelmä, jossa
tietyt esineet ja ilmiöt systemaattisesta edustavat ennalta määriteltyjä vertauskuvia.
28
29
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Kaikkiaan symboleissa, metaforissa ja allegoriassa on kyse merkityksen siirrosta. Toisin
sanoen näkyvän merkityksen taakse kätkeytyy aina jokin toinen merkitys, ja termit voidaan
kääntää vertauskuviksi.30
Vertauskuviin painottuvasta kuvataiteesta flaamilainen 1600-luvun maalaustaide ja sen
alalajina

asetelmamaalaus

on

hyvä

havainnollistava

esimerkki.

Hollantilainen

asetelmamaalaus on paitsi formalistisen myös ikonografisen lähestymistavan kannalta
hedelmällinen teema, sillä muotonsa puolesta asetelmia on helppo lähestyä tutkimalla niiden
tarkkuutta, symmetrisyyttä ja perspektiiviä. Lisäksi ikonografia tuo analyysiin syvyyttä, ja
kartoittaa asetelmiin sijoitettujen esineiden symbolista sanomaa. Asetelmamaalarit ikuistivat
sommitelmiinsa tavaroita arkisesta esinemaailmasta, ja tyypillisiä aiheita olivat kukat,
kynttilät, lasit, astiat, maljakot sekä hyönteiset, eläimet ja hedelmät. Esineet sisälsivät
piilotettuja viestejä ja eri esineisiin liitettiin erilaisia merkityksiä. Kuoleman läsnäoloa
symbolisoivat esimerkiksi eläinten tai ihmisten pääkallot, mädät hedelmät ja loppuun
palaneet kynttilät, joilla viestittiin memento mori-ajatuksesta.31 Kirjat puolestaan viittasivat
tietoon ja sivistykseen, kun taas soittimet kertoivat nautinnonhaluisesta elämäntyylistä.32
Sisältöön, kontekstiin ja symbolijärjestelmään keskittyvää ikonografista kuva-analyysia vaatii
esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen tehtävä syksyltä 1995. Abiturientin tuli avata Eetu
Iston teos Hyökkäys (1899), joka kuvaa suomalaisten taistelua Venäjän sortotoimia vastaan
ensimmäisen sortokauden aikana.

(historian ylioppilaskoe, syksy 1995)
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Kysymyksen ensimmäisessä osassa opiskelijan on täytynyt tulkita kuvaan liittyviä symboleita
ja toisessa osassa kytkeä kuva laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kolmannessa
osassa opiskelijan on täytynyt eritellä muita vastaavanlaisia taideteoksia samasta
historiallisesta asiayhteydestä käsin. Onnistunut vastaus on edellyttänyt ensinnäkin
symbolististen merkitysten ymmärtämistä. Eetu Iston Hyökkäys on ollut aikanaan poliittisesti
ja

kansallisesti

merkittävä

teos,

minkä

vuoksi

siihen

on

latautunut

lukuisia

itsenäisyysajatteluun viittaavia vertauskuvia. Myrskyävä meri ja rajuilma symboloivat
sortotoimia, siinä missä suuri kaksipäinen kotka on suora viittaus Venäjän mahtavaan
valtakuntaan. Peruskalliolla kahdella jalalla tukevasti seisova Suomi-neito on Suomen kansan
vertauskuva. Tämän valkoinen mekko ja tuulessa liehuva sininen huivi kuvaavat
suomalaisuutta. Vyötäröllään neidolla on kultainen vyö, johon on kuvattu yksityiskohtana
Suomen vaakuna ja käsissään hän kantaa lakikirjaa, joka edustaa Suomen lakia. Tätä Venäjän
kaksipäinen kotka on tullut anastamaan, mutta neito taistelee oikeutensa puolesta. Neidon
asento mukailee Suomen silloisia rajalinjoja, ja jännittynyttä latausta aikaansaavat meren
vaahtopäät sekä taivaan ukkospilvet. Teos on dramaattinen ja voimakas, aina poliittinen
yksityiskohtiaan myöten.33
Onnistunut vastaus on näiden symbolisten viittausten ohella edellyttänyt poliittisen sanoman
avaamista eli yhteiskunnallisen kontekstin huomioimisen. Ikonografiseen kuva-analyysiin
kuuluu oleellisena osana teoksen sitominen asiayhteyteen, ja Iston työssä kontekstin
huomioiminen on merkittävä edellytys teoksen sanoman ymmärtämiselle. Teoksen
maalausaikana Suomi taisteli kansallisen olemassaolonsa puolesta, ja maalaukseen sisältyy
hyvin voimakas piilopoliittinen agitaatioviesti sortotoimia vastaan. Hyökkäys oli jo omana
aikanaan tarkoitettu juuri kuvataiteelliseksi vastarinnaksi, joka noteerattiin myös Venäjän
puolella, minkä vuoksi sen julkinen esillä pitäminen kiellettiin.34
Hyökkäyksen ikonografinen tulkinta merkitsee siis symbolikielen avaamista sekä sortotoimien
heijastumisen huomioimista. Tähän tehtävään vastanneen abiturientin on oletettu ennen
kaikkea ymmärtäneen Suomi-neito kansakunnan vertauskuvana sekä rohkeuden, urheuden
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ja isänmaan puolustajana. Kaksipäinen kotka sitä vastoin on Venäjän vallan symboli, ja
ryöstämässä lakikirjaa, joka heijastaa Suomen kansan oikeuksia.35

3.2.

Formalistinen kuva-analyysi

Formalistinen analyysi on ensisijaisesti kiinnostunut teoksen muoto-ominaisuuksista.
Kuvatulkintana se edustaa vastavoimaa merkityksiin, sisältöön ja aiheeseen tukeutuville
tulkintatavoille, ja perinteisesti formalismia ja ikonografiaa on pidetty toisilleen vastakkaisina.
Formalismin historia ulottuu aina antiikin pythagoralaisten lukujärjestelmiin sekä Immanuel
Kantin estetiikkaan, mutta taidehistorian tutkimukseen formalistinen kuvatulkinta vakiintui
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Maalausten aihevalintoja alettiin pitää epäoleellisina, ja
merkityksellisiksi nousivat muodon elementit kuten värit ja sommittelut. Ei ollut sattumaa,
että formalismin nousun yhteyteen osui myös abstraktin taiteen kiinnostuksen kasvu, ja
luonnollisesti sen suhteen formalistinen tulkintatapa on ollut hyvin suosittu.36 Abstrakti taide
nojaa vahvasti esittävän ilmaisun sijaan geometrisiin muotoihin ja väreihin, minkä
seurauksena juuri väri ja muoto nousivat tässä uudessa kuva-analyysin lähtökohdassa
keskiöön.37
1900-luvun merkittävimpiin formalisteihin kuului Heinrich Wölfflin, joka kehitti tyylin
elementeille dikotomisen peruskäsitteistön sekä loi muoto-ominaisuuksille perustuvaa
tyylikielioppia taidehistoriaan.38 Wölfflin määritteli formalismin välineeksi seuraavia
käsitepareja: lineaarinen-maalauksellinen, pinta-syvyys, suljettu-avoin, monimuotoisuusyhtenäisyys, selkeys-epäselvyys.39 Formalismi määrittelee muodon ilmaisukeinoja ja
peruselementtejä, joita ovat värit, ääriviivat, muodot, mittasuhteet sekä rakenne, liike,
tasapaino, sommittelu ja rytmi. Yhdessä nämä formalistiset elementit saavat aikaa
kokonaisvaikutelman, joka on muodostunut kullekin tyylisuunnalle ominaiseksi ja
yhdistäväksi piirteeksi.40
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Formalismilla on tiivis yhteys tyylihistorialliseen tutkimusotteeseen, jossa taidetyylejä
kategorisoidaan juuri ulkoisten tekotapojen mukaan. Länsimaisen taidehistorian merkittävät
teokset ja taiteilijat voidaan vakiintuneen tavan mukaan järjestellä systemaattiseksi
kokonaisuudeksi, jota taidehistoriassa nimitetään termillä kaanon, ja jonka synonyymina
käytetään säännöstöä. Kaanon jakautuu lukuisiin temaattisiin kategorioihin aikakauden ja
taidetyylin mukaisesti, ja selkeimmin eri tyylit heijastuvat nimenomaan maalaustaiteen
ilmiasussa.
Kaanonin yläkäsitteiksi määritellään kronologisessa järjestyksessä antiikki, keskiaika,
renessanssi, barokki, rokokoo, valistus, romantiikka, modernismi ja nykytaide. Nämä
yläkäsitteet jakautuvat vielä lukuisiksi alakäsitteiksi, ja esimerkiksi antiikin taide voidaan jakaa
etruskitaiteeseen, geometriseen, arkaaiseen, klassiseen, hellenistiseen sekä roomalaiseen
kauteen. Sen sijaan modernismi pitää sisällään sekä 1800-luvun että 1900-luvun
taidesuuntaukset. 1800-luvun modernismia edustavat realismi, impressionismi, naturalismi,
neoimpressionismi, symbolismi, syntetismi, naivismi ja art nouveau. 1900-luvun
modernismiin kuuluvat puolestaan esimerkiksi ekspressionismi, kubismi, dadaismi, futurismi,
suprematismi, konstruktivismi ja surrealismi. Edelleen näiden sisällä voi olla lisää variaatioita,
ja

esimerkiksi

ekspressionismi

jakautuu

edelleen

fauvismiin

sekä

saksalaiseen

ekspressionismiin.41
Taidetyylit eroavat toisistaan paitsi sisällön myös muodon suhteen, ja eri aikana
maalaustaiteessa suosittiin erilaisia kuva-aiheita tai visuaalisia elementtejä, kuten valon ja
varjon vuoropuhelua tai värejä. Esimerkiksi barokin aikakaudella tummat ja raskaat värisävyt
näkyivät vahvasti maalaustaiteessa, kun taas rokokoon aikana muotiin tulivat vaaleat ja
puuteriset pastellisävyt. Tyylihistorialliseen kuva-analyysiin kuuluu siis formalististen
muotoelementtien kokonaisvaltainen vertailu, jonka avulla voidaan tehdä eroa eri
taidetyylien välille. Formalistinen analyysi lähtee liikkeelle määrittelemällä kuvan aiheen,
tekniikat ja materiaalit. Se keskittyy erittelemään kuvan värejä, kuvaelementtejä ja niiden
tärkeysjärjestystä sekä liikettä, rytmiä, suuntia, jännitteitä ja sommittelua.
Muoto-ominaisuuksiin ja tyylipiirteisiin keskittyvää formalistista kuva-analyysia vaatii
esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen tehtävä keväältä 2006. Tehtävään vastanneelta
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abiturientilta on vaadittu erittelemään kahden muotokuvan tyylisuuntauksia ja ihanteita.
Kuva-analyysin kohteina ovat Francois Boucher´n muotokuva Markiisitar Pompadourista
(1756) sekä Jacques-Louis Davidin teos Madame Récamierista (1800). Boucher´n maalaus
edustaa tyylisuunnaltaan rokokoota, ja Davidin teos uusklassismia. Tämä on pääteltävissä
paitsi maalausten vuosiluvuista, myös tyylipiirteistä.

(historian ylioppilaskoe, kevät 2006)
Ensinnäkin abiturientin on täytynyt osata eritellä kummankin muotokuvan olennaisimpia
muodon peruselementtejä. Markiisitar Pompadourin muotokuvan tunnistaa tyypilliseksi
rokokooteokseksi juuri sen tyylillisten ominaispiirteiden ansiosta, sillä maalausta määrittää
ylenpalttinen koristeellisuus ja hempeät värisävyt, jotka luovat kuvaan feminiinisen ja herkän
tunnelman. Teoksessa ei ole käytetty kuvasommittelun sääntöjä, jonka vuoksi maalausta
määrittää muotojen vapaus. Vaikka formalistinen kuva-analyysi keskittyy yksinomaan
muotokieleen, niin tässä yhteydessä on oletettavasti haluttu, että opiskelija on kiinnittänyt
huomiota myös maalauksen sisältöön. Toisin sanoen kuva-aiheen valintaan, joka niin ikään
on tärkeää, jotta maalaus voidaan määritellä rokokooksi. Rokokoo oli nimittäin korostetusti
yläluokan ja aristokratian taidetyylin, minkä vuoksi myös sen aiheet tulivat kohdeyleisönsä
piiristä. Tavallisesti rokokoomaalauksissa kuvattiinkin joutilasta yläluokan herrasväkeä
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huvittelemassa ja juhlimassa. Myös muotokuvat olivat yleisiä, ja näissä korostuivat upeat
aikalaisasut.42
Markiisitar Pompadourin vastakohdaksi on Ylioppilastutkintolautakunnan toimesta valittu
Madame Recamiérin muotokuva, joka on muodoltaan edelliseen verraten hyvin toisenlainen.
Rokokoo koettiin nimittäin valistuksen ideologian vastaiseksi, minkä vuoksi 1700-luvun
jälkipuoliskolla vaadittiin kurinalaisempaa ja linjakkaampaa taidetyyliä, joka sopi paremmin
yhteen valistuksen arvojen kanssa. Syntyi uusklassismi, joka pohjautui tiukasti säänneltyyn
antiikin muotokieleen. Uusklassismia käsiteltiin vastavoimana barokin ylitsevuotavuudelle
sekä rokokoon krumeluurille. Valistuksen ideologian ja järkiperäisen ajattelun hengessä
ihanteiksi nostettiin selkeys, yksinkertaisuus sekä säännelty muotokieli. Samalla ylimääräiset
yksityiskohdat pyyhittiin pois ja maalaustaiteesta tuli edelliseen nähden jopa minimalistista.
Davidin maalaus heijastaa uusklassismin eleetöntä muotoa, ja antiikin vaikutteet näkyvät
myös kuvan sisällön elementeissä.43 Onnistunut vastaaminen tähän tehtävään on vaatinut
opiskelijalta sekä rokokoon että uusklassismin tunnistamista sekä näiden yleisten
tyylipiirteiden erottelua sekä vertailua toisiinsa nähden. Lisäksi kysymyksen toisessa osassa
teokset pyydetään liittämään tyylisuunnan ohella myös ihanteisiin, minkä puolesta opiskelijan
oletetaan osaavan kontekstualisoida teokset sekä kytkeä ne valistuksen vuosisataan.

3.3.

Semioottinen kuva-analyysi

Semioottinen kuva-analyysi kiinnittyy voimakkaasti merkkeihin ja merkityksiin, joiden kautta
se avaa laajan näkökulman kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Nimitys tuleekin
muinaiskreikasta, joka on käännetty suoraan merkiksi. Semiotiikka sai alkunsa 1900-luvun
alkupuolella, ja sen perustajina pidetään sveitsiläistä kielitieteilijää Ferdinand de Saussurea
sekä amerikkalaista filosofia Charles Sanders Peirceä. Nykyisin semiotiikka on itsenäinen
tieteenala, ja se otti paikkansa kansainvälisessä tutkimuksessa 1960-luvulla, ja Suomessa
vuosikymmen myöhemmin. Suomessa semiotiikkaa on tehnyt tunnetuksi Helsingin yliopiston
professorina toiminut Eero Tarastin, joka on myös kansainvälisesti arvostettu semiootikko.
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Hänen määritelmänsä mukaan semiotiikka on merkkejä, merkkijärjestelmiä sekä niiden
tuottamista ja käyttöä tarkasteleva tiede.44
Semiotiikka näkee maailman merkkeinä, joilla on sanoma ja tarkoitus. Nämä eivät ole
kontekstistaan irrallisia ja itsenäisiä, vaan kiinnittyvät korostetusti ympäröivään kulttuuriin ja
yhteiskuntaan sekä sisältävät lukuisia keskinäisiä suhteita ja kiinnikkeitä. Kaikki inhimillinen
kulttuuri sisältää ja tuottaa merkityksiä. Merkin synonyymina voidaan käyttää jälkeä, tekstiä,
elettä tai kuvaa. Merkki on helppo määritellä joksikin, joka edustaa jotakin toista. Länsimaisen
kulttuurin peruskuvasto liittyy Raamattuun, kristinuskoon sekä antiikin myytteihin. Näiden
tuntemus avaa ymmärryksen taiteen ja kulttuurin merkityksiin, joissa usein viitataan tähän
sivilisaatiomme kivijalkaan. Merkit eivät ole olemassa ilman ympäröivää todellisuutta, ja
merkin tarkoitus jää vastaanottajalta hämärän peittoon, mikäli tämä ei ymmärrä sitä
laajemmassa kontekstissa. Onnistunut kommunikaatio merkkien välityksellä edellyttääkin,
että osapuolet osaavat liittää merkin samaan käsitesisältöön. Merkki jättää vastaanottajan
mieleen kokemuksen, joka muodostuu merkitykselliseksi. Merkitys puolestaan tarkoittaa
merkin mentaalista käsitesisältöä.45
Merkin ohella toinen tärkeä semiotiikan termi on representaatio, joka liittyy oleellisesti
kuvatutkimukseen. Representaatio voidaan kääntää kuvaamiseksi ja esittämiseksi, ja se
viittaa kuvatun kohteen ja itse kuvauksen erillisyyteen. Representaatioon liittyy skeeman
käsite, jolla tarkoitetaan sisäistä mallia, joka ohjaa havaintoja ja tulkintojen tekemistä.
Representaation perusteella katsojan rooli teoksen hahmottamisessa ja siitä tehtyjen
johtopäätösten tekemisessä on tärkeä.46 Intertekstuaalisuudella tarkoitetaan puolestaan
viittauksia muihin teoksiin, ja se on yleistä kirjallisuustieteen puolella, jonka puolesta sitä
kutsutaan myös tekstienvälisyydeksi. Kuvataiteessa se merkitsee kuvien tietoista
samankaltaisuutta.47
Semiotiikan alueita ovat etenkin humanistiset tieteet sekä yhteiskuntatieteet. Taidehistorian
tutkimuksessa semiotiikan asema on hyvin vakiintunut, ja taide sekä kulttuuri nähdäänkin
hyvin vahvoina semiotiikan tutkimuskohteina. Semiotiikka avaa näkökulman koko kulttuuriin,
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ja semiotiikan yhtenä suuntauksena voidaan erotella kulttuurisemiotiikka, joka keskittyy
nimenomaan kulttuurisen identiteetin muotoutumiseen. Kulttuurilla tarkoitetaan inhimillistä
tuotosta, yhteisöllistä muistia, sosiaalista perintöä sekä uskomusten kokonaisuutta.
Kulttuurisemiotiikan tutkimuksessa voidaan esimerkiksi kysyä, miksi jotkut ilmiöt koetaan
suomalaisuuden merkeiksi, kun taas toiset rajataan tämän ulkopuolelle. Kulttuurisemiotiikan
kautta voidaan eritellä kulttuurin rakenteita ja arvostuksia sekä avata kulttuuriin sidottuja
käsitteitä, kuten sisua ja saunaa. Tai pohtia kuinka Alvar Aalto, Jean Sibelius sekä Akseli GallenKallela edustavat teoksillaan suomalaisuutta. Toisin sanoen kulttuurisemiotiikka tutkii
merkitysten syntymistä ja säilyttämistä nimenomaan kulttuurin konteksteissa, ja taide on
aivan kulttuurisemiotiikan ytimessä. Taiteeseen keskittyvä semiotiikka ei pyri antamaan
esteettisiä arvioita teoksista, vaan selvittää mihin taiteen arvo perustuu ja mitä se
merkitsee.48
Taideteosta itseään voidaan kutsua merkiksi, sillä se ei ole vain olemassa sellaisenaan, vaan
osoittaa toiseen todellisuuteen. Semioottisen taidekäsityksen mukaan taide on jäljittelyä ja
representaatiota, ja teoksissa on aina läsnä piilomerkityksiä näkyvän sisällön alla. Onkin
erikoista, että semioottinen menetelmä on niin laajasti hyödynnetty taiteen kentällä, vaikka
sen perustajista Saussure ei julkaissut lainkaan taidetta käsitteleviä teoksia. Peirce sitä vastoin
viittasi vain ajoittain taiteeseen semiotiikan yhteydessä.49
Kulttuurin sopimuksenvaraisiin merkityksiin ja merkkijärjestelmiin keskittyvää semioottista
kuva-analyysia vaatii esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen tehtävä syksyltä 2015, jossa
analyysin kohteena on Sandro Botticellin Venuksen syntymä (1485). Semioottisen kuvaanalyysin lähtökohtana on intertekstuaalisuuden käsite, jolla tarkoitetaan siis viittauksia
muihin teoksiin, ja länsimaisen kulttuurin kantakertomuksina pidetään sekä Raamatun
kertomuksia, että antiikin mytologiaa.
Tehtävänasettelu sisältää kaksi eri vaihetta, ja ensimmäisessä osassa opiskelijaa pyydetään
erittelemään maalauksen ilmentämiä renessanssin ihanteita. Toisessa osassa opiskelijan
tulee kytkeä renessanssin tyylisuunta aikajana-ajattelulle perustuvaan jatkumoon, jossa
renessanssi lopetti keskiajan sekä aloitti uuden ajan.
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(historian ylioppilaskoe, syksy 2015)
Venuksen syntymä on renessanssiajan mestariteos, jonka merkitykset kiinnittyvät antiikin
kulttuuriin. Teoksen aihevalinta on antiikin roomalaisessa mytologiassa eivätkä sen
merkitykset avaudu ilman antiikin kulttuurihistorian ja myyttikuvaston tuntemusta.
Semioottinen analyysi lähtee liikkeelle tunnistamalla symboleita ja merkkejä sekä
yhdistämällä näitä laajempaan kontekstiin. Erityisen tärkeää on havaita, mistä kuvastoista
taidekuvan merkit on poimittu, ja mihin niillä viitataan. Abiturientin tulisi siis tunnistaa
antiikin mytologinen kuvaus, jossa Venus syntyy meren vaahdosta ja rantautuu
simpukankuorella tuulten jumalien avustamana. Maalaus sisältää viittauksen kristinuskoon,
sillä kaino Venus voidaan nähdä puhtaan Neitsyt Marian vertauksena.
Tästä tehtävästä on olemassa ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema ohjeistus, jonka
mukaan kuva-analyysissa tulisi tuoda esiin seuraavia asioita:
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”Tyydyttävässä vastauksessa tuodaan esiin joitakin maalauksessa olevia renessanssin
peruspiirteitä, esimerkiksi antiikin kulttuuriperintöä kohtaan osoitettu kiinnostus ja
ihmishahmojen yksityiskohtainen kuvaaminen. Uuteen aikakauteen siirtymisen piirteinä
voidaan pitää esimerkiksi, että renessanssi-ihminen asetti kirkon vallan kyseenalaiseksi.
Antiikin kulttuurin katsottiin edustavan tavoiteltavampaa elämäntapaa kuin kirkko opetti.
Renessanssille oli tunnusomaista itsenäisen ja luovan ajattelun ihannointi. Tällaista luovuutta
edustivat muun muassa Leonardo da Vinci sekä muut ns. yleisnerot (uomo universale).
Tyydyttävässä vastauksessa on oltava esimerkkejä siitä, millaisia seurauksia renessanssin
ihanteilla oli (taiteissa ja tieteissä), esimerkiksi aurinkokeskeinen maailmankuva, löytöretket,
reformaatio, humanismi.
”Kiitettävä vastaus analysoi maalausta ja pohtii uuden aikakauden luonnetta syvällisemmin.
Voidaan todeta esimerkiksi, että maalauksen aihe on mytologinen ja sekulaarinen,
vastakohtana keskiajan uskonnollisille aiheille. Antiikin kulttuuriperintöön tutustumisen
vaikutuksesta kolmiulotteisuus ilmestyi maalauksiin. Kiitettävässä vastauksessa tulee olla
useita esimerkkejä, millä tavoin renessanssi oli uusi aikakausi, mutta vastauksen tulee
tarkastella uutuutta koskevaa väitettä kriittisestä. Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi
siihen, että kirkon arvostelusta huolimatta renessanssi-ihminen ei sanoutunut irti
kristinuskosta. Itsenäisen ajattelun ihanteen eräs seuraus tosin oli, että läntinen
yhtenäiskirkko hajosi.”50
Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kiitettävään vastaukseen ja korkeampiin pisteisiin
yltäminen vaatii syvällisempää pohdintaa sekä maalauksen tarkempaa analyysia. Teoksesta
tulee huomioida siis mytologisen ja maallisen aihevalikoiman sekoittuminen sekä uusi
perspektiivikäsitys. Sen sijaan tyydyttävässä vastauksessa maalauksen kuva-analyysia ei
juurikaan tehdä, eikä vastaus linkity maalaukseen.
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3.4.

Biografinen kuva-analyysi

Taide kertoo aina yksittäisen ihmisen sielunmaisemasta, ajatuksista sekä tavasta nähdä
maailma. Taiteen avulla onnistuukin oman sisäisen näkymän välittäminen muille, ja
kuvataiteen kautta yksilö voi tehdä tunteensa näkyväksi visuaalisilla merkeillä. Taide on keino
viestiä, ja taideteos on aina myös tarina yksilön elämästä.51
Biografinen analyysi korostaa taiteilijan merkitystä ja tämän elämänkertaa. Menetelmänä se
asettaa kuvalle kysymyksiä kuvan tekijästä, olosuhteista sekä intentiosta.52 Taitelijaa
käsitellään itsenäisenä ja luovana subjektina, jonka persoonallisuus sekä elämäntapahtumat
heijastuvat taiteeseen.53 Taiteilijan elämällä ja teoksella nähdään aina katkeamaton yhteys, ja
teos on taiteilijan elämäntarinan heijastuma. Biografinen analyysi avaa tarkastelunäkökulman
taiteilijan persoonallisuuteen ja elämään, mikä auttaa paremmin ymmärtämään teoksen
tarkoitusta. Kirjallisuuden puolella samaa elämänkertaan keskittyvää analyysimenetelmää
kutsutaan biografiseksi kirjallisuudentutkimukseksi, mutta näiden idea on sama, riippumatta
siitä eritelläänkö kirjailijan vai kuvataiteilijan elämäntarinan ja teosten yhteyttä. Olennaista
on taiteilijan elämänvaiheiden tarkka kartoittaminen, persoonallisuuden analysointi sekä
yksityiskohtaisen tiedon kerääminen. 54
Biografisessa analyysissa tulee huomioida yksittäisen taideteoksen lisäksi taiteilijan muu
tuotanto, sekä pyrkiä erittelemään näiden yhtäläisyyksiä tai eroja. Esimerkiksi muutokset
taiteilijan henkilökohtaisessa elämässä ovat voineet vaikuttaa taiteen ilmiasuun ja saada
aikaan erilaisia taiteellisia kausia, jotka heijastuvat elämäntyön laatuun ja määrään. Värikäs
yksityiselämä, sairaudet, psyykkiset ongelmat, läheisen kuolema tai rakkauselämä voivat olla
tekijöitä, jotka jättävät jälkensä tuotantoon.55
Taitelijan elämänkertaan ja asemaan sekä yhteiskunnan vastaanottoon liittyvää biografista
kuva-analyysia vaatii esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen tehtävä keväältä 2007.
Tehtävänannossa on rinnastettu kaksi taidekuvaa eri aikakausilta, ensimmäisenä Diego
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Velásquezin Hovinaiset (1656) sekä toisena Pablo Picasson Hovinaiset (1957). Teosten välillä
on instertekstuaalisuutta, ja abiturienttia pyydetään tehtävän ensimmäisessä osassa
tunnistamaan maalausten tyylisuunnat sekä erittelemään ulkoisia muoto-ominaisuuksia.
Tehtävän toisessa osassa abiturientin tulee biografisen analyysin keinoin pohtia taiteilijan
asemaa ja tehtävää kummankin taiteilijan historiallisessa kontekstissa, joilla on toisiinsa
nähden eroa noin 300 vuotta.

(historian ylioppilaskoe, kevät 2007)

Tehtävän ensimmäisessä osiossa abiturientin tulee soveltaa formalistista analyysia ja
tunnistaa Velásquezin maalaus barokiksi, ja Picasson teos modernismiksi. Valitut tyyliperiodit
tulee myös perustella auki. Velásquezin maalauksen suhteen abiturientin täytyy tunnistaa
maalauksesta tyypillisiä barokin tunnusmerkkejä, ja kuva-analyysin voi aloittaa luettelemalla
näistä aiheen, väriskaalan ja valöörin. Velásquezin tuotanto on barokin tyylin mukaan
mahtipontista, mutta samalla intiimin realistista, mikä on osin ristiriitaista. Velásques oli
erityisen taitava maalaamaan valoa, joka heijastui kauniisti henkilöistä ja näiden pukujen
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detaljeista. Myös tilan käytön ja sommitelman suhteen hän loi omannäköisen tyylinsä, ja
väriharmoniassa hän suosi mielellään vaaleanpunaisen ja hopean yhdistelmää.56
Diego Velásques oli Espanjan kuninkaan Filip IV:n hovimaalari, joten iso osa hänen
tuotannostaan mukailee aihevalinnoiltaan Habsburgien hovin elämäntyyliä. Hovinaiset on
ryhmämuotokuva pienestä prinsessa Margaritasta sekä tämän hoviseurueesta, johon kuuluu
hovineitejä, kääpiö, hovinarri, koira sekä nunna ja pappi. Sommitelma on painottunut kuvan
alareunaan, jossa hovinaiset ovat kyykistyneitä pienen prinsessan ympärillä. Kuvan
vasempaan reunaan ja suuren maalaustelineen eteen Delásquez maalasi myös itsensä
maalauspaletti ja sivellin kädessään. Yksityiskohdat ovat huolelliset, ja prinsessan
kasvonpiirteet osuvat valoon, jolloin muotokuva heijastaa tämän lapsenomaista
haavoittuvuutta ja tietävää katsetta.57
Tehtävän ensimmäisessä osassa tulee myös huomioida toinen maalaus, joka on Pablo
Picasson mukaelma ja esikuvansa tavoin nimetty Hovinaiset (1957). Picasso oli merkittävä
modernismin aikakauden taiteilija, ja taidemaailman edelläkävijä. Hänen maalauksensa ovat
teknisesti ja tyylillisesti omaperäisiä, ja niissä on viitteitä lukuisista modernismin ajan
tyylisuuntauksista. Picasson laajasta tuotannosta löytyy niin ekspressionismin, symbolismin
kuin kubisminkin edustajia. Yhteistä tuotannolla on kuitenkin ihmisfiguurin ja inhimillisyyden
pirstaleinen kuvaustapa sekä ahdistuneet viittaukset seksuaalisuuteen ja kuolemaan.58
Onnistuneen vastauksen kannalta on olennaista, että abiturientilla on hallussaan perustietoa
modernismin ajan taidetyyleistä. Modernin taiteen aikakaudella tarkoitetaan siis 1860-luvulta
lähtenyttä virtausta, joka pitää sisällään lukuisia eri tyylejä alkaen impressionismista sekä
päättyen abstraktiin taiteeseen.59 Picasso eli elämäänsä taiteellisen vallankumouksen
keskellä,

jonka

myötä

taide

muuttui

esittävästä

kuvauksesta

yhä

enemmän

tulkinnanvaraisempaan suuntaan ja sai formalismin näkökulmasta uusia ilmiasuja. Taiteilijana
Picasso muistetaankin kokeellisena maalarina, jonka elämäntyö on jaettavissa erilaisiin
kausiin hallitsevan kuvaustyylin mukaisesti.
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Hovinaiset edustaa kubismia, jonka ulkoisena tunnusmerkkinä oli kuvan hajottaminen
geometrian avulla. Ympyrät, tasot, särmiöt, kulmat, ellipsit, kulmiot ja neliöt toivat
toisenlaisen lähtökohdan kuvattavaan todellisuuteen. Keskeisperspektiivi ja kertova sisältö
jäivät marginaaliin samalla, kun värimaailma muuttui murretuksi, jopa niukaksi. Picasson
omalaatuinen tyyli heijastui kubismiin, jonka hän kehitti omassa tuotannossaan niin sanotuksi
analyyttiseksi kubismiksi.60 Hovinaiset on esimerkillinen maalaus Picasson kubistisesta
tyylistä, jossa ihmisfiguurit hajosivat teräväkulmaisiksi tasopinnoiksi, joista taidehistoriassa
käytetään nimitystä fasetti.61 Lisäksi kubismille tyypilliseen tapaan värimaailma on
kaventunut, ja Picasso on omassa mukaelmassaan supistanut Velásquezin punertavan
väriskaalan mustavalkoiseksi varjon ja valon vuoropuheluksi. Picasson teos poikkeaa monella
tapaa alkuperäisestä teoksesta, mutta on kubismin ominaispiirteistä huolimatta
tunnistettavissa esikuvansa mukaelmaksi.
Vastatessaan tehtävän ensimmäiseen osaan on siis olennaista, että abiturientti on nimennyt
maalausten tyylisuunnat oikein sekä perustellut nämä valinnat auki. Tehtävän toinen osa on
vaatinut vertailemaan taiteilijan asemaa ja tehtävää sekä Velásquezin että Picasson
aikakaudella. Näin toinen osa laajentaa näkökulmaa kuva-analyysin ulkopuolelle sekä tuo
vastaukseen

mukaan

biografista

pohdintaa

sekä

yhteiskunnallista

kontekstia.

Huomionarvoista on, että tällä toisella kysymyksellä on suurempi painoarvo tehtävän
arvostelun kannalta, sillä siitä on mahdollista ansaita puolet enemmän pisteitä ensimmäiseen
osaan nähden.
Toiseen osaan vastaamisen kannalta on merkittävää, että abiturientti tuo vastauksessaan
esiin taiteilijan aseman ja tehtävän sekä 1600-luvulta että 1900-luvulta. Velásquezin
aikakaudelta abiturientti voi pohtia taiteilijoiden uutta asemaa, joka sai alkunsa renessanssin
ja individualismin korostuksen seurauksena. Lisäksi tärkeää on tuoda esiin näkökulma, jossa
taiteilijat tekivät absolutismin ja vastauskonpuhdistuksen vuosisadalla töitä sekä kirkon että
maallisten ruhtinaiden palveluksessa. Vastauksessa tulee huomioida myös 1900-luvun
taiteilijapiirit sekä taiteilijoiden uusi yhteiskunnallinen asema ja taiteen määritelmän
laajentuminen.
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3.5.

Aatekriittinen kuva-analyysi

Aatekriittinen kuva-analyysin menetelmä arvioi maalausta poliittisten ja ideologisten viestien
välikappaleena. Aatekriittinen analyysi pyrkii löytämään kuvasta tendenssin, joka voi olla joko
piilotettu tai ilmeinen. Kuvalla nähdään olevan sanoma, jonka voi kytkeä laajempaan
yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, ja tämän ymmärtäminen edellyttää historiallisen tilanteen
tuntemusta. Aatekriittistä kuva-analyysin menetelmää käytetään usein nykyaikaisten
mainoskuvien analysoimisessa, mutta se sopii hyvin myös muunlaisiin kuviin sekä poliittisen
maalaustaiteen erittelyyn.62 Poliittisen maalaustaiteen suosio kasvoi 1900-luvulla, kun
maailma oli sodassa. Taiteilijat pyrkivät töillään viestimään sanomaa sekä sodan puolesta että
vastaan. Lisäksi sotien jälkeen taide oli keino purkaa traumoja kuvakulttuurin kautta.63
Aatekriittisen analyysin mukaan taiteen yhteys historialliseen aikaan ja paikkaan on aina
kuvissa läsnä. Taide ei synny tyhjiössä, vaan sillä on konteksti, joka tulee huomioida myös
tulkinnassa. Monilla taidekuvilla onkin voimakas poliittinen tausta, ja taidetta on käytetty
myös keinona vaikuttaa. Esimerkiksi barokki valjastettiin vastauskonpuhdistuksen hengessä
osoittamaan katolisen kirkon mahtia siinä missä suomalaiset taiteilijat hyökkäsivät taiteen
keinoin Venäjän sortotoimia vastaan. Aatekriittisessä kuva-analyysissa historiallinen
asiayhteys saakin ikonografisen menetelmän tavoin näkyvyyttä, ja tulkinta lähestyy
historiantutkimusta. Aatekritiikin tärkeisiin termeihin kuuluu propagandan käsite, jolla
tarkoitetaan poliittisen, yhteiskunnallisen tai muun aatteellisen järjestelmän systemaattista
levittämistä ja voimakasta pyrkimystä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Taide on yksi
propagandan kanava.64
Aatekriittisessä menetelmässä kuvalla on sanoma, joten lähdekritiikki ja tiedon arvioiminen
ovat tärkeässä asemassa myös analyysin tekemisessä. Tämä edellyttää kriittistä
tiedonkäsittelyä sekä kykyä tulkita maalausta historiallisena lähdeaineistona. Lähdekritiikkiin
liittyy kyky lukea kuvan sanomaa sekä analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia
lähteitä ja tehdä niiden perusteella tulkintoja näiden merkityksistä ja motiiveista.
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Tärkeintä aatekriittisen analyysin suhteen on tiedostaa kuvan taustat, eli milloin kuva on
tehty, missä kontekstissa se on tehty ja kuka sen on tehnyt. Varsinaisen aatekriittisen
tulkinnan voi aloittaa erittelemällä kuvan visuaalisia vaikutuskeinoja, jolloin tulkinta lähtee
liikkeelle formalismin kaltaisesta erittelystä. Usein kuvassa on joitakin huomiota herättäviä
muodollisia ominaisuuksia, kuten voimakkaita värejä tai epäsovinnainen sommittelu. Näiden
seurauksena kuvan tunnelma voi olla esimerkiksi pelottava, latautunut tai levoton. Sitten
analyysi etenee tarkemmin historiallisen tilanteen kartoittamiseen sekä sisällön avaamiseen,
jolloin kuvasta paljastuu intentio tai viesti. Oletusarvona on, että kuvalla halutaan ottaa
kantaa, ja sillä on yhteiskunnallinen sanoma, jonka taiteilija on kätkenyt taiteeseen.

(historian ylioppilaskoe, syksy 2005)
Poliittiseen sanomaan keskittyvää aatekriittistä kuva-analyysia vaatii esimerkiksi tämä
historian ylioppilaskokeen tehtävä syksyltä 2005. Guernica-maalaus (1937) esittää Pablo
Picasson näkemystä Espanjan sisällissodasta 1930-luvun jälkipuoliskolla. Tehtävänannon
mukaan abiturientin tulee tarkastella Picasson maalausta sekä antaa yleisemmin
omavalintaisia esimerkkejä sisällissodan vaikutuksista sotaa käyvän maan yhteiskuntaan
taisteluiden aikana ja niiden jälkeen. Tehtävään vastaavan abiturientin ei siis oleteta
käsittelevän vastauksessaan juuri Espanjan sisällissotaa, vaan taidekuva toimii virikkeenä
aihepiirille, ja halutessaan abiturientti voi käsitellä esimerkiksi Suomen sisällissotaa, joka voi
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lukiolaisille tuntua tutummalta. Maalauksen poliittinen sanoma on kuitenkin yleispätevä,
minkä vuoksi sen kuva-analyysi toimii aihepiiriin johdantona.
Aatekriittinen analyysi edellyttää myös taiteilijan taustan tuntemusta, mikä edesauttaa
taiteeseen sisältyvän poliittisen sanoman avaamista. Picasso syntyi Espanjassa, mutta joutui
maanpakoon ja muutti pysyvästi Ranskaan, jossa hän vaikutti Pariisin taiteilijapiireissä. Alun
perin espanjalaisena hänen taiteensa heijasteli lukuisia viittauksia entiseen kotimaahansa, ja
hänet tunnettiin julkisesti intohimoisena totalitarismin ja Francon vastustajana, joka otti
voimakkaasti kantaa diktatuuriin.65
Picasson Guernica-teos on vuodelta 1937, ja se ilmentää selkeästi Picasson espanjalaisia
juuria sekä taiteilijan halua vaikuttaa taiteen keinoin ja ottaa kantaa. Maalauksen
historiallinen tausta kiinnittyy Espanjan sisällissotaan, joka alkoi maalausta edeltävänä
vuonna. Maalauksen nimi viittaa espanjalaiseen kylään, jonne espanjalaiset fasistit yhdessä
saksalaisten pommikoneiden kanssa hyökkäsivät. Surmansa saivat sadat siviilit.66
Kuva on monimutkainen eikä aukea yhdeltä katselukerralla, vaan sen hahmot ja muodot
vaativat pitkäjänteistä tarkastelua. Kulmikkaat figuurit, abstraktit geometriset muodot sekä
rikkoutunut kokonaisuus ilmentävät sodan sekasortoa ja kaaosta, johon mustavalkoinen
värimaailma luo pelottavaa dramatiikkaa. Hahmot ovat ilmeiltään kauhistuneita, piinattuja
sekä kärsiviä. Tarkemmalla tarkastelulla hahmojen joukosta erottuvat itkevä nainen, joka
kantaa käsivarsillaan kuollutta lasta sekä alakulman kaatunut sotilas. Vakiintuneen tulkinnan
mukaan hevosen voi nähdä kansan vertauskuvana siinä missä härkä symboloi julmaa
diktatuuria.67
Picasson Guernican kuva-analyysi on syksyltä 2005 eikä ylioppilastutkintolautakunta vielä
tällöin julkaissut hyvän vastauksen kriteereitä, mutta abiturientilta voisi odottaa tehtävässä
seuraavanlaista pohdintaa. Onnistunut kuva-analyysi Picasson maalauksesta edellyttää, että
abiturientti osaa ajallisesti kytkeä maalauksen, Espanjan sisällissodan sekä toisen
maailmansodan toisiinsa. Picasso on maalannut Guernican vuonna 1937, ja abiturientin tulee
ehdottomasti huomioida maalausvuoden tärkeys, joka ajoittuu toista maailmansotaa
ennakoiviin vuosiin. Tällöin Euroopassa käytiin maailmansotaa edeltävä kriisi, jossa Espanja
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ajautui tasavallasta diktatuuriksi. Ajallisen kontekstin huomioimisen ohella abiturientilla on
hyvä olla perustiedot hallussa liittyen Francisco Francon diktatuuriin, ja pohdinnassa on
ansiokasta tuoda esille myös totalitarismin käsite, jolla tarkoitetaan diktatuurivaltion
pakonomaista ja väkivaltaan sidottua kontrollia. Jotta maalauksen viesti avautuu oikein, tulee
abiturientin tiedostaa, että Picasso oli Francon diktatuuria vastaan, ja Guernicaan sisältyy
poliittinen sanoma vapaan ja rauhanomaisen kansakunnan puolesta.
Kuva-analyysissa abiturientin tulee osata eritellä aatekriittisen analyysimenetelmän avulla
sisällön ja muodon sanomaa. Analyysissa tulee huomioida pommituksen aiheuttama
sekasorto ja kärsimys. Maalaus kiteyttää sodan kauhun, joka konkretisoituu kuolleessa
lapsessa sekä tuskaisten siviilien kasvoissa. Kuva on kokonaisuudessaan vaikuttava ja
huomiota herättävä epäsovinnaisten muotojen, dramatiikan sekä mustavalkoisuuden
ansiosta. Guernicaan keskittyvän kuva-analyysin jälkeen abiturientin tulee heijastaa
maalauksen sanomaa sisällissodan seurauksiin laajemmassa skaalassa. Vaikka Guernica kuvaa
nimenomaisesti Espanjan sisällissotaa on sen sanoma silti ajaton ja universaali. Sota on sotaa
ajasta ja paikasta riippumatta, ja inhimillinen kärsimys on aina samankaltaista. Halutessaan
abiturientti voi osoittaa tietämystään yli historian kurssirajojen sekä pohtia esimerkiksi
Suomen sisällissotaa ja tuoden tästä esimerkkejä kansakunnan kahtiajakautumisesta, siviilien
kärsimyksestä sekä sisällissodan pitkäkantoisista seurauksista. Hyvä vastaus kattaa siis sekä
Guernican aatekriittisen analyysin että laajemman pohdinnan sisällissodan vaikutuksista
yhteiskuntaan pidemmällä tähtäimellä.
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4. Maalausten genret
Kuvataiteessa ja etenkin maalaustaiteessa käytetään genren käsitettä merkitsemään teoksen
lajityyppiä, joka määräytyy aiheen mukaan. Maalauksia jaotellaan vakiintuneen käytännön
mukaisesti

historiamaalauksiin,

muotokuviin,

laatukuviin,

asetelmiin

sekä

maisemamaalauksiin. Tutkimuksen aineiston taidekuvat edustavat joko historiamaalausta,
muotokuvamaalausta tai laatukuvaa. Sen sijaan asetelmia tai maisemamaalauksia ei kuvaanalyysin suhteen tehtävänannoissa vaadita.

4.1.

Historiamaalaus

Historian ja taidehistorian tieteenaloilla on kiinteä yhteys, joka on korostunut viime
vuosikymmeninä, kun taidehistoriallinen tutkimus on moninaistunut ja alkanut huomioida
aiempaa enemmän yhteiskunnallista ja sosiaalista kontekstia taiteen tulkinnassa.
Taidehistoria on näin osittain myös historiantutkimusta, ja taidetta voidaankin pitää
historiallisen kerronnan muotona, kun menneisyys herää henkiin kuvataiteen kautta.
Maalaukset ovat keino koskettaa menneisyyttä, ja historia luo taiteelle kontekstin,
kokonaisuuden ja taustan, joiden kautta kuvaa historiasta voidaan rakentaa ja tulkita.
Taidehistoria kuitenkin eroaa historiantutkimuksesta siinä, että taideteos käsitetään
ensimmäisessä tutkimuskohteeksi, siinä missä historiantutkimus ymmärtää taideteoksen vain
lähteenä.68
Taidekuvat ovat aina aikansa tuote, joten ne kertovat sekä yleishistoriallista että
kulttuurihistoriallista tietoa, ja voidaan ajatella, että kuvat peilaavat aikaansa.69
Historiantutkimuksen kannalta taidekuvat esittävät elämää ennen vanhaan, ja niistä voidaan
saada tietoa menneisyyden tavoista, pukeutumisesta ja elämän muodoista.70 Taide on
historiallisen tiedon lähde, ja useimmiten taidehistoriallinen opetus onkin luonteeltaan
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kronologista, jossa aikakaudet seuraavat totutusti toisiaan ja kytkevät tapahtumahistorian
tyylihistoriaan.
Taide ja historia yhdistyvät parhaimmillaan historiamaalauksessa. Tämä on maalaustaiteen
genre, joka kuvaa historiallisia tapahtumia ja henkilöitä. Historiamaalaus tunnettiin jo antiikin
aikana, mutta varsinaiseen suosioon se nousi 1600-luvun taideakatemioissa, jolloin siitä tuli
maalaustaiteen genreistä arvostetuin. Historiaa kuvaavat maalaukset olivat usein kooltaan
suuria ja kokonaisvaikutelman haluttiin olevan vaikuttava. Työnjälki oli yksityiskohtaista,
kuvissa tapahtui paljon ja aivan erityisellä huolellisuudella taiteilijat maalasivat historiallista
rekvisiittaa. Tärkeää oli myös huomioida sommitelma, jotta halutun tapahtuman kuvaus olisi
mahdollisimman onnistunut, ja katsoja ymmärtäisi kuvan sanoman.71
Historiaa kuvaavissa maalauksissa todellisuuden tapahtumat sekoittuivat taruun, ja lisänä oli
paljon mytologisia ja uskonnollisia elementtejä. Nationalismin myötä historiamaalauksen
aiheet muodostuivat kansallisiksi, ja romantiikka nosti etenkin keskiajan historiallisena
aikakautena historiamaalauksen suosioon. Historiamaalaus säilytti suosionsa aina 1800-luvun
loppuun ja 1900-luvun alkuun asti, kunnes valokuvaus syrjäytti tämän kalliin ja aikaa vievän
kuvataiteen lajin taltioida historiallisia tapahtumia.72
Historiamaalausten

tulkinnan

suhteen

historiatietoisuuden

käsite

on

olennainen.

Historiatietoisuus merkitsee ymmärrystä omasta itsestä historian toimijana sekä osana
historian prosessia. Historiatietoisuus on kykyä tarkastella ilmiöitä menneisyyden
tapahtumien kautta sekä nähdä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset historiallisesti
rakentuneiksi. Historiatietoisuus edellyttää kriittisyyttä, ja menneisyyden tapahtumia ja
ilmiöitä tuleekin käsitellä oman ajan kontekstista käsin ja arvioiden niiden luotettavuutta.
Kriittisyys tarkoittaa, että historiallisen lähteen tarkastelija osaa kysyä lähteen alkuperästä,
arvioida sen todenperäisyyttä sekä erottaa tosiasian propagandasta. On hyvä pohtia, kuka
lähteen on tuottanut sekä minkälaisella tarkoituksella.73
Historian ylioppilaskokeissa keskeinen tehtävätyyppi on taidekuvien välittämän historiakuvan
pohtiminen, ja näihin liittyvissä tehtävänannoissa opiskelijaa pyydetään usein pohtimaan,
kuinka valittu taidekuva ilmentää tai kuvaa valittua historian ilmiötä, ajanjaksoa tai
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tapahtumaa. Historiakuva on kuitenkin aina rakennettu, eikä se voi täysin objektiivisesti
vastata todellisuutta, ja ajatus tästä sisältyy myös tehtävänantoihin, jossa abiturientin tulee
ennen kaikkea arvioida näiden yhdenmukaisuutta.
Historiamaalauksen analyysia vaatii esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen tehtävä
syksyltä 2000, jossa kuva-analyysin kohteena on Benjamin Westin maalaus William Pennin
johtamista neuvotteluista Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön kanssa. Taulu on maalattu
1700-luvulla, ja se kuvaa edellisen vuosisadan englantilaisten ja Pohjois-Amerikan
alkuperäisten asukkaiden neuvonpitoa siirtokunnan perustamisesta. Abiturientin on kuvaanalyysissa täytynyt määritellä missä määrin kyseisen historiamaalauksen välittämä
historiakuva vastaa todellisuutta. Tähän taidekuvaan voidaan parhaiten soveltaa aatekriittistä
kuva-analyysin menetelmää, jossa maalausta käsitellään propagandan sanomana.
Aatekriittisen analyysin mukaan kuvaan sisältyy aina viesti, joten analyysin menetelmässä
korostuvat kriittisen tiedonkäsittelyn taidot.

(historian ylioppilaskoe, syksy 2000)
Tehtävä on julkaistu ajalta ennen Ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen kriteereitä,
mutta voisin olettaa, ettei abiturientin odoteta tuntevan sen tarkemmin Benjamin Westin tai
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William

Pennin

henkilöhistorioita.

Teoksen

kuva-analyysi

ja

tehtävänannon

kysymyksenasettelu kohdistuvat enemmänkin tapahtuman tulkintaan, jossa abiturientin
tulee ennen kaikkea arvioida maalauksen välittämää kuvaa sekä pohtia yleisemmin
dokumentin ulkopuolelta eurooppalaisten ja alkuperäisväestöjen kohtaamista.
Kuva-analyysissa lähdekritiikki korostuu, ja on tärkeää, että abiturientti on kiinnittänyt
huomiota taiteilijan kansalaisuuteen. Maalaus on yhdysvaltalaisen Benjamin Westin
maalaama, joten kohtaaminen on luonnollisesti pyritty esittämään englantilaisten kannalta
edullisesta näkökulmasta. West maalasi lukuisia uusklassismin sävytteisiä historiamaalauksia,
jotka kuvasivat usein Yhdysvaltojen lähihistoriaa.74 Kyseinen maalaus on Westin tuotannolle
hyvin tyypillinen, ja se kuvaa englantilaisen William Pennin kohtaamista 1680-luvulla
intiaanien kanssa.
Mikäli teosta lähestyy sen avaamiseen sopivasta aatekriittisestä näkökulmasta, voisi tehdä
seuraavanlaisia havaintoja. Ensinnäkin kohtaaminen on kuvattu hyvin rauhanomaiseksi, ja
seesteiseksi. Kuvassa Penn on polvistunut intiaanipäälliköiden eteen, sekä tarjoaa heille
lakanaan käärittyä vastalahjaa vastineeksi siirtokuntaan vaadittavasta maasta. Maalauksen
mukaan neuvottelut siirtokunnan perustamisesta olivat ristiriidattomat ja yksimieliset.
Taustalla siintää jo valmiita taloja, jotka heijastavat eurooppalaista rakennustaitoa ja
sivistystä.
Hyvän vastauksen kriteereissä voisi olettaa, että abiturientti ymmärtää kuvaan liittyvän
propagandan, jossa neuvottelujen rauhanomaisuutta on pyritty korostamaan, ja
kohtaaminen on esitetty englantilaisten puolelta edustavasta näkökulmasta. Todellisuudessa
alkuperäisväestön ja eurooppalaisten yhteenotot saattoivat olla hyvinkin väkivaltaisia ja
verisiä eikä maalauksen välittämä rakentava dialogi ollut se tavallisin tapa hoitaa suhteita
alkuperäisväestöön. Abiturientin tulee tehtävässä avata myös dokumenttiin tukeutumatta
eurooppalaisten suhtautumista muihin kulttuuripiireihin ja näiden tapoihin. Tässä kohtaa
voisi olettaa, että abiturientti osaa mainita kolonialismin sekä eurooppalaisten ylimielisen
suhtautumisen alkuperäisväestön villeiksi leimattuun kulttuuriin.
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4.2.

Muotokuvamaalaus

Muotokuvamaalaus on maalaustaiteen genre, joka kuvaa henkilöä tuoden esille tämän
fyysisiä ja mentaalisia ominaisuuksia. Muotokuva voi olla yksilökuva tai vaihtoehtoisesti
ryhmäkuva, jolloin muotokuvan kohteena on useampia henkilöitä. Muotokuvassa malli
voidaan kuvata joko kokonaisuudessaan tai osittain, ja jälkimmäisen yhteydessä puhutaan
yleensä pää- tai rintakuvista. Varsinaisesti muotokuvamaalaus sai alkunsa renessanssin
aikakaudella, kun ihanteeksi muodostui individualistinen ihmiskäsitys.75 Muotokuvan
tärkeimpänä kriteerinä pidetään mallin ja kuvan yhdennäköisyyttä. Vaikka fyysisten piirteiden
vastaavuus on hyvän muotokuvan tunnus, on muotokuvan tehtävä huomattavasti laajempi.
Sen tarkoituksena on ilmentää fyysisen näköisyyden ohella myös mallin persoonaa ja
yhteiskunnallista asemaa. Muotokuva sinänsä on kokonaisuus, joka muodostuu monen
pienen yksityiskohdan summasta, ja onnistuneessa muotokuvassa on huomioitu niin asento,
ilme kuin vaatetuskin. Lisäksi hyvä muotokuva imartelee malliaan, ja esittää tämän
luonnollisesti mahdollisimman edustavasti.76
Muotokuvan tulkinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota itse henkilön ohella pienempiin
yksityiskohtiin, kuten vaatteisiin, esineisiin sekä kehonkieleen. Rekvisiitta kertoo omaa
tarinaansa, ja tavarat toimivat usein symbolisessa merkityksessä tai jonkin henkilöön liitetyn
ominaisuuden attribuutteina. Myös tausta on tärkeä tekijä, ja esimerkiksi barokin aikaisissa
muotokuvissa tausta mukaili tummanpuhuvaa väriskaalaa, kun taas seuraavan vuosisadan
muotokuviin maalattiin usein kaunis luontomaisema taustalle.77
Henkilön suhteen tarkastelu tulee kiinnittää aina ilmeeseen, katseeseen, asentoon, ryhtiin
sekä käsiin. Ihmismuodon kuvaus vaatii taiteilijalta tarkkaa anatomian tuntemusta, ja mallinsa
kanssa

yhdennäköinen

muotokuva edellyttää

yksilöllisten

piirteiden

pikkutarkkaa

huomioimista. Kasvot ovat erityisen tärkeässä asemassa, ja kasvonpiirteiden sijainnin ja koon
tulee onnistua, jotta muotokuva muistuttaa malliaan. Toinen oleellinen kiintopiste kasvojen
jälkeen muotokuvassa ovat kädet, joiden asennolla voi ilmentää mallin ajatuksia, tunteita ja
luonteenpiirteitä. Muotokuvamaalauksessa myös mittasuhteet ovat keskeisiä. Lisäksi
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sommittelu kertoo niin ikään henkilöstä, ja muotokuvan tulkinnassa tulee havainnoida, kuinka
paljon mallia on maalattu, missä asennossa tämä on ja kuinka paljon ympärille on jätetty
tilaa.78
Muotokuvamaalaus oli pitkään vain rajatun eliitin yksinoikeus, ja siihen liittyi vallankäytön
näkökulma, kun henkilön merkittävyys oli kriteerinä muotokuvamaalaukselle. Hallitsijat ja
muut

merkkihenkilöt

omaksuivat

suureelliset

muotokuvat

1600-luvulla

valtansa

vertauskuvina. Niiden kautta luotiin tietoisesti julkista kuvaa ja esiteltiin hallitsijan
mahtavuutta. Hallitsijamuotokuva voidaankin erottaa omaksi muotokuvamaalauksen
alakäsitteeksi. 1600-luvun barokki oli korostetusti hallitsijoiden tyyli, joten kyseisellä
aikakaudella näiden muotokuvien maalaus yleistyi, kun itsevaltiaan ottein valtiota johtavat
hallitsijat maalauttivat itsensä teatraalisiin ja vaikuttaviin muotokuviin. Nämä hallitsijoiden
muotokuvat eivät olleet pelkästään kuvia, vaan ne ymmärrettiin hallitsijoiden sijaisiksi, joita
tuli kunnioittaa yhtä lailla kuin fyysistä hallitsijaa. Samalla vuosisadalla muotokuvien
peruskielioppi vakiintui, eli taiteilijat alkoivat käyttää tietynlaisia kuvakulmia, asentoja ja
eleitä ilmentääkseen haluttuja piirteitä ja ominaisuuksia. Jalosyntyisen hallitsijan prototyypin
muotokuvaksi muodostui kokovartalokuva juhlallisessa asussa tai vauhdikas kuva ratsailla.
Lisäksi aristokratian kuvaukseen kuului oleellisesti lähes nyrpeät, ylimieliset ja melankoliset
ilmeet sekä sulkeutuneet ja passiivis-aggressiiviset eleet. Muotokuvamaalaus säilytti pitkään
asemansa arvostettuna maalaustaiteenmuotona, kunnes viimeistään 1900-luvun alussa
valokuvaus syrjäytti tämän kalliin ja aikaa vievän taidemuodon, kun myös massoille tuli
mahdollisuus ikuistaa itsensä kuvaan edullisemmalla tavalla.79
Maalaukset ovat yksi historiantutkimuksen lähde, ja historialliset muotokuvat kertovat paljon
aikansa muodeista ja tyyleistä. Etenkin vaatetus on näissä tärkeässä asemassa, ja yläluokan
muotokuvissa ylelliset vaatteet ja kauniit korut viestivät henkilön vallasta ja vauraudesta.
Taiteilijat kiinnittivätkin aivan erityistä huomiota vaatteiden maalaamiseen, sillä kuvat olivat
pöyhkeilyn väline, ja näin esimerkiksi kalliiden kankaiden laskokset maalattiin huolellisesti.80
Muotokuvamaalauksessa huomio on ensisijaisesti historiallisessa henkilössä, mutta
muotokuvaa voidaan toki lähestyä myös erilaisesta näkökulmasta ja kuva-analyysin
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lähtökohdasta. Historian ylioppilaskokeissa muotokuvamaalaus ei niinkään kiinnity
henkilöhistoriaan. Muotokuvan analyysia vaatii esimerkiksi tämä historian ylioppilaskokeen
tehtävä keväältä 2003. Tehtävänantoon liittyy Ranskan kuninkaan Ludvig XIV:n muotokuva,
jonka kuva-analyysissa abiturientin tulee eritellä ajalle ominaisia ilmiöitä sekä kuvan
formaalisia tyylikeinoja.

(historian ylioppilaskoe, kevät 2003)
Tehtävänannossa ei varsinaisesti oleteta, että abiturientti tuntee

Ludvig XIV:n

elämänhistoriaa sen laajemmin, mutta tärkeää on osata sijoittaa kyseinen kuningas 1600luvun Euroopan mahtavimpien hallitsijoiden joukkoon. 1600-luku tunnetaan absolutismin
vuosisatana, jonka aikana itsevaltiuden mentaliteetti oli Euroopassa hyvin vahva. Yhteiskunta
oli voimakkaan hierakkinen, ja hallitsijan vallan nähtiin tulevan suoraan Jumalalta. Lisäksi
valtaa

pitävät

koettiin

eräänlaisina

jumalhahmoina

itsekin.

Tämän

muotokuvan

analysoimisessa abiturientti voi soveltaa ikonografista analyysiä, joka mahdollistaa ajan
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ilmiöiden tarkemman erittelyn sekä kytkemisen laajempaan kontekstiin. Olennaista on
etenkin muotokuvan symbolijärjestelmien huomioiminen.
Ludvig XIV tunnettiin myös Aurinkokuninkaana, johon 1600-luvun suvereeni mentaliteetti
henkilöityy. Hän rakensi itsestään tietoisesti kuvaa valon ruhtinaana sekä yli-inhimillisenä
palvonnan ja ihailun kohteena. Hän omaksui vaakunaansa auringon, ja kaikki taidemuodot
aina musiikista maalaustaiteeseen valjastettiin palvelemaan kuninkaan mahtavuutta.81
Muotokuvan tarkoitus on esitellä Aurinkokuninkaan ylhäistä asemaa sekä jumalaista
syntyperää, ja kuva-analyysissä voidaan keskittyä rekvisiittaan ja vaatetukseen, jotka ovat
olennainen osa kokonaisvaikutelmaa. Muoti toimii historian peilinä, ja kunakin aikakautena
vallitsee sen ilmapiirille ominainen tyyli. 1600-luvun barokin tärkein piirre oli mahtailevuus, ja
tällöin muoti suuresti liioitteli vartalon mittasuhteita. Myös ylhäiset miehet pukeutuivat
näyttävästi, ja heidän asuihinsa kuuluivat satiinitakit, soljet, röyhelöt sekä timantit.
Pukeutuminen oli suureellista, ja asujen oli tarkoitus symboloida sekä poliittista
vaikutusvaltaa että sosiaalista asemaa. 300 vuotta sitten aikuiset miehet olivat melko lyhyitä,
joten koroilla pyrittiin luomaan illuusiota todellisuutta suuremmasta koosta, ja korkokengät
kuuluivat alun perin miesten asuihin. Lisäksi raskaat, jäykät ja monumentaaliset asut olivat
kömpelöitä ja epäkäytännöllisiä, mihin sisältyi viittaus kantajansa ylhäiseen asemaan, sillä
näin pukeutuessaan hän oli kyvytön tekemään ruumiillista työtä. Pitsit ja röyhelöt olivat
ennen kaikkea merkki vallasta ja vauraudesta, johon vain hyvin pienellä eliitillä oli varaa
investoida.82
Kuninkaan

pukeutumisen

tuli

luonnollisesti

olla

kaikkein

näyttävintä,

ja

näin

pukeutumissäännöillä ja tiukalla hoviprotokollalla pyrittiin ylläpitämään yhteiskunnan
hierarkiaa. Esimerkiksi kulta- ja hopeakirjailut, punaiset ja suipot korkokengät sekä
kärpännahkaviitta olivat yksinomaan kuninkaan etuoikeus. Muotokuvassa Ludvig XIV on
kuvattu kruunajaisvaatteidensa koko komeudessa, joka kattaa solkikengät, satiinisukat,
raskaan viitan, turkiskauluksen sekä mahtavan peruukin. Muotokuvan on tarkoitus esitellä
näkyvästi kuninkaan valtaa sekä vaurauden tuomaa ylellisyyttä. Tummansininen viitta
laskostuu pitkänä korokkeelle asti, ja viitan pituus oli suoraan sidottu kantajansa korkea-

81
82

Alnaes 2005, 81, 82, 83.
Forsström 2011, 171, 172, 175, 181, 199.

48

arvoisuuteen. Kuninkaalla oli luonnollisesti pisin viitta, joka oli koristeltu ranskanliljan
symboleilla. Kenkien soljet ovat mahdollisimman suuret ja peruukki korkea, jotka olivat niin
ikään tärkeitä statussymboleita.83
Monesti hovitaiteilijat korostivat muotokuvissaan Aurinkokuninkaan miehekkäitä piirteitä
sekä vaikuttavaa olemusta liioitellen.84 Tässä maalauksessa vaikutelma on saatu aikaan
sommitelmalla, jossa kuningas on sijoitettu korokkeelle. Näin hän istuu jo fyysisesti muiden
yläpuolelle, ja katsoessaan suoraan eteenpäin, hän joutuu luonnollisesti katsomaan hieman
alaviistoon, joka entisestään korostaa ylhäistä asemaa. Lisäksi hänen asentonsa on leveä,
jonka puolesta hän ottaa tilan kuvassa haltuun. Käsissään hän kantaa valtikkaa sekä
laakerinlehtiseppelettä. Kasvoiltaan hän on ilmeetön, joka oli hyvin tyypillistä ylhäisten
muotokuville. Kaikkiaan maalaus on hyvin vaikuttava, ja se luo kuvaa Aurinkokuninkaasta
voimakkaana ja suvereenina hallitsijana.
Tämän tehtävänannon vastauksessa tärkeää on ollut, että abiturientti on siis osannut esitellä
ajalle ominaisia ilmiöitä, joista tärkeimmät liittyvät barokkiin, Aurinkokuninkaaseen ja
rekvisiitan symboleihin. Olennaista on huomata, että pukeutuminen sekä raskaat ja tummat
materiaalit heijastavat barokin runsautta. Tyylikeinoista olennaisin on sommittelu sekä
Aurinkokuninkaan olemus. Kuva-analyysin lähtökohta on ikonografinen kuvailu sekä
symbolijärjestelmän avaaminen.

4.3.

Laatukuvamaalaus

Laatukuvalla tarkoitetaan maalaustaiteen genreä, jossa kuvattu kohde esittää jokapäiväistä ja
tavallista elämää. Laatukuva on eräällä tavalla vastakohta historiamaalaukselle, jossa
kuvattavat kohteet ovat suureellisia ja loistokkaita tapahtumia. Laatukuvien aihevalikoima on
monipuolinen, mutta erityisen paljon niissä on kuvattu työväen sekä keskiluokan arkista
elämää, ja suosituksi maalaustaiteen lajityypiksi laatukuva kohosi 1800-luvun alkupuoliskolla.
Laatukuviin sisältyy usein moraalinen sanoma tai satiirinen, humoristinen jopa
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sentimentaalinen anekdootti.85 Laatukuvat ovat genreistä lähellä asetelmamaalausta, ja ne
ovat usein pienikokoisia maalauksia, joissa on tarkkoja detaljeja.86
Laatukuvan myötä arjen tavanomaisuudesta tuli itsenäinen taiteenlaji ja aihepiiri. Genrenä
sen keskiöön nousivat yksityiskohdat, joihin laatukuvamaalarit panostivat erityisellä
huolellisuudella. Suosittua oli kuvata harrasteita, työntekoa tai seurustelua. Laatukuvan
tarkoitus oli viihdyttää katsojaa, mutta moraalisen aspektin kautta siihen saattoi sisältyä myös
valistava elementti. Asetelmamaalauksen tavoin yksityiskohdat saattoivat sisältää
piiloviestejä, merkityksiä ja symboleita, joiden avaamiseen ikonografinen menetelmä kuvaanalyysina sopii hyvin.87

(historian ylioppilaskoe, kevät 2012)
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Laatukuvaksi voi luokitella esimerkiksi tämän historian ylioppilaskokeen tehtävän keväältä
2012. Kyseisen laatukuvan tehtävänanto edellyttää pohdintaa 1800-luvun kaupunkikuvasta
sekä laajemmin teollistumisen ja kaupungistumisen vaikutuksista naisen asemaan. Kuvaanalyysin menetelmistä laatukuvan avaamiseen ja tehtävänannon ensimmäiseen osaan voisi
parhaiten soveltaa ikonografista menetelmää. Tässä menetelmässä huomio kiinnittyy siis
sisällön kuvailuun, historialliseen asiayhteyteen, maalauksen maailmankatsomukseen sekä
symbolijärjestelmään.
Tämäkin tehtävä on ajalta, jolloin Ylioppilastutkintolautakunta ei ollut vielä julkaissut
yleispäteviä hyvän vastauksen periaatteita, joten abiturientin voisi ainakin olettaa
käsittelevän seuraavia asioita kuva-analyysin yhteydessä. Ensimmäinen osa vaatii siis
tarkempaa syventymistä itse maalaukseen, joten sen kytkeminen pohdintaan on ehdoton
edellytys korkeammille pisteille. Abiturientin tulee pohtia, millaisen kuvan kyseinen maalaus
antaa 1800-luvun kaupungista. Ikonografista kuva-analyysia tehtäessä on ensin tärkeä
huomioida maalauksen nimi sekä tekoaika. Tässä kohtaa abiturientin tulee huomata, että
maalauksen nimi on Ruokatunti Wiganissa, ja se on tehty 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin
kaupungistuminen oli alkanut Euroopassa teollistumisen myötä yhä suuremmassa
mittakaavassa sekä kiihtyvällä tahdilla. Ikonografiseen sisällön kuvaukseen perustuen
maalaus esittää työväenluokkaan kuuluvaa naisryhmää, joka viettää tavanomaista arkea
englantilaisessa teollisuuskaupungissa.
Sisällönkuvauksen

ohella

on

oletettavasti

ansiokasta,

että

abiturientti

kykenee

määrittelemään myös taidekuvan tyylisuunnan. Maalaus on tehty 1874, ja vuosisadan
jälkipuoliskon edustajana se liittyy realistiseen taidetyyliin, jossa ihanteeksi nousi esittää
kaunistelematonta todellisuutta yli keinotekoisen ja romanttisen estetiikan. Realismi haki
läpileikkausta yhteiskuntaan, ja pyrki esittämään monipuolisesti sellaisia aiheita, joita
kuvataiteessa ei aiemmin oltu juurikaan hyödynnetty. Laatukuvamaalaus ja realismi sopivat
näin hyvin yhteen, sillä molempien pyrkimyksenä oli kuvata todellisuuden tavanomaisuutta.
Realismi vierasti pateettisia historiallisia ja pastoraaleja aiheita, ja keskittyi mieluummin jopa
karuihin, rumiin, vulgaareihin ja rappiollisiin teemoihin, jotka näyttivät todellisuuden
mahdollisimman realistisesti.88 Realistisen taidetyylin yhteys yhteiskunnalliseen kontekstiin

88

Cumming 2009, 300-301.

51

on suora, ja tyyli syntyi 1800-luvun sosiaalisten muutosten, poliittisen liikehdinnän sekä
teollistumisen myötä.89
Maalaus kuvastaa teollistunutta kaupunkia monella tavalla. Ensinnäkin naisryhmän taustalla
siintävät punatiilitehtaat ja niiden korkeat savupiiput symboloivat teollistunutta miljöötä.
Wigan on englantilainen kaupunki lähellä Manchesteria, joka puolestaan oli englantilaisen
teollisuuden ydinaluetta Glasgown ja Liverpoolin ohella. Teoksen nimessä ruokatunti viittaa,
että naiset käyvät kodin ulkopuolella ansiotyössä sekä pitävät taukoa työnteon ohessa.
Manchesterin alueella etenkin tekstiiliteollisuus oli 1800-luvulla yleistä, ja naisten voisi
olettaa

työskentelevän

juuri

tekstiiliteollisuuden

alalla.

Taustan

punatiiliset

teollisuusrakennukset voisivat olla esimerkiksi puuvillateollisuuden keskittymiä, joissa naiset
työskentelevät kehruukoneiden sekä kutomakoneiden parissa. Maalauksen tarjoama
kaupunkikuva on väritön ja korostuneen teollistunut. Luonnon vehreys on poissa, ja taivas on
täyttynyt savusumusta, jota Englannissa kutsuttiin nimellä smog. Se oli 1800-luvulla
teollisuuskaupungeissa yleinen ja vaarallinen ilmansaasteongelma, joka aiheutui kivihiilen ja
muiden uusien teollisuuden energialähteiden polttamisesta. Tehtaiden piiput pyrittiin
rakentamaan mahdollisimman korkeiksi, jotta savu saataisiin johdettua yläilmoihin ja
kulkeutumaan pois kaupungista päin. Yrityksestä huolimatta maalauksessa savu roikkuu
raskaana kaupunkikuvan yllä, ja peittää sinertävän taivaan tehden maisemasta harmaan.
Perinteisen laatukuvan tavoin maalauksessa on kiinnitetty erityistä huomiota pieniin
yksityiskohtiin, jotka ilmentävät teollisen vallankumouksen saavutuksia. Näitä ovat
esimerkiksi lyhtypylväät, joita löytyy maalauksen kaupunkikuvasta kaksi kappaletta.
Teollistumisen myötä kaasulla toimivia katulamppuja tuotiin kaupunkien keskustoihin
luomaan valoa ja turvallisuutta. Sähköllä toimivaan katuvalaistukseen siirryttiin vasta
vuosisadan lopussa.
Kaupungistuminen oli suora seuraus teollisesta vallankumouksesta, kun työvoima keskittyi
tiheämmin, mikä toi tullessaan uudenlaisia ongelmia ja haasteita. Seuraavia asioita ei käy ilmi
kyseisestä taidekuvasta, mutta abiturientin voi tämän tehtävänannon yhteydessä olettaa
myös pohtivan muita teollistuneen kaupunkikuvan ilmiöitä. Työläiskortteleita leimasi ahtaus,
joka puolestaan johti huono-osaisuuden kasautumiseen ja toi tullessaan päihteitä,
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rikollisuutta, mielenterveysongelmia sekä prostituutiota. Räjähdysmäisen muuttoliikkeen
edessä kaupunkisuunnitteluun ei ehditty panostaa, vaan keskustat muodostuivat tunkkaisiksi
ja epäloogisiksi kokonaisuuksiksi. Samalla hygienia jäi vähemmälle huomiolle, eikä vesijohtoja
tai viemäreitä aluksi ollut ollenkaan. Oheisessa taidekuvassa kadut on kuitenkin jo kivetty,
mikä

osoittaa

orastavaa

kaupunkisuunnittelua

1800-luvun

jälkipuoliskolla,

jolloin

teollistuminen oli jo Englannissa varsin pitkällä.
Tehtävänannon toisessa osassa abiturientin tulee kuvadokumentin ulkopuolelta osata kertoa
kuinka teollistuminen ja kaupungistuminen vaikuttivat naisten asemaan, ja tässä kohtaa
abiturientti voi luetella ainakin seuraavia asioita. Teollistumisen seurauksena yhteiskunnan
rakenne koki muutoksen, mikä vaikutti suuresti myös sukupuolirooleihin. Naisille avautui
mahdollisuus kodin ulkopuoliseen työntekoon, mutta tämä kosketti vain alemman
yhteiskuntaluokan naisia, sillä porvarillisissa piireissä naisen ihanne oli edelleen pysyä kotona.
Proletariaattiin sekä alempaan keskiluokkaan kuuluvat naiset kuitenkin lähtivät mukaan
työelämään, mikäli perheen toimeentulo sitä vaati. Naiset työskentelivät miesten tavoin
tehdastyössä tai vastaavasti sijoittautuivat opettajiksi, sairaanhoitajiksi tai palvelusväeksi.
Naisten asema työmarkkinoilla oli kuitenkin miehiin nähden heikko, ja he olivat lasten tavoin
altavastaajia

tehden

raskaita

työtä

huonommalla

palkalla.

Teollistumisen

ja

kaupungistumisen myötä myös ikävät lieveilmiöt kärjistyivät, ja naisten suhteen se merkitsi
kasvavaa turvautumista prostituutioon. Epätasa-arvosta huolimatta ansiotyö kuitenkin lisäsi
naisten taloudellista päätösvaltaa, ja vaikutti myös suuresti sosiaaliseen ja poliittiseen
asemaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi avioliiton solmiminen ei ollut naisille enää
taloudellisesti

välttämätöntä,

ja

naimattomuus

sekä

rakkausavioliitot

yleistyivät.

Teollistumisen myötä käynnistyi naisten itsenäistyminen miehisen käskyvallan alaisuudesta,
joka johti naisasialiikkeiden kautta poliittisten oikeuksien, kuten äänioikeuden saamiseen
seuraavalla vuosisadalla.
Tämän tehtävän kannalta oleellista siis on, että abiturientti kytkee kysymyksenasettelun
ensimmäisessä osassa maalauksen pohdintaan sekä erittelee tyypillisiä teollisuusmiljöön
tunnusmerkkejä ikonografisen eli sisällön kuvailuun soveltuvan analyysin kautta. Toisessa
osassa abiturientin tulee laajentaa pohdintaa dokumentin ulkopuolelle sekä antaa
monipuolisesti esimerkkejä naisten uudesta asemasta teollistumisen ja kaupungistumisen
myötä.
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5. Tyylihistoria
Tyyli on taidehistorian peruskäsite, ja vahvasti sidoksissa etenkin kaksiulotteisiin kuviin ja
maalaustaiteeseen. Usein kuulee sanottavan, että jokin teos on tehty ”tietyllä tyylillä”, ja tällä
tarkoitetaan ensi sijaisesti sen ulkoisia ja aistein havaittavia piirteitä. Tyylipiirteet voidaan
määritellä taideteoksen elementeiksi, ja tyylin katsotaan koostuvan visuaalisista keinoista,
joita ovat pensselinvedot, viivat, värit, valon ja varjon jako sekä figuurien kuvaustapa. Yhdessä
nämä yksittäiset elementit muodostavat laajemman kokonaisuuden, joka voidaan
vakiintuneen käytännön mukaisesti tunnistaa tietyksi maalaustyyliksi, esimerkiksi barokiksi.90
Yksilötyyliksi kutsutaan jollekin tietylle taiteilijalle ominaista tapaa luoda taidetta, joka toistuu
läpi tämän tuotannon. Tyyli itsessään on kuitenkin kollektiivinen käsite, jolloin sitä käsitellään
laajemmassa merkityksessä, kuten taiteilijaryhmän, koulukunnan tai kokonaisen aikakauden
käsitteenä. Yksittäinen teos ei kuitenkaan voi itsenäisesti muodostaa tyyliä, vaan tyylin
luonteeseen kuuluu olennaisesti toistuvuus. Tyyli onkin toistoa, ja tyyli-käsitteen olemassaolo
vaatii, että suurempi joukko taideteoksia jakaa kollektiivisesti yhteisiä visuaalisia piirteitä.
Tyyli on ikään kuin malli tai kehys, joka luo raamit jollekin historialliselle hetkelle tai epookille.
Tyylihistoria heijastaa aina kunkin aikakauden taidemakua ja kauneusihanteita, siinä missä
tyylien vaihtuminen kertoo taiteen sisäisestä kehityksestä.91
Tyylihistoria on hyvin perinteinen osa taidehistoriaa, ja 1800-luvulta asti on länsimaista
taidehistoriaa jaoteltu ajallisiin ja maantieteellisiin pää- ja alatyyleihin. Systeemi ei ole
aukoton, ja ongelmia aiheutuu etenkin periferia-alueista, ulkoeurooppalaisesta taiteesta ja
tyylien ajallisesta kohtaamattomuudesta. Kannanottoja on esitetty niin tyylijaottelun
puolesta kuin sitä vastaan, joten tyylikausijaottelu voidaan nähdään joko mielekkäänä
struktuurina tai keinotekoisena järjestelmänä. Halu järjestellä on kuitenkin inhimillinen tarve,
ja tyylikaudet ovat käyttökelpoinen viitekehys tutkimukselle. On kuitenkin hyvä tiedostaa,
että tyylikäsitteet ovat aina pragmaattisia ja sopimuksenvaraisia eivätkä kausinimet ole
absoluuttisia.92
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Tyylihistoriallista luokittelua ei tehty taitelijoiden toimesta, vaan taiteentutkijoiden
aloitteesta. Monet nimikkeistä annettiin vasta jälkikäteen, kun uusi tyyli oli ehtinyt syrjäyttää
vanhan. Eroa edelliseen kauteen haluttiin korostaa nimeämällä edeltävä tyyli pilkallisesti, ja
usein uudet tyylisuuntaukset ylenkatsoivat muodista poismenneitä tyylisuuntauksia.93
Tyylihistoria linkittyy tiiviisti formalistiseen tulkintatapaan ja kuva-analyysin muotoon.
Historian

ylioppilaskokeissa

lähestymistapa

taidekuviin,

formalistinen
ja

myös

tyylihistoria

puhtaasti

on

hyvin

formalistisia

ja

paljon

käytetty

tyylihistoriallisia

kysymyksenasetteluja löytyy. Puhtaalla kysymyksenasettelulla viittaan tehtävätyyppiin, jossa
kysymys kohdistuu yksinomaan tyylipiirteiden erittelyyn ilman, että tehtävässä on erillistä
jatko-osiota esimerkiksi maalauksen välittämän historiallisen ajankuvan erittelystä.
Puhtaasti tyylikauteen liittyvät kysymykset esiintyvät historian ylioppilaskokeissa myös ilman
kuva-analyysia vaativaa tehtävää. Ja havainnoin, että näissä kuvattomissa maalaustaiteen
tyyliin liittyvissä tehtävänannoissa tietyt tyyliperiodit painottuvat toisia tyyliperiodeja
enemmän. Etenkin renessanssi ja barokki toistuvat tyylikausina huomattavan usein, ja
opiskelijoita

pyydetään

jopa

perättäisinä

kirjoituskertoina

analysoimaan

näiden

ominaispiirteitä ja muotokieltä. Painotus kertoo siitä, että yksittäisinä taidetyyleinä näitä
kahta pidetään mahdollisesti tärkeimpinä kulttuuri- ja taidehistoriallisen osaamisen kannalta.
Varsinkin renessanssi nostetaan useita kertoja jopa ainoaksi kulttuurihistorian kysymykseksi
lähes peräkkäisinä kirjoituskertoina. Ilmiö on sinänsä tavanomainen kulttuurihistorian ja
taidehistorian kentällä, sillä taidetyylinä sillä on ollut perinteisestikin korostunut asema, ja sen
ajan taiteilijat sekä teokset mielletään länsimaisen taidekaanonin huipentumaksi.
Seuraavassa on lueteltu kokonaisuudessaan maalaustaiteeseen ja tyyliperiodeihin liittyvät
tekstimuotoiset tehtävänannot historian ylioppilaskokeista tarkastelujaksolta.
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Asetelma 2: tekstimuotoiset tyylihistorialliset tehtävänannot
Tehtävänanto

Ajankohta

Taidetyyli

Alankomaiden (nyk. Hollannin ja Belgian) maalaustaide

syksy 1970

Barokki

kevät 1971

Barokki

kevät 1972

Renessanssi

kevät 1973

Uusklassismi

kevät 1976

Barokki,

1600-luvulla.
Maalaustaiteen kehitys Espanjassa ja Alankomaissa
(nyk.Hollannissa ja Belgiassa) 1500-1600-luvuilla
Vaihtoehtoisesti joko a) renessanssin kaunokirjallisuus, tai
b) renessanssin kuvaamataiteet
Vaihtoehtoisesti joko a) J.V. Snellmanin aatteet ja hänen
poliittinen toimintansa, tai b) uusklassismi taidesuuntana
1700- ja 1800-luvuilla manner-Euroopassa
Vaihtoehtoisesti joko a) tähtitieteellisen maailmankuvan
muuttuminen uuden ajan alussa, tai b) barokki ja rokokoo

Rokokoo

tyylisuuntina
Barokki ja rokokoo tyylisuuntina

kevät 1984

Barokki,
Rokokoo

Euroopan historiassa tunnetaan käsite renessanssi. Itse

kevät 1985

Renessanssi

kevät 1987

Romantiikka

syksy 1996

Renessanssi

syksy 1997

Renessanssi,

sana renessanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä, ja
renessanssi-käsitteellä tarkoitetaan historiallista aikakautta
ja tyylisuuntaa. Mistä uudelleen syntymisestä tuolloin oli
kyse, ja minkälaiset tekijät selittävät ilmiön viriämisen?
Romantiikka aate- ja tyylisuuntana 1800-luvun alkupuolen
Euroopassa.
Renessanssi tarkoittaa uudelleen syntymistä. Mihin
perustuu tällainen nimitys? Vertaile keskiajan ja
renessanssin kulttuuria kuvataiteissa ja kirjallisuudessa.
Valitse yksi renessanssin tai barokin taiteilija ja selvitä
hänen tuotantonsa päälinjat sekä arvioi, miten hän edustaa
aikakauttaan.

Barokki

56

Historian ylioppilaskokeissa taidetyyleistä painottuvat siis renessanssi sekä barokki, jotka
saavat suhteessa muihin tyylikausiin huomattavasti enemmän näkyvyyttä. Renessanssista on
48 vuoden aika kysytty peräti 12 ja barokista 11 kertaa, kun mukaan lasketaan sekä
tekstimuotoiset että kuva-analyysia vaativat tehtävätyypit. Renessanssin ja barokin jälkeen
suosittu taidetyyli on historian ylioppilaskokeissa ollut Suomen taiteen kultakausi, josta on
puolestaan mitattu abiturienttien tietämystä 8 kertaa. Renessanssin, barokin ja suomalaisen
kultakauden jälkeen tulevat moderni taide (6), romantiikka (4), realismi (3), rokokoo (2),
uusklassismi (2) sekä keskiaika (2).
Moderni taide on vain yläkäsite, ja se kattaa 1800-luvun lopun sekä koko 1900-luvun
maalaustaiteen pitäen sisällään lukuisia itsenäisiä taidetyylejä. Huomionarvoista kuitenkin on,
että moderniin taiteeseen liittyvät kysymykset ovat yleistyneet vasta viimeisten kahden
vuosikymmenen aikana. 1970- ja 1980-luvuilla ei modernista maalaustaiteesta kysytty
historian ylioppilaskokeissa, vaan ensimmäinen aiheeseen linkittyvä tehtävä oli kevään 1996
ylioppilaskokeessa, jossa abiturientti sai valita kulttuurillisesti merkittävän teoksen sekä
kertoa

syntytaustasta

ja

historiallisesta

merkityksestä.

Tehtävänantoon

oli

ylioppilastutkintolautakunnan toimesta listattu yhteensä 11 kirjaa, maalausta tai sävellystä,
joiden joukkoon oli sisällytetty Pablo Picasson Guernica. Tämä oli tekstimuotoinen
tehtävätyyppi, mutta muut 5 moderniin taiteeseen liittyvää tehtävää ovat kuvallisia sekä
ilmestyneet historian ylioppilaskokeissa 2000-luvun puolella.
Kuten aiemmin tuli jo ilmi, moderni taide on laaja yläkäsite, joka kattaa koko vuosisadan
vaihteen sekä 1900-luvun taiteen. Historian ylioppilaskokeiden modernin taiteen kysymykset
keskittyvät kuitenkin yksinomaan 1900-luvun alkupuolen taiteeseen. Näin ollen 1900-luvun
jälkipuoliskon moderni maalaustaide jää kokonaan huomiotta teemaan liittyvissä
tehtävätyypeissä. Samoin käy 1800-luvun jälkipuoliskon moderneille taidetyyleille, mikä on
erikoista, sillä ajanjakso tunnetaan taiteiden kulta-aikana. Tällöin Euroopassa vaikutti lukuisia
rinnakkaisia ja limittäisiä taidetyylejä, jotka kehittivät ilmaisua kohti seuraavan vuosisadan
modernismia. Näin esimerkiksi impressionismi, ekspressionismi, symbolismi, syntetismi,
naivismi sekä art nouveau jäävät käsittelemättä.
Modernismin painotuksista huolimatta romantiikka, rokokoo sekä realismi saavat
renessanssin ja barokin jälkeen yksittäisinä taidetyyleinä jonkin verran näkyvyyttä.
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Romantiikasta ja rokokoosta on kysytty aina tarkasteluajanjakson alkupuoliskolta lähtien,
mutta realismi taidetyylinä sen sijaan on yleistynyt modernismin tavoin vasta myöhemmin.
Ensimmäinen realismiin liittyvät tehtävänanto oli syksyn 2010 kokeessa, jonka jälkeen
realismista on kysytty melko ahkerasti peräkkäisinä vuosina, syksyllä 2011 sekä uudestaan
keväällä 2012. Kaikki kolme tehtävänantoa ovat olleet muodoltaan kuva-analyyseja, sekä
heijastelevat kysymyksenannoiltaan sosiaalihistorian näkökulmaa, jossa keskitytään
ihmisryhmien, yhteiskunnallisten luokkien sekä sosiaalisten asemien tarkasteluun. Realismi
tuntuukin liittyvän voimakkaasti nimenomaan laatukuviin.
Kaikkiaan vaihtelu historian ylioppilaskokeissa esiintyvien taidetyylien suhteen on hyvin
vähäistä. Vaikka renessanssin ja barokin lisäksi myös muita taidetyylejä esiintyy, on
kronologisesti ajateltuna taidetyylien keskittymä fokusoitunut voimakkaasti uuden ajan sekä
uusimman ajan maalaustaiteisiin ja kulttuurihistoriaan. Ajallisesti renessanssi (1300-1500luvut), barokki (1600-luku), rokokoo (1700-luvun alkupuolisko), uusklassismi (1700-luvun
jälkipuolisko), romantiikka (1800-luvun alkupuolisko), realismi (1800- luvun jälkipuolisko)
sekä moderni taide (1900-luku) seuraavat länsimaisen taidehistorian kaanonissa
systemaattisesti toinen toisiaan. Maalaustaiteen osalta esimerkiksi keskiajan freskot
edustavat vain hyvin pientä osaa, siinä missä antiikin freskomaalaus ja nykyinen maalaustaide
jäävät täysin marginaaliin.
Tyylihistoriaan liittyvät myös pelkät tekstimuotoiset ja kuvattomat tehtävänannot, joiden
lähestymistapa

korostaa

tyylien

ulkoisia

muoto-ominaisuuksia.

Tyylihistoriallinen

lähestymistapa näissä on selkeästi korostunut, sillä peräti 11 tekstimuotoista kysymystä on
lähtökohtaisesti tyylihistoriaan kallistunut. Nämä ovat luonteeltaan mekaanisen kaavamaisia
tehtävätyyppejä eivätkä juurikaan vaadi tiedon soveltamista. Tyypillistä tyylihistoriallista ja
kuvatonta tehtävänantoa edustaa esimerkiksi syksyn 1983 tehtävä 2, jossa abiturientille
annettiin YTL:n toimesta valmiina ja lyhyenä otsikkona renessanssin yleispiirteet. Edellisen
kaltaiset yksiselitteisesti muoto-ominaisuuksiin fokusoituneet tehtävänannot ovat olleet
hyvin yleisiä aineiston alkupuolella.
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5.1.

Renessanssi

Renessanssilla tarkoitetaan keskiajan jälkeistä aikakautta sekä taiteen tyylisuuntaa, jonka
keskiöön nousi antiikin aikakauden ihailu. Tyylihistorian käsitteenä renessanssi sinänsä on
jälleen vain yläkäsite, ja se jakautuu edelleen varhais- ja täysrenessanssiin, manierismiin sekä
maantieteellisesti toisistaan erotettaviin paikallisiin renessansseihin.
Renessanssi on siis barokin ohella korostunein tyylikausi historian ylioppilaskokeissa, ja sen
maalaustaiteesta on tarkasteluajanjakson puitteissa löydettävissä 12 kysymystyyppiä, joista 7
on tekstimuotoista ja loput 5 kuva-analyysiin pohjautuvia. Näihin renessanssia käsitteleviin
kysymyksiin vastaavalta abiturientilta odotetaan tyypillisesti muotokielen erittelyä yleisellä
tasolla sekä formalistisella lähtökohdalla.
Vastatessaan renessanssia tyylisuuntana käsittelevään kysymykseen, on opiskelijan tullut
osata kertoa renessanssin maalaustaiteen tärkeimpiä muotoelementtejä, ja näistä maininnan
arvoisia ovat etenkin perspektiivi, valo ja varjo sekä viivat. Tärkeintä on huomioida
perspektiivin käsite, sillä renessanssin aikana maalauksiin tuli mukaan syvyyttä,
kolmiulotteisuutta, tilan tuntua ja liikevaikutelmaa. Myös valon ja varjon vuoropuhelu on
oleellista käsitellä tässä yhteydessä, sillä renessanssimaalarit saivat siten dramatiikkaa
teoksiinsa. Renessanssin muotokielelle ominaista oli vielä myös tietynlainen utuisuus viivoissa
sekä tarkkojen rajausten katoaminen. Renessanssin tärkeimpiin kuuluva muotopiirre on
perspektiivi, jolla tarkoitetaan optista ilmiötä. Kuvataiteessa perspektiivin keinoin
kaksiulotteiselle pinnalle voidaan geometrisia ja matemaattisia menetelmiä hyödyntäen
luotua syvyysvaikutelma ja illuusio kolmiulotteisesta tilasta. Renessanssin aikana
maalaustaiteessa otettiin käyttöön niin kutsutta keskeisperspektiivi, jonka kehittivät
firenzeläiset taiteilijat.94
Aineiston uusin historian ylioppilaskoe on ilmestynyt syksyllä 2018, ja tällöin
kulttuurihistorian kysymys liittyi maalauksen kuva-analyysiin. Tehtävä 4 käsitteli renessanssia,
ja se kattoi kaksi aineistokuvaa. Ensimmäinen näistä oli Sandro Botticellin uskonnollinen
maalaus Mooses rankaisee kapinoitsijoita (1481), ja toinen puolestaan valokuva
Konstantinuksen riemukaaresta. Tehtävänanto oli kaksiosainen ja sen ensimmäisessä osassa
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abiturienttia kehotettiin hyödyntämään aineistoja sekä pohtimaan antiikin vaikutusta
renessanssin taiteeseen. Toisessa osassa abiturientin tuli eritellä taiteilijoiden sekä
tilaajakunnan

aseman

muuttumista

keskiajan

vaihtuessa

renessanssiin.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaiset hyvän vastauksen piirteet kyseisen tehtävänannon
mukaan on määritelty seuraavasti:
”Hyvässä vastauksessa kokelas osoittaa ymmärtävänsä renessanssin sijoittumisen keskiajan
ja uuden ajan taitteeseen sekä selvittää joko etymologian avulla tai muuten renessanssin koko
idean olleen antiikin ihannointia ja antiikin taiteen jäljittelyä. Kokelas esittää tästä joitakin
konkreettisia esimerkkejä. Kiitettävässä vastauksessa ymmärretään taide monipuolisesti ja
annetaan esimerkkejä useammilta taiteen aloilta (maalaustaide, kuvanveisto, arkkitehtuuri).
Kokelas

käyttää

annettua

materiaalia

vastauksessaan

esimerkiksi

tunnistamalla

Konstantinuksen riemukaaren Botticellin maalauksesta tai erittelemällä siinä näkyviä muita
antiikin taiteen piirteitä.
Yksi merkittävimmistä renessanssin uudistuksista koski taiteilijan asemaa. Hyvässä
vastauksessa mainitaan esimerkiksi, että taiteilija oli keskiajalla puuseppään tai
kirvesmieheen verrattavissa oleva ammattimies ja hänen palkkionsa ja sosiaalinen
statuksensa olivat samaa luokkaa muiden käsityöammattilaisten kanssa. Renessanssin myötä
syntyi ajatus taiteilijan korkeammasta asemasta ja taiteilijaneroista. Heidän sosiaalinen
asemansa koheni ja ansiotasonsa nousi korkeammaksi kuin tavallisten käsityöläisten.
Kiitettävässä vastauksessa kokelas toteaa esimerkiksi, että työn signeeraus oli osoitus
taiteilijan omanarvontunnon noususta. Keskiajalla taiteen tilaaja oli useimmiten kirkko.
Renessanssin myötä myös rikkaan eliitin edustajat, kauppiaat ja ruhtinaat, alkoivat tilata
taidetta ja uskonnollisten aiheiden rinnalle tuli myös jonkin verran maallisia. Hyvässä
vastauksessa korostetaan kuitenkin myös jatkuvuutta. Taiteilijoiden ateljeet toimivat
renessanssin aikana edelleen kuten käsityöläisten yritykset. Mestareita auttoivat oppipojat ja
kisällit, jotka tekivät osan maalauksista. Myös suurin osa taiteesta säilyi edelleen
uskonnollisena ja kirkon merkitys tilaajana pysyi suurena.”95
Kiitettävässä vastauksessa abiturientti on siis viitannut Botticellin maalaukseen käsitellessään
siinä esiintyviä antiikista peräisin olevia piirteitä. YTL ei erikseen mainitse muita kuin
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riemukaaren, mutta renessanssiin viittaavia piirteitä ovat myös muut maalauksessa esiintyvät
arkkitehtoniset elementit.
Tämä syksyllä 2018 kirjoitettu ylioppilaskoe oli toiseen kertaan sähköisessä muodossa, mutta
kysymystyypiltään kuva-analyysi oli hyvin perinteinen sisällöltään, ja se olisi ollut mahdollista
toteuttaa myös paperikokeen muodossa siitäkin huolimatta, että tarkastelun alaisuuteen oli
valittu Ylioppilastutkintolautakunnan toimesta kaksi kuvaa yhden sijaan.

5.2.

Barokki

Renessanssin ohella myös barokki nousee toisena taidetyylinä selkeästi aineistosta esille, ja
historian ylioppilaskokeissa on barokista kysytty 11 kertaa. Näistä kysymyksistä vain 2 on
kuva-analyysia vaativia ja loput ovat tekstimuotoisia. Barokki on ollut suosittu taidetyyli
etenkin tarkasteltavan ajanjakson alkupuoliskolla siinä missä viimeisin barokkia koskeva
kysymyksenasettelu löytyy kevään 2007 kokeesta. Tämän jälkeen barokkiin liittyviä
kysymyksiä ei ole ollut. Neljän vuosikymmenen aikana barokkia käsittelevät kysymykset ovat
kuitenkin toistuneet hyvin tasaisesti lähes muutaman vuoden välein.
Barokilla tarkoitetaan renessanssin jälkeistä 1600-luvun Ranskassa täyteen kukoistukseensa
virinnyttä uutta muotia, jonka mukaan on nimetty sekä tyylisuunta että aikakausi. Barokki oli
hallitsijoiden

taidetyyli,

jonka

pyrkimykset

liittyivät

yhteiskunnallisiin

raameihin,

propagandaan ja auktoriteettiaseman vahvistamiseen. Ilmiasultaan se oli mahtipontinen,
juhlallinen, koristeellinen, pröystäilevä ja voimakas. Maalaustaiteen muotokielessä se ilmeni
tummina väreinä, syvinä sinisen ja punaisen sävyinä, liikevaikutelmana, monimutkaisina
muotoina, raskaina rakenteina sekä dramaattisena valon ja varjon vuoropuheluna.
Kirkollisessa sekä hovitaiteessa suosittiin mytologisia, uskonnollisia ja allegorisia sisältöjä, ja
eurooppalaiset kuninkaat mieltyivät omien muotokuviensa maalauttamiseen.
Historian ylioppilaskokeissa barokkiin liittyvät kysymykset olettavat abiturientilta barokin
muotokielen

tuntemusta,

alankomaalaisen

barokin

vertailevaa
erittelyä.

otetta
Tämän

rokokoohon
alueellisen

nähden
variaation

sekä

spesifisti

huomioiminen

kysymyksenasettelussa on erityinen havainto, sillä Alankomaissa barokki kehittyi erilaiseksi
ilmiasultaan eroten näin merkittävästi Italian, Espanjan ja Ranskan mahtipontisesta
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suuntauksesta. Alankomaalainen barokki oli lataukseltaan vähemmän kiihottavaa sekä
teatraalista, joten auktoriteettien sijaan se kuvasi arjen tavallisuutta intiimillä otteella.
Tilaajakunta koostui lähinnä vauraasta porvaristosta, joka oli mieltynyt laatukuviin, maisemiin
ja allegorisiin asetelmiin. Kuuluisa alankomaalaisen barokin edustaja oli Jan Vermeer, joka
erikoistui ilmaisemaan maalauksillaan arjen kauneutta ja pysähtyneitä hetkiä.96
Barokista on esitetty historian ylioppilaskokeissa hyvin suoraan formalistista tulkintaa ja
muotokielen erittelyä vaativia tehtävänantoja, mutta myös tätä taidetyyliä sivuavia
kysymyksiä, jossa näkökulma on ensisijaisesti kulttuurihistoriallinen. Nämä tehtävänannot
eivät suoranaisesti tai yksioikoisesti käsittele barokkia, mutta niihin ansioitunut vastaaminen
vaatii myös barokin mainitsemista sekä käsittelyä. Tutkimuksen tarkasteltavan ajanjakson
ensimmäisinä vuosikymmeninä eli 1970- ja 1980-luvuilla tehtävänannoissa toistui erikoisella
tavalla barokkiin viittaavia kysymyksenasetteluja, jotka olivat rakenteeltaan lähes identtisiä
keskenään.
Asetelma 3: Barokkia käsittelevät kulttuurihistorialliset tehtävänannot
Tehtävänanto

Ajankohta

Ranskan kulttuuri 1600-luvulla.

syksy 1973

Ranskalainen kulttuuri 1600-luvulla.

syksy 1979

1600-luvun ranskalainen kulttuuri.

syksy 1982

Itsevaltius 1600-luvun Ranskassa.

kevät 1983

Ranskalainen 1600-luvun kulttuuri.

syksy 1986

Nämä hyvin samankaltaisina vuodesta toiseen toistuvat kysymyksenasettelut kertovat omalta
osaltaan ranskalaisen kulttuurin, itsevaltiuden aikakauden, absolutismin ja etenkin barokin
tyylisuunnan merkityksestä. Näissä tehtävänannoissa ei suoranaisesti pyydetä abiturienttia
käsittelemään barokkia tyylisuuntana. Oletuksena kuitenkin on, että opiskelija ymmärtää
mainita barokin maalaustaiteen, joka on merkittävä asia, kun käsitellään itsevaltiutta ja
Ranskan kulttuuria absolutismin aikakaudella.
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6. Kultakausi ja kansallisromantiikka
Historian ylioppilaskokeissa suomalaista kuvataidetta koskevat kysymykset liittyvät lähes
yksinomaan kultakauteen, jolla tarkoitetaan 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen osunutta
suomalaisen taiteen kukoistuksen aikakautta. Tämän ajanjakson tyylisuuntausta nimitetään
kansallisromantiikaksi, jossa kansalliset teemat saivat ylleen romanttisen ilmiasun. Oman
kansakunnan perintö nostettiin arvostuksen kohteeksi, ja kuvataide haki inspiraatiota
kansakunnan sielunmaiseman kuvaamisesta. Ideaa suomalaisuudesta oli alettu rakentaa
1800-luvulta lähtien, ja taide osallistui tähän projektiin monella tavalla. Fennomania ja
nationalistinen ideologia sitoutuivat hyvin voimakkaasti suomalaiseen taidehistoriaan ja
vuosisadan vaihteen kuvataide olikin patrioottissävytteistä sekä agendaltaan poliittista. Tämä
oli seurausta Venäjän käynnistämistä yhdentymishankkeista reuna-alueillaan, jotka
Suomessa, nuoren kansakunnan keskuudessa, koettiin sortotoimenpiteinä.
Historian ylioppilaskokeissa sekä kultakausi että kansallisromantiikka ovat siis hyvin
hallitsevassa

asemassa,

kun

käsitellään

suomalaista

taidehistoriaa.

Seuraavat

kysymyksenasettelut liittyvät näihin edellä mainittuihin:
Asetelma 4: Kultakauden taidetta käsittelevät tehtävänannot
Tehtävänanto

Ajankohta

Ensimmäinen sortokausi ja suomalaisten suhtautuminen siihen.

syksy 1972

Helmikuun manifesti (1899) ja suomalaisten suhtautuminen

syksy 1974

sortotoimenpiteisiin 1899-1905.
Kansallisromantiikan kausi Suomessa kahdella seuraavista aloista: a)

kevät 1975,

kirjallisuus b) kuvaamataiteet rakennustaide mukaan luettuna c) musiikki
Luonnehdi 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kansallisromantiikkaa

kevät 1983

Suomessa kahdella seuraavista aloista: a) kirjallisuus b) kuvataide c)
arkkitehtuuri d) musiikki
Millä eri tavoilla suomalaiset pyrkivät puolustamaan autonomista

kevät 1986

asemaansa ensimmäisen sortokauden aikana (1899-1905)?
Miten voimistuva kansallistunne heijastui Suomen maalaus- ja
rakennustaiteessa 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa?

syksy 1993
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Ajanjaksoa 1880-1910 kutsutaan Suomessa taiteen kultakaudeksi. Pohdi

syksy 2014

esimerkkien avulla, millä tavoin kultakauden taiteilijat muovasivat
suomalaisuutta. Voit tarkastella eri taiteenlajien edustajia.

Kultakauteen ja kansallisromantiikkaan liittyvät kysymykset ovat toistensa kanssa hyvin
samankaltaisia, ja erilaisesta kysymyksenasettelusta huolimatta niiden pyrkimys on sama.
Kansallisromantiikkaa käsitellään ylioppilaskokeen kysymyksenasetteluissa enimmäkseen
kokonaisuutena. Yksittäisiä taiteilijoita tai teoksia ei nosteta ylioppilastutkintolautakunnan
toimesta esille, vaan abiturientin oletetaan tietävän, mitä kultakausi ja kansallisromantiikka
pitävät sisällään sekä antavan itsenäisesti esimerkkejä teoksista ja taiteilijoista. Näin ollen
kansallisromantiikkaan liittyvät kysymyksenasettelut ovat hyvin laveita, mikä antaa
luonnollisesti monipuolisuutta vastauksille sekä tilaa abiturienttien omille esimerkeille.
Esimerkkien määrää ei ole rajattu, mutta oletuksena on, että abiturientti kykenee
mainitsemaan enemmän kuin vain yhden taiteilijan ja teoksen. Vaikka abiturientille on jätetty
mahdollisuus nostaa haluamiaan esimerkkejä pohdinnan keskiöön, muodostaa tähän
poikkeuksen

kuitenkin

syksyn

1995

historian

ylioppilaskoe,

jossa

ylioppilastutkintolautakunnan toimesta oli nostettu Eetu Iston Hyökkäys. Lisäksi kultakauteen
liittyvissä kysymyksissä eri taiteenlajit ovat laajemmin edustettuina, ja abiturientti voi
halutessaan pohtia kuvataiteen lisäksi tai sijaan musiikkia, kirjallisuutta tai arkkitehtuuria.
Kuvataide liittyy kuitenkin vahvasti jokaiseen kysymyksenasetteluun tavalla tai toisella.
Tyypillinen

kansallisromantiikkaan

ja

Suomen

taiteen

kultakauteen

liittyvä

kysymyksenasettelu edellyttää kytkemään taiteen poliittiseen kontekstiin, joka tässä
yhteydessä tarkoittaa sortokausia. Kyseistä tematiikkaa käsittelevässä vastauksessa on siis
hyvä lähteä liikkeelle sortokauden yleisestä määritelmästä, jonka jälkeen abiturientti voi
fokusoitua vastauksessaan tarkemmin taiteeseen keinona sortotoimenpiteitä vastaan. Tämä
merkitsee

sortokauden

merkityksen

avaamista.

Abiturientin

tulee

onnistuneessa

vastauksessa osata erottaa kaksi erillistä sortokautta, joista ensimmäinen ajoittui vuosiin
1899-1905 ja toinen vuosiin 1908-1917. Sortokaudella tarkoitetaan siis ajanjaksoa Suomen
historiassa, jonka aikana Suomi koki Venäjän suurruhtinaskunnan uhkaavan kansallista
olemassaoloaan yhdentymisideologiallaan, jonka pyrkimys oli kytkeä reuna-alueet
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kiinteämmin esivallan hallintaan. Abiturientin ei kuitenkaan itse tarvitse ajoittaa kultakautta,
vaan kysymyksenasettelu sisältää usein sellaisenaan kultakauden vuosiluvut.
Hyvässä vastauksessa olennaista on myös se, että abiturientti on ymmärtänyt taiteen
suomalaisten keinona ilmaista erillisyyttään esivallastaan sekä oman kansallisen
identiteettinsä heijastumana. Ansiokasta on eritellä suomalaisen kuvataiteen sisältö- ja
muotoelementtejä, joita käytettiin kansallisuuden metaforina ja symboleina. Näiden kautta
suomalainen nationalismi sai visuaalisen ilmiasunsa. Tehtävässä luonto ja sen elementit saivat
merkittävän roolin, jonka seurauksena suomalainen taidekuva sisälsi karhuja, oravia,
joutsenia, lumpeita, järviä ja mäntyjä. Kuvataiteen pohjaksi ja inspiraation lähteeksi
kultakauden aikana muodostui myös kansalliseepos Kalevala, jonka myytit ja sankaritarut
saivat kuvallisen muodon kultakauden aikana.97
Kansallisromantiikkaan

ja

kultakauteen

liittyviä

kysymyksenasetteluja

on

viiden

vuosikymmenen aikana kysytty historian ylioppilaskokeissa seitsemän kertaa. Kysymysten
kirjoituskerroista voi tehdä havainnoin, että teemaan liittyvät kysymykset ovat selvästi
vähentyneet. 1970-luvulla kultakaudesta kysyttiin peräti kolmesti, kun taas seuraavien
kahden vuosikymmenen aikana määrä on pudonnut kahteen. Sen sijaan syksyn 1995 jälkeen
kultakausi jäi marginaaliin eikä aiheeseen liittyviä kysymyksenasetteluja esiintynyt historian
ylioppilaskokeissa ennen syksyn 2014 kirjoituskertaa, jonka vuoksi kultakauteen liittyvissä
kysymyksissä oli lähes 20 vuoden tauko. Tänä aikana myös suomalaista taidehistoriaa
käsiteltiin kaikkiaan vain kerran, syksyn 1999 kirjoituskerralla, mutta tällöin tyyliperiodi ei
liittynyt kultakauteen.
Pitkän tauon jälkeen kultakausi ja kansallisromantiikka kuitenkin palasivat historian
ylioppilaskokeisiin, ja syksyllä 2014 abiturienttia pyydettiin pohtimaan esimerkkien avulla
suomalaisuuden muotoutumista kultakauden taiteilijoiden toimesta. Kysymyksenasettelu oli
edellisiin nähden hyvin perinteinen, ja se edellytti omavalintaisia esimerkkejä sekä eri
taiteenlajien esittelyä. Koska kyseinen tehtävä on julkaistu kevään 2013 jälkeen, on siitä
olemassa ylioppilastutkintolautakunnan myöntämiä hyvän vastauksen kriteerejä, jotka ovat
ohjanneet vastauksen pisteytystä. Ohessa on Ylioppilastutkintolautakunnan edellytys hyvälle
vastaukselle:
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”Vastauksessa voidaan antaa esimerkkejä kaikilta taiteenaloilta. Vastauksessa käy ilmi, että
niin sanottu kansakuntaprojekti 1800-luvun alkupuolella merkitsi suomalaisen identiteetin ja
symbolien luomista. Tämä tapahtui monilla tasoilla, muun muassa kouluopetuksessa, ja
taiteilla oli tässä myös roolinsa. Vastauksessa eritellään, millaisia ominaisuuksia taiteilijat
teoksissaan liittivät suomalaisuuteen sekä Suomeen. Vastauksessa tulee esiin, että joskus
taiteilijoilla oli selvä ideologinen pyrkimys luoda ja vahvistaa kansallista identiteettiä, mutta
usein taiteteoksista tuli kansallisidentiteetin osia vasta sitten, kun yleisö omaksui ne
suomalaisuuden symboleiksi. Kiitettävä vastaus pohtii myös, millä tavoin taiteissa muovattu
kuva Suomesta ja suomalaisuudesta painotti joitakin ilmiöitä ja toisaalta rajasi toisia sivuun.”
98

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus antaa hyvälle vastaukselle raamit melko yleisellä
tasolla. Olennaista on, että abiturientti on siis osannut kytkeä kultakauden laajempaan
kontekstiin huomioiden aina 1800-luvun alkupuolella käynnistyneen nationalistisen vireen.
Lisäksi tärkeää on, että abiturientti osaa antaa esimerkkejä suomalaisuuden metaforista ja
symboleista, joita taiteeseen omaksuttiin. Tarkemmin ei kuitenkaan kerrota, millaisia
esimerkkejä abiturientin olisi hyvä mainita tai mitkä ilmiöt painottuivat. Ohjeistuksen
tulkinnanvaraisuus jättää tilaa opettajien omalle arviointikyvylle ja ammattitaidolle tehtävän
pisteytyksen suhteen.
Vaikka kultakausi onkin selkeästi hallitsevassa asemassa suomalaiseen taidehistoriaan
liittyvissä kysymyksenasettelussa, esiintyy viiden vuosikymmenen aikana myös kaksi
kysymystä, jotka käsittelevät suomalaista taidehistoriaa liittymättä kuitenkaan kultakauteen.
Huomionarvoista näissä on kuitenkin se, että nämä molemmat ovat kuva-analyysejä, joita
kultakauteen liittyvissä kysymyksenasetteluissa ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ole.
Keväällä 1991 suomalaista taidehistoriaa käsiteltiin keskiajan kontekstissa. Kuva-analyysin
kohteeksi oli nostettu Upsalan kirkon kolmiosainen seinämaalaus, joka havainnollistaa
Suomen vaiheittaista liittymistä katolisen kirkon vaikutuspiiriin. Syksyllä 1999 sen sijaan
abiturienttien tietämystä suomalaisesta taidehistoriasta testattiin kuva-analyysilla Turun
linnan seinämaalauksesta, joka edellytti pohdintaa suomalaisen renessanssin piirteistä,
esikuvista ja elämäntavoista.
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Suomen kultakauden erityinen asema historian ylioppilaskokeissa on ymmärrettävää, sillä
ajanjaksona tämä noin 10 vuoden mittainen aika pitää sisällään tuttuja teoksia, jotka kuuluvat
aivan suomalaisen kuvataiteen ytimeen. Nämä nimenomaiset teokset ovat saaneet klassikon
aseman, ja niitä voisi nimittää myös kantakuviksi. Toisin sanoen ne muodostavat
kuvamaailman, jonka jokainen suomalainen omaksuu jo varhain lapsena ja jotka toistuvat
suomalaisen kulttuurin kuvituksessa yhä uudelleen ja uudelleen. Koulu tukee omalta osaltaan
näihin kuviin kasvamista, sillä ne toistuvat oppikirjojen sivuilla sekä julisteina koulujen
käytävillä. Oppiminen on lähes huomaamatonta, ja lukiolainen on koulupolkunsa varrella
useaan otteeseen saanut pohdiskella Hugo Simbergin Haavoittunutta enkeliä (1903), Eero
Järnefeltin Kaskea (1893) sekä Akseli Gallen-Kallelan Aino-triptyykkiä (1891).
Tuula Karjalainen on kirjoittanut näistä suomalaisen taidehistorian kantakuvista, ja hänen
mukaansa ne muodostavat kollektiivisen kansallisen muistin ja luovat ainutlaatuisen
yhteyden tunteen. Kantakuvat antavat Suomelle visuaalisen ilmeen ja kasvot. Tämä
kansallinen kuvasto ei ole vain yksittäisen taiteilijan luoma, vaan kattaa laajemman
aikakauden sekä koostuu useamman taiteilijan kollektiivisesta panostuksesta. Kantakuvat
edustavat staattista kansallista jatkumoa, sillä ajasta, arvoista ja historiallisesta tilanteesta
huolimatta ne puhuttelevat edelleen myös nykyajan suomalaisia. Sukupolvienkin jälkeen
tämä tietty ydinkuvien joukko on yhä ajankohtainen, ja niitä voidaan pitää enempänä kuin
vain taideteoksina tai kuvina. Ne heijastavat suomalaisuuden syvintä sielunmaisemaa. 99
On siis hyvin luontevaa, että tuttuina teoksina ja tärkeänä aikakautena kultakausi on saanut
niin suuren näkyvyyden historian ylioppilaskoekysymysten joukossa. Erikoista kultakauden
suhteen on kuitenkin kuva-analyysia vaativien tehtävien minimaalisuus. Iston maalausta
lukuun ottamatta kaikki muut kultakauteen liittyvät tehtävänannot ovat tosiaan
tekstimuotoisia kysymyksiä.
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7. Tutkimuksen tulokset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka maalaustaidetta on hyödynnetty
historian ylioppilaskokeissa viiden viime vuosikymmenen aikana, jolloin visuaalinen ilmaisu
on tullut yhä tärkeämmäksi elementiksi kouluopetuksessa. Halusin tutkia, millaisia taidekuvia
käytetään, millaisia kuva-analyysin valmiuksia abiturienteilta edellytetään, millainen rooli
maalaustaiteella on sekä kuinka maalaustaiteen eri tyyliperiodit painottuvat.
Tutkimukseni alkuperäinen aineisto käsitti yhteensä 97 historian ylioppilaskoetta, joista
ensimmäinen oli kirjoitettu syksyllä 1970 ja viimeisin syksyllä 2018. Määrittelin taidekuvan
nimenomaan maalaukseksi, ja maalaustaiteeseen liittyviä kysymyksenasetteluja nousi
aineistosta esille 43 kappaletta. Tämä on paljon, sillä taidekuva on vain yksi
dokumenttitehtävän tyyppi ylioppilaskokeissa. Näin ollen muita dokumenttitehtävän
visuaalisia tuotoksia, kuten tilastoja, kaavioita, karttoja, pilakuvia, mediakuvia jne. on
huomattavasti vähemmän taidekuviin verrattuna.
Sovelsin aineistooni kahta metodia, sisällönanalyysia tekstiosuuden suhteen sekä kuvaanalyysia taidekuvien suhteen. Tutkimukseni ensimmäinen osa kattoi taidekuvien kuvaanalyysin, ja tästä muodostui tutkimukselleni analyysimenetelmiä mukaillen viisi erillistä
alalukua: ikonografinen, formalistinen, semioottinen, biografinen sekä aatekriittinen kuvaanalyysi. Tulosteni mukaan historian ylioppilaskokeissa abiturienteilta edellytetään näiden
viiden analyysimenetelmän hallintaa. Mielestäni näiden viiden kuva-analyysin käyttö
historian ylioppilaskokeissa on perusteltua, sillä ne ovat luonteeltaan melko yksinkertaisia ja
näin

ollen

sopivat

lukiotasoiseen

koulutukseen.

Kuva-analyysin

menetelmiä

on

taidehistoriallisessa tutkimuksessa lukuisia, mutta on luontevampaa, ettei lukiossa käydä läpi
monimutkaisia ja spesifiä taidehistoriallista tietämystä vaativia kuva-analyysejä. Olisi
kohtuutonta vaatia abiturientilta esimerkiksi psykoanalyyttista kuva-analyysia, joka edellyttää
jo huomattavasti laajempaa perehtymistä taidehistorian oppialaan kuin mitä lukion
oppimäärä kykenee tarjoamaan.
Historian ylioppilaskokeista löytyy tarkasteltavan ajanjakson puitteissa kuva-analyysiä
vaativia tehtävänantoja kaikkiaan 19, ja erilliset kuva-analyysin menetelmät painottuvat
seuraavasti: aatekriittinen (7), ikonografinen (6), formalistinen (3), semioottinen (3) sekä
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biografinen (1). Kuva-analyysien lukumäärä ei täsmää tehtävänantojen kanssa, sillä kevään
2007 tehtävänanto oli kaksiosainen ja edellytti sekä formalistista että biografista kuvaanalyysiä. Huomionarvoista on se, että vaikka kuva-analyysimenetelmiä voidaan erottaa
nämä edellä mainitut viisi, vaatii moni ylioppilaskokeen tehtävänanto niiden käyttöä limittäin
yksilöimättä niitä sen tarkemmin. Tutkimuksessa olen kuitenkin pyrkinyt tehtävänantoon
tukeutuen valitsemaan yhden selkeästi hallitsevan analyysimenetelmän, jonka näkökulmasta
abiturientin on haluttu käyttävän taidekuvaa pohdinnan välineenä. Tosiasiassa taidekuvaa
voidaan katsoa lähes mistä kuva-analyysin näkökulmasta hyvänsä, mutta tutkimuksessani
hallitseva kuva-analyysi määräytyi ensi sijaisesti kysymyksenannon perusteella.
Näistä kuva-analyysin viidestä menetelmästä aatekriittinen kuva-analyysi vaikuttaa siis olevan
kaikkein käytetyin, ja hallitsevana menetelmänä se toistuu peräti seitsemässä tehtävässä.
Aatekriittinen kuva-analyysi korostaa taidekuvan poliittisia sekä ideologisia tarkoituksia
vaatien tulkitsijaltaan taitoa kyseenalaistaa sekä hyödyntää lähdekritiikkiä. Kuvan ei oleteta
kertovan absoluuttista totuttaa, vaan aatekriittistä analyysiä edellyttävät tehtävänannot
haastavat abiturientin pohtimaan kuvan sanomaa sekä sen käsitystä todellisuudesta.
Toisiksi käytetyin kuva-analyysin menetelmä historian ylioppilaskokeissa on ikonografinen
kuva-analyysi. Menetelmällisesti ikonografinen kuva-analyysi tulee hyvin lähelle aatekriittistä
analyysiä, sillä molemmat painottavat kontekstualisoinnin merkitystä. Ikonografinen analyysi
korostaa kuitenkin vertauskuvien merkitystä aatekriittistä enemmän.
Formalistinen ja semioottinen ovat molemmat kuva-analyysin menetelminä kolmesti
käytettyjä. Formalistinen kuva-analyysi vaatii ulkoisten muoto-omaisuuksien erittelyä sekä on
voimakkaasti sidoksissa taidetyyleihin. Huomionarvoista formalismin suhteen on se, että
kaikissa kolmessa formalistista kuva-analyysia vaativissa tehtävänannoissa on vertaileva ote.
Näihin kaikkiin sisältyy nimittäin kaksi taidekuvaa, ja abiturientin tulee formalistisen kuvaanalyysin keinoin tehdä eroa näiden edustamien taidetyylien välillä. Semioottinen kuvaanalyysi korostaa intertekstuaalisuuden ja kulttuurintuntemuksen merkitystä. Tätä
kuvatulkinnan lähestymistapaa edellyttävissä tehtävänannoissa tulkintaa vaativa kuva edusti
kaikissa tehtävänannoissa tyylisuunnaltaan renessanssia. Tämä ei sinänsä ole yllätys, sillä
länsimaisen kulttuurin perusmerkit löytyvät usein joko kristinuskosta tai antiikin kulttuurista.
On siis luontevaa, että semioottinen kuva-analyysi tukeutuu voimakkaasti renessanssin ajan
teoksiin.
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Biografinen kuva-analyysi jäi muihin menetelmiin nähden selvästi marginaaliin, ja taiteilijan
elämänkertaan linkittyvää analyysiä vaati vain yksi tehtävä. Henkilöhistoria jää historian
ylioppilaskokeissa maalaustaiteen suhteen selvästi sivuun eikä se korostu myöskään
tekstimuotoisissa kysymystyypeissä.
Tutkimukseni ensimmäisen osan ja kuva-analyysin suhteen huomionarvoista on se, että
ensimmäinen kuva-analyysitehtävä historian ylioppilaskokeissa tutkimuksen tarkastelujakson
aikana oli vasta keväällä 1991. Tätä ennen maalaustaiteeseen ja tyylihistoriaan liittyvät
kysymyksenasettelut

olivat

kuvattomia

ja

puhtaasti

tekstimuotoisia.

Sittemmin

kysymyksenasettelujen painopiste on kuitenkin muuttunut, ja syksystä 1999 alkaen kaikki
maalaustaiteeseen tai tyyleihin liittyvät kysymykset ovat olleet kuva-analyysejä, jotka ovat
vaatineet pohdinnan kytkemisen kuvan yhteyteen. Poikkeuksen muodostaa vain syksyn 2014
kysymys, jossa kysyttiin kultakauden taiteesta tekstimuotoisesti ilman, että sen yhteyteen oli
valittu analysoitavaa kuvaa. Muutoin taidehistoriaan ja maalaustaiteeseen liittyvät
kysymyksenasettelut viimeisten kolmen vuosikymmenen ajan ovat olleet ensisijaisesti kuvan
analysointia. Tulos kertoo yksioikoisesti kuvakulttuurin suuresta muutoksesta, joka heijastuu
myös historian ylioppilaskokeiden taidepainotteisissa dokumenttitehtävissä.
Kuva-analyysien suhteen mielenkiintoista oli myös se, että opiskelijoiden omia mieltymyksiä,
tuntemuksia, ajatuksia tai pohdintoja ei taidekuvan kuva-analyysissä haluta tietää. Tätä
lähtökohtaa kutsutaan subjektiiviseksi kuva-analyysiksi. Sen sijaan ylioppilaskokeiden kuvaanalyysi on tieteellisesti tarkkaan rajattua eikä se pidä ollenkaan sisällä kokemusperäistä
lähtökohtaa. Nykyään vallitsevan taidepedagogiikan mukaisesti jokainen lapsi ja nuori on
omalla tavallaan luova, ja ajatellaan, että kaikki osaavat ilmaista itseään taiteen avulla.
Ulkoiset muotovaatimukset ovat poistuneet subjektiivisten tuntemusten tieltä eikä tärkeintä
ole enää laatu, vaan kokemukset. Jäljittelyn ja suoranaisen kopioinnin sijaan ideana on
yksilöllisen ilmaisun vahvistaminen. Tämän puolesta onkin hieman ristiriitaista, että
taiteellinen tulkinta on historian ylioppilaskokeissa hyvin voimakkaasti kallistunut
analyyseihin,

jotka

sivuuttavat

katsojan

omat

tuntemukset.

Ikonografiseen,

aatehistorialliseen, biografiseen tai formalistiseen tulkintaan ei juurikaan kuulu katsojan
kokemusmaailma. Semioottinen kuva-analyysi sen sijaan tunnustaa katsojan roolin
vuorovaikutuksen edellytyksenä ja sopimustenvaraisten merkkijärjestelmien tunnistajana,
mutta se on tasonsa puolesta ylioppilaskokeiden kuva-analyysissä selvästi vähemmän
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käytetty menetelmä. Henkilökohtainen kuva-analyysi ja sen arvioiminen olisi kuitenkin
vaikeaa, sillä jokainen kokee subjektiivisen tulkinnan mukaan kuvan eri tavoin. Historian
ylioppilaskokeissa turvaudutaankin mieluummin perinteisiin ja turvallisiin taidehistoriallisiin
metodeihin, jotka vaativat vain vähän katsojan subjektiivista kokemusta ja spesifejä
taustatietoja. Sen sijaan analyysi painottuu muoto-ominaisuuksien tarkasteluun sekä
historialliseen kontekstualisointiin, jotka ovat samoja katsojasta riippumatta.

Tämä on

ymmärrettävää, koska subjektiivisia kokemuksia painottavien analyysimenetelmien suhteen
yhtenevien arviointikriteerien muodostaminen voisi olla haasteellista ja tarkastusprosessi
näin ollen monimutkaisempi.
Kuva-analyysin lisääntymisen myötä tekstimuotoiset kysymyksenasettelut ovat selkeästi
vähentyneet, mutta näiden suhteen on mahdollista havaita tietynlaisia painotuksia
lähtökohtien suhteen. Puhtaasti tekstimuotoisia ja kuvattomia tehtävätyyppejä oli aineistossa
yhteensä 24 kappaletta, ja näitä oli mahdollista sisällönanalyysin keinoin luokitella viiteen
erilaiseen kategoriaan sen perusteella, minkälaista lähtökohtaa vastauksessa odotetaan ja
kuinka taide linkittyy vastaukseen. Lähtökohdaltaan tyylihistoriallisia (11) kysymyksiä oli
eniten. Yhteiskunnallisissa (4) kysymystyypeissä ei kysytty suoranaisesti maalaustaiteesta,
mutta tehtävään vastaaminen edellytti kuitenkin maalaustaiteen huomattavan laajaakin
käsittelyä. Kulttuurihistoriallisissa (5) kysymystyypeissä maalaustaidetta käsiteltiin kulttuurin
osa-alueena siinä missä ideologisissa (3) kysymyksissä keskityttiin enemmän maalaustaiteen
taustalla vaikuttaviin aatehistoriallisiin virtauksiin kuin varsinaisesti maalaustaiteeseen.
Lisäksi aineiston tekstimuotoisissa kysymystyypeissä oli vielä biografinen (1) lähestymistapa,
joka kuva-analyysimuotojen tavoin jäi kuitenkin marginaaliin ja osoittaa samalla
henkilöhistorian vähäisen painoarvon historian ylioppilaskokeissa maalaustaiteen osalta.
Kuva-analyysin menetelmien ja tehtävänantojen lähestymistapojen jälkeen kartoitin
tutkimuksessani maalaustaiteen roolia ja merkitystä historian ylioppilaskokeissa. Aineistosta
nousi tähän liittyen esiin kolme erillistä teemakokonaisuutta: genret, tyyli sekä Suomen
taiteen kultakausi.
Maalaustaidetta voidaan jaotella viiden erilaisen genren alaisuuteen, ja aineistoni
taidekuvissa havaitsin, että historian ylioppilaskokeissa taidekuvat edustavat joko
muotokuvamaalausta (10), laatukuvaa (6) tai historiamaalausta (3). Sen sijaan asetelmien tai
maisemamaalausten kuva-analyysia ei vaadittu. Mielestäni näistä kahdesta ulkopuolelle
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jäävästä genrestä toteutettava kuva-analyysi on kolmea muuta haastavampi. Esimerkiksi
asetelman kuva-analyysi vaatisi yksityiskohtaista taidehistoriallista tietämystä asetelmien
symboliikasta eikä mielestäni abiturientilta voida vielä vaatia näin syvällistä tietopohjaa eri
objektien merkkijärjestelmistä.
Historiamaalaus oli selkeästi vähiten käytetty genre, mutta kuva-analyysiin yhteyteen liittyi
usein kontekstualisoiva ote, lähdekritiikki sekä maalauksen välittämän historiakuvan
kyseenalaistaminen. Aineistossa laatukuvia puolestaan oli enemmän, ja näillä tarkoitettiin siis
jokapäiväisen ja arkisen elämän kuvauksia. Laatukuvien yhteydessä esiintyi ikonografista tai
aatekriittistä kuva-analyysiä, joka korostaa niin ikään historiallisen asiayhteyden merkitystä.
Huomionarvoista on kuitenkin se, että laatukuvat ovat yleistyneet 2010-luvulla, ja vain yksi
kuudesta laatukuvasta esiintyi aineistossa ennen kyseistä vuosikymmentä. Tämä heijastaa
kulttuuri- ja sosiaalihistorian tärkeyden kasvua historian osa-alueina. Muotokuvia puolestaan
oli kuva-analyysin kohteena eniten, mutta näissä tehtävänannoissa ei painottunut
elämänkertahistoria eikä yksittäisten henkilöiden tunnistaminen ole merkittävässä asemassa
historian ylioppilaskokeissa kuva-analyysien suhteen.
Aineiston toinen erillinen teemakokonaisuus käsitti tyylihistorian, ja neljäs tutkimuskysymys
liittyi maalaustaiteen tyyliperiodien painotuksiin. Kuva-analyysien suhteen formalistinen
menetelmä oli tässä suhteessa keskeinen ja sitä esiintyi taidekuvien yhteydessä yhteensä
kolmesti. Sen sijaan vanhempien ylioppilaskokeiden ja etenkin tekstimuotoisten
kysymyksenasettelujen

yhteydessä

formalistista

ja

ulkoisiin

muoto-ominaisuuksiin

keskittyvää tulkintaa vaadittiin huomattavasti enemmän. Tyylihistorian runsas painottuminen
kertoo omalta osaltaan länsimaisen taidekaanonin merkityksellisyydestä ja voidaan päätellä,
että abiturientin oletetaan osaavan länsimaisen taidekaanonin keskeiset tyyliperiodit sekä
niiden ominaispiirteet. Tyyliperiodien suhteen toiset maalaustaiteen tyylit korostuivat muita
enemmän, ja kaanoniin tukeutuen erityisesti uuden ajan taidetyylit, renessanssi sekä barokki,
saivat

selkeästi

enemmän

näkyvyyttä

historian

ylioppilaskokeissa

mitä

tulee

maalaustaiteeseen. Nämä kaksi peräkkäistä tyyliperiodia on nostettu tärkeydessään muiden
yläpuolelle, ja abiturientin oletetaan lukion oppimäärän perusteella pystyvän nimeämään
renessanssin tai barokin muoto-ominaisuuksien mukaan tehty maalaus sekä erittelemään sen
keskeisiä formalistisia elementtejä. 2000-luvulle tultaessa barokki on kuitenkin jäänyt
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marginaaliin kysytyimmistä taidetyyleistä, siinä missä moderni taide on noussut näiden
joukkoon.
Aineiston kolmas erillinen teemakokonaisuus muodostui suomalaisen taidehistorian
ympärille, ja tämän suhteen on mahdollista havaita kultakauden ja kansallisromantiikan suuri
merkitys suomalaisen maalaustaiteen tehtävätyypeissä. Tämän osalta painotus onkin
voimakkaasti kallistunut 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun taiteeseen. Mielenkiintoista
kuitenkin oli, että kultakauteen liittyvät kysymyksenasettelut olivat tekstimuotoisia, joissa
abiturientin tuli itse rajata käsittelyä antamalla vapaavalintaisia esimerkkejä niin
taidemuodoista, taiteilijoista kuin teoksistakin. Kultakauden ulkopuolista taidehistoriaa
käsittelivät vain kaksi tehtävänantoa, joihin molempiin liittyi kuva-analyysi. Syksyn 1991 sekä
syksyn 1999 kysymyksenasettelut muodostavatkin poikkeukset mitä tulee suomalaisen
taidehistorian käsittelyyn historian ylioppilaskokeissa. Näitä lukuun ottamatta suomalaiseen
taidehistoriaan liittyvät kysymyksenasettelut ovat kaikki liittyneet kansallisromantiikkaan
sekä kultakauteen, olleet tekstipainotteisia sekä muodoltaan hyvin samankaltaisia.
Huomionarvoista siis on, että historian ylioppilaskokeiden ulkopuolelle jää iso osa
suomalaista taidehistoriaa eikä esimerkiksi 1900-luvun jälkipuoliskon modernia tai abstraktia
taidetta käsitellä.
Kokoavasti voidaan vielä tutkimuskysymyksiin vastaten todeta, että maalaustaiteella on
staattinen rooli historian ylioppilaskokeissa, mikä puolestaan heijastaa taiteen ja historian
kiinteää

keskinäistä

suhdetta.

Maalaustaide

on

ollut

tasaisesti

läsnä

historian

ylioppilaskokeissa läpi koko tutkimuksen tarkasteluajanjakson, mutta yksittäinen suuri
muutos on kuitenkin kuvakulttuurin lisääntyminen, joka näkyy kuva-analyysia vaativien
tehtävätyyppien kasvuna tekstimuotoisten kustannuksella. Nimenomaan taidekuvien osuus
onkin ollut hyvin suuri 2000-luvulla, minkä vuoksi abiturienteilla oletetaan olevan valmiuksia
tehdä taidekuviin liittyvää kuva-analyysia sekä hyödyntää monipuolisesti kuva-analyysin
erilaisia lähestymistapoja. Omalta osaltaan tämä kertoo kuvakulttuurin ymmärtämisen
merkityksestä ja ennen kaikkea tarpeesta.
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8. Pohdinta
Tämän tutkimuksen pohjalta seuraava vaihe olisi kohdistaa tarkastelu lukion oppikirjoihin
sekä opetussuunnitelmiin. Mielenkiintoista olisi selvittää, minkälaisen roolin taidekuvat
saavat näissä, ja antaako lukiokoulutus historian ylioppilaskokeiden edellyttäviä valmiuksia
analysoida taidekuvia. Samoin tärkeää olisi tutkia nousevatko samat teemat esille myös
oppikirjojen puolella eli onko taidehistoriallinen käsittely painottunut tyyliperiodeihin sekä
sosiaalihistoriaan. Tarkastelua voisi laajentaa myös käytännön opetuksen puolelle sekä
selvittää, minkä verran taidehistoria saa näkyvyyttä opetuksessa. Toisin sanoen tutkia, kuinka
paljon opettajat käyttävät aikaa taidehistoriaan, ja kuuluuko se niin sanottujen tärkeiden
historian aihealueiden joukkoon.
Merkittävää olisi myös tulevaisuudessa selvittää, minkä lisäarvon mahdollisuus suorittaa
ylioppilaskoe kokonaan sähköisessä muodossa tuo tullessaan. Tämä voidaan kuitenkin
toteuttaa vasta jonkin ajan kulutta, sillä tähän mennessä historian ylioppilaskoe on tosiaan
kirjoitettu vain kerran sähköisesti. Tämä kevään 2018 ylioppilaskoe sisälsi taidekuvan kuvaanalyysin, mutta tehtävänanto oli luonteeltaan hyvin perinteinen eikä sähköinen muoto
ainakaan vielä tässä vaiheessa tuonut kuva-analyysiin mitään uutta. Kyseisen kuva-analyysin
a-osassa edellytettiin totuttuun tapaan maalauksen välittämän historiakuvan erittelyä, ja
turvalliseen tapaan b-osa laajensi käsittelyä valitun taidekuvan ulkopuolelle testaten
abiturientin tietoutta aiheesta kuvadokumenttiin tukeutumatta.
Vastaisuudessa sähköinen alusta voisi mahdollistaa useamman taidekuvan analysoimista, sillä
sähköisessä muodossa tila ei muodostu samalla tavalla rajoittavaksi tekijäksi kuin paperisessa
versiossa. Lisäksi aiempaa seikkaperäisempi analyysi voisi tulla kyseeseen, kun abiturientti voi
nyt halutessaan suurentaa kuvaa ja lähilukea aiempaa tarkemmin sen yksityiskohtia.
Sähköiset ylioppilaskokeet mahdollistavat monipuolisemmat kuvatehtävät, minkä ansiosta
kokeeseen voidaan upottaa myös liikkuvaa kuvaa ja ääntä. Voi siis olla, että perinteinen
kaksiulotteinen taidekuva jää marginaaliin, kun dokumenttitehtävät painottuvat enemmän
edellä mainittujen suuntaan. Mutta mahdollisesti tämän seurauksena myös moderni taide
voisi saada suuremman roolin tyylihistorian suhteen.
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