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“(—) He piirtävät kafltoja ja merikarttojaja monella on maalausteline, jonka hän
pystyttää ulos. Granbodassakin oli yksi, joka tuli Eskilsiin ja tervehti ja oli
kamalan kohtelias ja kysyi, saisiko hän mennä Hageibergille piirtäniään. Jotkut
tekivät asiaa sinne päin ja näkivät miten hienosti ja tyylilckäisti se kävi pienillä
pensseleillä,jotkahänkastoiensinvesikuppeihinjasittenpieniinväripurkkeihin.

Siitä syntyi kylä, joka oli tavallaan tuttu, mutta näytti kuitenkin yhtä vieraalta
kuin kuvat Raamatun maista. Olen miettinyt tätä paljon. koska minun mielestäni
yhden joka seisoo Hageibergiläja katselee ympärilleen. pitäisi nähdä sama kuin
toisenkin. Niin ei kuitenkaan ole. Ehkä ilminen näkee vain sen minkä hän
ymmärtää. Muu on täytettä, hyräilyä laulussa, jonka sanoja hän ei osaa. Kuvasta
tuli hieno, siinä oli kauniimmat värit kuin todellisuudessa, mutta en pitänyt siitä.
Luultavasti loukkaannuin siitä, kuinka suuri ero on meidän granbodalaisten
todellisella elämälläja sillä elämällä, jota upseeri kuvansa avulla jossakin eng
lantilaisessa salongissa kuvailee.”
(Ulla-Lena Lundberg 1989,48)

ALKUSANAT

erklcejä tulvivassa kulttuurissamme on alettu korostaa visuaalisen lu
kutaidon tärkeyttä. Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisten ammattikou
lulaistenjalukiolaisten tapoja vastaanottaa kuvataidetta. Tavoitteena ei ole
kuitenkaan etsiä oikeita tai vaan taiteen vastaanottotapoja, vaan piirtää
alustavaa kuvaa taidekokemusten sanallistamisesta suomalaisessa kulttuu
rissa.
Kuvataide ei ole nuorten ajankäytössä mitenkäan keskeisellä sijalla,
mutta kysymys on koko kulttuurimme kannalta perinteisesti arvostetusta
alueesta, ja siitä visuaalisuuden sektorista, jota myös kouluissa opetetaan.
Toivonkin, että raporttini tarjoaa virikkeitä keskustelulle paitsi visuaalisuu
desta kiinnostuneiden tutkijoiden myös opettajien ja taidekasvatuksen
suunnittelijoiden piirissä.
Risto Alapuro, Timo Cantell, Katanna Eskola, Kimmo Jokinen, San
Karttunen ja Erkki Vainikkala ovat esittäneet hyödyllisiä kommentteja
käsikirjoitukseeni. Kuvaamataidon opettaja Leena Virkkunen ja taide- ja
ympäristökasvatuksen opettaja Leena Tanskanen sekä Lauttasaaren lukion
ja Vallilan ammattikoulun oppilaat tekivät myönteisellä suhtautumisellaan
aineiston keruun mahdolliseksi.
Tutkimukseen olen saanuttukea Koneen säätiöltäja Suomen Kulttuuri
rahastolta.
Ottawa, maaliskuu 1992
Maana Linko
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JOHDANTO

Nuorten maku ja visuaalinen lukutaito
“Taideteosta ei ole saatettu päätökseen ennen kuin se on vastaanotettu”,
Sven Sandstöm (1986) on korostanut. Tässä tutkimuksessa hahmotetaan
kuvaa tavasta, jolla suomalaiset nuoret vastaanottavat kuvataidetta. Tutki
muksessa tarkastellaan kuvataideteosten vastaanottotapoja valtaosaltaan
keskiluokkaisella asuinalueella sijaitsevaa lukiota käyvien nuorten ja toi
saalta perinteisessä työväenympäristössä ammattikoulua käyvien nuorten
keskuudessa.
Viime vuosina on usein esitetty väitteitä siitä, että länsimainen kulttuuri
olisi muuttunut modernin kaupunkiyhteiskunnan myötä visuaalisuutta ko
rostavammaksi. Kaupunkimainen elämä totuttaa meitä jatkuvasti tilantei
sun, joissa suhteemme maailmaan on visuaalisesti painottunut (Sironen
1983, 36). Televisio, videot, muoti ja yleensä kuluttamiseen liittyvät valin
nat vaativat taitoja liikkua merkkiviidakoissa. Väitetään jopa, että kulutuk
sessa olennaisinta ei enää olisikaan tavaroiden vaihto vaan juuri merkkien
ja merkitysten kuluttaminen (Baudrillard 1988, 29—56).
Visuaalisuuden korostumiseen mutta olennaisesti myös taloudeffiseen
nousukauteen liittyi kuvataiteen markkinoiden 1980-luvunnoususuhdanne.
Kysyttyjen taideteosten hinnat nousivat voimakkaasti kansainvälisessä tai
dekaupassa useiden vuosien ajan. 1980-luvun viimeisinä vuosina taidehuu
tokaupat lisäsivät suosiotaan myös Suomessa, ja taideteoksista maksettuja
ennätyksellisiä hintoja uutisoitiin näyttävästi. Galleriamaailmassaja taide
kirjoittelussa alettiin suuntautua entistä enemmän ulkomaiseen taiteeseen,
mutta myös useat kotimaiset taiteilijat saivat runsaasti myönteistäjulkisuut
ta.
1990-luvulle tuhaessa tilanne on muuttunut nopeasti. Kiinnostusta kuvataiteeseen on edelleen, mutta taloudellisen laman myötä taideteosten hinnat
ovat laskeneet. Taidegallerioiden lukumäärä lisääntyi Helsingissä huomat
tavasti 1980-luvulla. Viime aikoina useat taidegalleriat ovat kuitenkin
joutuneet lopettamaan toimintansa, ja taidekaupan ennustetaan edelleen
hiljenevän.
1980-luvulla kuvataide herätti kasvavaa kiinnostusta myös suuren ylei
sön keskuudessa. Kysymys ei ole pelkästään kiinnostumisesta taidekaupas
sa liikkuvasta rahasta, vaan myös taidenäyttelyjen kävijämäärät kasvoivat
ja yleisöpohja laajeni. Vuonna 1973 tutkituista suomalaisista 20 prosenttia
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oli käynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana taidenäyttelyssä tai taidemuseossa (Eskola 1976). Vuonna 1981 vuoden aikana käyneiden osuus oli
noussut 35 prosenttiin (Kulttuuritilasto 1981, 522—523), ja vasta 1980-lu
vulla järjestettiin varsinaisia suumäyttelyitä. Suomalaiset harjoittelivat tai
denäyttelyissä käymistä 1960-ja 1970-luvulla vierailemalla monenlaisissa,
usein vaatimattomissa kesänäyttelyissä. 1980-luvulla aika oli kypsä suur
näyttelyille, joihin koottiin suureksi osaksi taidehistorian tunnustamaa,
mutta ‘yleisöön menevää’ taidetta. Eräiden tällaisten klassikkonäyttelyjen
yleisö nousi satoihin tuhansiin, joten voidaan hyvällä syyllä sanoa, että
taidenäyttelyyn sisään astumisen kynnys on huomattavasti madaltunut.
Näissä olosuhteissa herää kysymys siitä, miten kuvataiteen vastaanottokokemus ilmaistaan sanoin 1980-luvun Suomessa. Minkälainen on suoma
laisten visuaalinen lukutaito mitä kuvista saadaan irti? Deborah Curtiss
(1987) määrittelee visuaalisenlukutaidon kyvyksi ymmärtää (lukea) erilai
sia visuaalisia tuotteita, kuten maalauksia, veistoksia, elokuvia, arkkiteh
tuuriaja kyvyksi ilmaista itseänsä (kirjoittaa) vähintään yhdellä visuaalisel
la välineellä. Esa Simnen (1983,40) on todennut, että kuvien lukukyvyssä
on kysymys aistimellisestaja poliittisesta sivistyksestä. Mutta näissä mää
ritelmissä ei oteta kantaa siihen, voivatko ne sisältää erilaisia asioita erilai
sissa konteksteissa.
Kriitikoiden tulkintoja nykytaiteesta voi lukea lehdistä, ja taiteen teoree
tikoiden diskurssi ilmenee tekstikokoelmien taivasta, mutta on mahdollista,
ettei näifiä puhetavoilla ole juurikaan tekemistä sen koodin kanssa, jota
maallikot käyttävät puhuessaan taiteesta. Käsillä oleva tutkimus pyrkii
luomaan kuvaa ‘maallikoiden mausta’ ja sen perustasta. On olemassa
tiettyjä kliseisiä käsityksiä taiteen kanssa vain vähän tekemisissä olevien
ihmisten ennakkoluuloisesta mausta, mutta myös nämä käsitykset perustu
vat usein ennakkoluuloihin eivätkä systemaattiseen tietoon.
Kuvataiteellisten teosten erilaiset näkemisen tavat voivat kytkeytyä mm.
vastaanottajan elämäntapaan, taideteosten tuntemukseen, arvostuksiin, am
mattiin, koulutukseen ja sukupuoleen. Sosiologisesti kiinnostavaa on sel
vittää, mitkä näistä kytkennöistä ovat ensisijaisia ja mistä syistä. Saattaa
myös osoittautua, että tutkimuksen kohteiksi valitun kahden ryhmän, am
mattikoululaistenja lukiolaisten kesken ei löydy kovin paljon eroja. Onko
tällöinnuortentaidemieltymyksissäkysymys elärnänorientaatioonliittyvis
tä yksilöllisistä makuasioista? Vai ovatko suomalaisnuorten kuvataidetta
koskevat tulkintasäännöt varsin yhtenäisiä? On myös mahdollista, että
kuvataiteella osoittautuu olevan niin marginaalinen asema nuorten elämänpiiriin kuuluvien kulttuurituotteiden kentässä, etteivät sffle annetut niukat
merkitykset tarjoa laajempia tulkintamahdollisuuksia. Kysymys ei siis ole
varsinaisesti nuorisotutkimuksesta, jolloin visuaalisuuteen liittyvät teemat
voitaisiin nähdä esimerkiksi osana nuorten identiteetin rakentamisproses
sia, vaan ennen kaikkea taidesosiologisesta tutkimuksesta.
Janet Wolffin (1987) tavoin kiinnostavana kysymyksenä pidetään myös
sitä, minkälaiset olemassaolevat konventiot säätelevät ryhmien vastaanot
—
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totapoja. Voidaanko esimerkiksi havaita joitakin lajityyppeihin tai suoma
laiseenkulttuuriinliittyviäesteettisiäkonventioita,jotkanäyttäisivätmuok
kaavan taiteen kokemisen tapoja?
Ensisijaiseksi tutkimustehtäväksi asetettiin kuitenkin kuvataiteen vas
taanottotapojen kuvaus. Toimintatutldmuksellisia tavoitteita ei ollut muka
na,joten tutkittujen oppilaiden visuaalistalukutaitoa ei pyritty edistämään,
vaikka tämäntapaista aktivointia ilmeisesti tapahtui tutkimuksen sivutuot
teena.
Tutkimustehtävä voidaan ilmaista myös Pierre Bourdieun (1969, 162)
sanoin: “Sosiologi ei sinänsä hylkää Kantin määritelmää ‘kaunista on se
mikä miellyttää ilman käsitteitä’, vaan sosiologi ennemminkin pyrkii mää
rittelemään sosiaaliset olosuhteet, joissa kauneuskokemus on mahdollinen,
ja hän pyrkii täsmentämään, keiden on mahdollista kokea se, tavallisten
taiteenharrastajien vai makutuomareiden, ja vielä: missä rajoissa kauneuskokemus voi esiintyä.” Vaikka tutkimuksessa ei pidetäkään olennaisimpa
na bourdieulaisen pääomataistelun korostamista, Bourdieun näkökulman
kanssa yhtenevä lähtökohta on käsitys siitä, että kulttuurituotteidenvastaan
ottajien käyttämät merkkijärjestelmät ja luokittelut ovat ainakin osittain
sosiaalisesti sidonnaisia.
Viime aikoina sosiologisessa keskustelussa on tosin alkanut esiintyä
väitteitä siitä, että kulttuurituotteiden vastaanotto, luenta ja tulkinta olisi
modernissa henkilökohtainen ja julkinen mutta ei kollektiivinen asia. Jari
Ehrnrooth (1990) tuli rockvideoiden vastaanottoa koskevassa tutkimukses
saan siihen päätelmään, että “vaikka ihmiset näyttävät ryhmittyvän jonkun
kulttuurituotteen kuluttajiksi, ei heitä sido mikään yhteinen koodi, vaan
jokainen tekee tulkintatoimensa jokseenkin paineettomasti”. Tämä tulos
tosin on melko vastakkainen esimerkiksi kirjallisuuden vastaanottoa kos
kevien tutkimusten kanssa (esim. Eskola ja Linko 1986).
Joka tapauksessa ajatus siitä, että moderni aikakausi on päättynyt ja että
modernin jälkeistä aikaa on eriteltävä eri tavalla kuin ennen, on tullut yhä
yleisemmäksi. On alettu esittää väitteitä, että on hylättävä kulttuurin tarkas
telu sosiaalisen rakenteen kannalta ainakin siinä mielessä, että sosiaalinen
rakenne nähdään jotenkin vahvempana (Alapuro 1990). Käsillä olevan
tutkimuksen kannalta nämä korostukset merkitsevät sitä, että tulosten tul
kinnoissa on otettava huomioon se mahdollisuus, että mitään ryhmäeroja ei
välttämättä löydy.
Sosiologisen kuvataiteen vastaanottotutkimuksen merkitys voidaan näh
dä käytännöllisestikin. Kysymys on visuaalisen lukutaidon tutkimisesta, ja
toistaiseksi kuviin liittyvistä merkityksenantotavoista ei ole kovin paljon
tietoa. Käytännön merkitystä kuvataiteen vastaanottotapojen tutkimus voi
tarjota taidepolitiikan päätöksentekijöille ja taidekasvatuksen suunnitteli
joille.
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Taiteen sosiologinen tutkimus
Yhteiskuntatieteellinen ja tarkemmin sosiologinen taiteentutkimus on tie
teidenvälinen tutkimusalue, joka voi kysymyksenasettelujen vaihdellessa
sij aita sosiologian lisäksi yhden tai useamman tieteenalan alueella: psyko
logian, sosiaalipsykologian, taidehistorian, kirjallisuustieteen, kasvatustie
teen, viestinnän, valtio-opin tai taloustieteen.
Mikä sitten tekee taiteen tutkimuksen sosiologiseksi? Yhteisenä lähtö
kohtana on käsitys siitä, että taide on aina kollektiivista tuotantoa (Wolf
1987). Sosiologian näkökulmasta taideteos voidaan määritellä hetkenä
prosessissa, joka muodostuu useiden toimijoiden yhteistyön tuloksena.
Nämä toimijat vaikuttavat tiettyjen sosiaalisten instituutioiden välityksellä
ja niissä ajan mukana tapahtuvia muutoksia on mahdollista havainnoida,
Vera Zolberg (1991,9) on määritellyt. Tämän näkemyksen mukaan taidetta
ei voi irrottaa sosiaalisesta kontekstistaan.
Howard S. Beckerin (1984,2—6) mukaan taidemaailma koostuu kaikista
niistä ihmisistä, jotka vastaavat siitä, minkälainen taideteoksesta lopulta
tulee. Jos Beckerin ja Zolbergin maantelmät liittää reseptiotutkimuksen
lähtökohtiin, voidaan todeta, että myös taideyleisöllä on vaikutusta taideteoksen elinkaareen teokselle annettujen merkitysten välityksellä.
Tällä hetkellä sosiologista tai sosiologiaa lähellä olevaa taiteentutkimusta
tehdään ainakin kahdella suunnalla. Ensinnäkin tutkitaan taideinstituutiota,
jossa tavallisesti nähdään kolme osa-aluetta, tuotanto, välitys ja kulutus.
Taiteen kulutuksessa tarkoitetaan paitsi taiteen tarkastelemista talouden
näkökulmasta myös talteen sosiaalista kulutusta: taideyleisön käyttäyty
mistä talteen kuluttajina eli esimerkiksi taideostojenja taidenäyttelykäyn
tien määriä. Talteen kulutuksen sijasta käytetään myös käsiteparia kulutus
ja käyttö (Eskola 1986, 68). Taiteen käytöstä puhuttaessa tarkastelun koh
teena voi olla taiteen kulttuurisidonnainen yleisövastaanoton tutkimus,joka
on käsillä olevan tutkimuksen näkökulma. Toiseksi tutkitaan taidetta sosi
aalipsykologisena tai psykologisena ilmiönä. Tähän suuntaukseen liittyy
usein myös taidekasvatuksellisia intressejä.
Kuvataiteen vastaanottoa eli ihmisten taiteelle antamia merkityksiä on
tutkittu lähinnä juuri jälkimmäisestä eli psykologian, sosiaalipsykologian
ja taidekasvatuksen näkökulmasta. Joissakin psykologisissa tutkimuksissa
etsitään taidemieltymysten yhteyttä vastaanottajan persoonallisuuteen
(esim. Saastamoinen 1990). Tämä näkökulma ei juuri tarjoa kosketuspintaa
käsilä olevan tutkimuksen kanssa, joka kohdistuu vastaanottotapojen yh
teisöllisiin sidonnaisuuksiin. Monet tehdyistä tutkimuksista keskittyvät iän
mukana tapahtuvan esteettisen kehityksen vaiheiden erittelemiseen (esim.
Housen 1983; Parsons 1989; Rosenstiel & al.)
Nämä tutkimukset pohjautuvat kehityspsykologian teorioihin, ja niissä
etsitään esteettisen kehityksen universaalejalakeja eikä erityisesti kiinnitetä
huomiota kulttuuri- ja yhteiskuntaluokkasidonnaisiin esteettisiin käsityk
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sun. Sen sijaan Pierre Bourdieun (1979) teoria makuun liittyvien valintojen
avulla erottautumisesta ottaa huomioon kytkennän yhteiskunnan luokkara
kenteeseen. Kolmas mahdollinen näkökulma taiteen vastaanottoon lähtee
reseptioteoriasta, joka on varsinaisesti syntynyt kirjallisuustieteen piirissä
(Jauss 1983; Varpio 1982).
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KUVATAiTEEN RESEPTION NÄKÖKULMA

Reseptiotutkimuksen lähtökohtana on, että (yleensä kirjallisen) teoksen
ymmärtäminen on sidoksissa kokemisympäristöön, jossa teksti luetaan tai
teos vastaanotetaan. Reseptiotutkimus on toisin sanoen merkityksenmuo
dostumisen tilannesidonnaisuuden tutkimista (Varpio 1982, 3). Vastaanot
tajan on täydennettävä eri syistä mainitsemattajätettyjä seikkoja, aukkoja,
joita Roman Ingardenin mukaan voi olla esimerkiksi kirjan tapahtumissa
tai henkilöissä. Wolfgang Iser puolestaan määrittelee teoksen epämääräi
syyskohtien sijaitsevan tekstin segmenttien väliin jäävissä aukkopaikoissa
(Holub 1984). Näitä aukkoja voidaan täydentää monella tavalla yhdellä
teoksella on lukuisia potentiaalisia realisaatioita eikä tekstiä ole mahdollista
tyhjentää lopullisesti mahdollisista lukutavoista. Lukemisen aikana yksit
täinen lukija tekee omat päätelmänsä aukkojen täydentämisestä ja siten
sulkee muut mahdollisuudet pois. Kirjallisten tekstien lukemisprosessi on
valikoiva, ja potentiaalinen teksti on loputtomasti rikkaampi kuin mitkään
yksilölliset realisaatiot. Vastaanottaja ei siis reseptiotutkimuksen ny
kynäkemyksen mukaan muodosta tekstistä oikeita tai vääriä konkretisaati
oita. (Iser 1974, 280)
Voidaan ajatella, että modemissa maalaustaiteessa näitä tyhjiä kohtia on
vielä enemmän kuin kirjallisuudessa. Victor Burgin(1987) jopa väittää, että
maalaukset tehdään nykyisin tietoisesti tyhjiksi pohjiksi, joille (kriitikoi
den) kriittinen diskurssi voidaan kirjoittaa ts. maalausten merkitykset
muodostui sivat kokonaan vasta vastaanotossa.
Strukturalistit kuitenkin vastustavat lukijasta lähtevää merkityksen muo
dostumista. Pekka Tammen (1988,216) mukaan tekstistä löytyy invariantti
vertailukohde siitä tehtyjen tulkintojen todentamiseksi. Tämä ei siis kuiten
kaan tarkoita, että strukturalistit hakisivat teoksesta yhtä tulkintaa, vaan
tavoitteena tulisi strukturalistien mukaan olla paitsi kartoittaa niitä strategi
oita, joita lukija pyrkii aina käyttämään, myös niitä konkreettisia tapoja,
joiden avulla tekstit ovat aina jo ennakoineet näitä yrityksiä (mts., 217).
Wolfgang Iser (1980) on saanut vaikutteita hahmopsykologisesta tutki
muksesta eritellessään lukemisprosessia. Lukija joutuu lukemisen edetessä
koko ajan korjaamaan tekstistä saamaansa kokonaisvaikutelmaa. Iser erot
taa kirjallisesta teoksesta kaksi poolia, joita voidaan kutsua taiteelliseksi ja
esteettiseksi. Taiteellinen teksti on teksti kirjailijan jäljiltä, ja esteettinen
teksti tarkoittaa tekstin toteutusta, jonka lukija viimeistelee. Keskittyminen
pelkästään kirjailijan tekniikoihin tai lukijan psykologiaan kertoo hyvin
vähän itse lukemisprosessista. Taiteellisessa teoksessa ei ole kysymys
—

—
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pelkästään välittäjän ja vastaanottajan välisestä suhteesta, jossa taustalla
olisi yhteinen koodi. Lukijan ja teoksen koodit ovat sen sijaan erilaiset.
Iserin erittelyä voi koettaa varovasti soveltaa kuvataiteen yhteyteen. Sekä
lukemis- että katsomistilanteesta puuttuu dyadinen suhde siinä mielessä,
että teksti ei voi adaptoituajokaiseenlukijaan. Lukija tai katsoja ei voi kysyä
tekstiltä (kuten ihmiseltä), miten täsmällisiä hänen tulkintansa ovat. Kah
denvälinen viestintä tapahtuu aina myös säätelevässä kontekstissa, joka
puuttuu teksti-lukija (katsoja)suhteesta. Päinvastoin koodit, jotka voisivat
säädellä vuorovaikutusta, ovat tekstissä fragmentteina ja ne täytyy raken
teistaa uudelleen.
Useissa kuvataiteen vastaanottotapoja koskevissa empiirisissä tutkimuk
sissa on lähdetty siitä olettamuksesta, että tottumattomien taiteen vastaan

ottajien vastaanottotavat eivät olennaisesti vaihtele erilaisten taideteosten
kohdalla (Housen 1983; Parsons 1989; Rosenstiel ym. 1978; Viljo 1980).
Tämä lähtökohta kuitenkin yleensä otetaan annettuna eikä sen aiheuttamia
ongelmia pohdita. Läheskään aina ei täsmennetä tarkasti, minkä teosten
vastaanottoa on tutkittu.
Reseptioteoriasta nouseva vastaanottotutkimus ei sen sijaan voi ohittaa
vastaanotettavaa teosta. Tutkimustilanteessa paperffle tai nauhalle tullen
nettava teksti on tietyn henkilön tietystä teoksesta tiettynä ajankohtana
tietyssä ympäristössä muodostama reseptio eikä se ole vaihdettavissa min
kään toisen teoksen reseptioon. Reseption ainutkertaisuus ei kuitenkaan
merkitse sitä, etteikö sen taustalta voisi löytää yhteisöllisiä, eri teosten tai
eri vastaanottajien kohdalla toistuvia piirteitä.
Tina Eberstein-Virgin(1983) ottaa tutkimusasetelmassaan huomioon sen
mahdollisuuden, että eri tyyppisten teosten vastaanottotavat poikkeaisivat
toisistaan. Eberstein-Virgin näytti kuusi painokuvaa taideteoksista pienelle
joukolle erilaisissa ammateissa toimivia ihmisiä ja keskusteli niistä heidän
kanssaan. Samoista teoksista pyydettiin myös taidehistorioitsijan esittely
eli ammattilaisen reseptio. Eberstein-Virgin kokoaa vain vähäisessä määrin
eri teosten vastaanottotapojen pohjalta yleisiä tuloksia taiteesta puhumisen
tavoista; sen sijaan hän kuvailee kunkin teoksen reseptiota erikseen. Haas
tattelut antavat hyvän kuvan näiden teosten vastaanotosta. Niiden pohjalta
voi mm. havaita, että abstraktien ja esittävien teosten vastaanotto eroaa
toisistaan selvästi. Tulokset jäävät kuitenkin irrallisiksi kuvauksiksi vain
näiden nimenomaisten teosten reseptiosta ilman kytkentää taiteen vastaan
ottotapoihin yleensä tai siihen yhteiskuntaan jossa reseptio tapahtuu.
Joitakin yleisiä havaintoja Eberstein-Virgin kuitenkin teki. Haastattelut
osoittivat, että sekä kokeneet että kokematon taideyleisö suhtautuivat ku
vataiteeseen viestintävälineenä. Haastatekavat eivät vastaanottaneet taideteoksia juurikaan esteettisinä kokemuksina, vaan halusivat tietää, mitä teos
merkitsee, mitä taiteilija on halunnut teoksellaan sanoa. Ja jos teos on tässä
suhteessa katsojalle käsittämätön, hän kokee sen kommunikaation perusperiaatteen, toisin sanoen ymmärrettävyyden rikkomisena. Juuri niin tapah
tui monen tottumattoman taiteen vastaanottajan kohdalla ja erityisesti mo
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derniin taiteeseen liittyen.
Mistä tämä lähinnä johtui? Eberstein-Virgin tarjoaa joitakin tulkintoja.
Katsoja olettaa, että taide puhuttelee vain esittäwin sisällön eikä muodon
välityksellä. Haastatteluissa korostuu taiteen esittävän sisällön pohtiminen,
eikä se miltä teos näyttää, mikä johtuu ainakin osaksi siitä, että sisältöä on
helpompi kuvailla kuin muotoa. Sanoin vaikeasti tavoitettava on usein
helpointa ohittaa.
Tavallisten taiteenkatsojien voi myös olla vaikea ymmärtää, että taiteella
on oma kielensä. Kuva ei ole sama kuin sen esikuva, vaan merkki jostakin,
joka voi olla aivan muuta kuin se mitä teos suoranaisesti esittää.
Toiseksi monet katsoj at pitävät itsestään selvänä, että teos ilmaisee yhden
tietyn asian eikä useita asioita samanaikaisesti. Sen sijaan taiteilijat koros
tavat taiteen monimerkityksisyyttä. Haastattelut sisälsivät usein ajatuksia
kunkin teoksen oikeasta merkityksestä. Tällainen suhtautuminen vaatii
selkeitä otteita eikä jätä tilaa kysymyksille.
Kolmanneksi vastaanottaja lähtee usein siitä, että taidetta täytyy voida
katsella ilman vaivannäköä. Tähän liittyy myös usein esitetty vaatimus
taiteen kauneudesta. Haastatteluissa useinjuuri vaativat teokset hylätään tai
ne herättävät moralisointia. Eberstein-Virginin mukaan tottuneet taiteen
vastaanottajat asettavat katsomistilanteessa itsensä ja assosiaationsa keski
pisteeseen. Jos taide herättää uteliaisuutta tai sympatiaa, itseltäkin vaaditaan
enemmän.
Eräs tie taiteeseen olisi liittää se merkitykselliseen yhteyteen. Se voi
liittyä teoksen taustaan tai syntytapaan. Se voi myös liittyä teoksen ulkoi
seen ympäristöön, joka lisää sen vaikutusta. Esimerkkinä teoksen ulkoisen
ympäristön voimakkaasta vaikutuksesta taiteen reseptioon voi mainita no
peasti syntyneen kiinnostuksen Viron nykytaidetta kohtaan. Taiteesta pu
huminen voi myös edistäii vastaanottoa. Sanat voivat saada esille uusia
havaintojaja muokata aikaisempaa vastaanottokokemusta. (Eberstein-Vir
gin 1983, 138)
Sanallisesti ilmaistun vastaanoton merkitystä korostavat myös Judith
Koroscik, Kathleen K. Desmond ja Scott M. Brandon (1985), jotka ovat
tutkineet sanallisen, kontekstisidonnaisen informaation vaikutusta taideha
vainnon prosessoimiseen. Tutkimuksessa taiteen vastaanottajina toimineet
amerikkalaisopiskelijat käyttivät annettuja oikeita ja tutkijoiden antamia
tekaistuja, teoksia huonosti kuvaavia maalausten nimiä maalausten muista
misen apuna. Tutkijat päättelivät, että vastaanottajat yleensäkin muodosta
vat semanttisia muistikuvia maalausten rakenteellisen informaation proses
soimiseksi. Semanttiset analyysit ovat kuitenkin usein epätäsmällisiä, eri
tyisesti jos kohteena on abstrakti taide jajos vastaanottaja ei ole ymmärtänyt
yhteyttä teoksen rakenteellisten piirteiden ja sen välillä, mitä teoksesta on
julkisesti sanottu. Tällaisen johtopäätöksen ei silti tarvitse merkitä sitä,
etteivät tekijät hyväksyisi teoksessa voitavan nähdä monenlaisia, yhtä ‘oi
keita’ merkityksiä, vaan sitä, että erityisesti abstraktin taiteen kohdalla
vastaanottajat antavat paljon painoa kuvasta olemassa olevalle semanttisel
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le informaatiolle.
Koroscik Desmond ja Brandon korostavat myös, että verbaalisten tullcin
tojen yhdistäminen kuvallisiin aistihavaintoihin on tärkeää kuvallisten
muistikuvien luomiseksi. Toisin sanoen sanallisen muodon antaminen ku
valle lisää todennäköisyyttä siitä, että nämä kaksi koodia yhdistyvät kuvasta
muodostetuksi muistikuvaksi
Ärsyyntyneinä kuvataiteelle usein annetuista ennakkoehdoista monet
taiteenharrastajat sanovat aktiivisesti välttävänsä taideteosten luokittelua.
Käytännössä kuvataiteelle aina annetaan myös kielellisiä määreitä. Kuvataiteesta puhumisen alkeisosana Altti Kuusamo (1986,30) pitää nimeämis
tä. Nekin jotka eivät halua luokitella teosta, nimeävät sen joitakin ominai
suuksia huomaamattaan. Nimeämistä on kahta lajia. Ensinnäkin nimeämi
nen voi tapahtua jonkin eriifisen mutta hallitsevan ominaisuuden perusteel
la, esimerkiksi sen nojalla, että se muistuttaa jotakin toista tekotapaa
teoksessa voidaan nähdä ‘ripaus Pollockia’. Nimeäminen voi tapahtua
myös yleistämällä. Laajassa mielessä nimeäminen merkitseekin aina ni
meämistä jonkin kielellis-käsitteellisen kategorian mukaan.

—

Taidekompetenssi ja sen määrittelijät
Jos visuaalinen lukutaito merkitsee kykyä ymmärtää erilaisia visuaalisia
tuotteita, edelleen voidaan kysyä kuka mäirittelee sen, milloin visuaalinen
lukutaito on riittävä? Pierre Bourdieun distinktio-teoria tarjoaa yhdenlaisen
vastauksen: korkeimmalla kulttuurieliitillä on eniten valtaa maun määritte
lijänä, ja maun käsite kattaa myös ‘oikealla’ tavalla ilmaistut vastaanottokokemukset.
Bourdieuja Alain Darbel (1970,75) esittävät, että taiteen ymmärtämistä
ja hyvää makua pidetään usein synnynnäisinä ominaisuuksina, vaikka
kysymys on perehtyneisyydestä, joka on kasvatuksen tai runsaiden taidekokemusten seurausta. Tietojen kokonaisuus, joka kultivoituneella katso
jalla on käytettävissään hänen kohdatessaantaideteoksen, ei ole muuta kuin
alaan liittyviä sanoin ilmaistavissa olevia tietoja taiteilijoiden nimiä,
teknisiä termejä, adjektiivienjärjestelmä,jollamääritelläänkokonaisvaiku
telma. Nämä taidot taiteen vastaanottaja on hankkinut joko saamalla oh
jausta tai perehtymällä taideteoksiin itsenäisesti lukemallaja tutusturnalla
niihin.
Vastaanottaja, joka ei tunne kyseistä taiteenalaa, voi liittää taideteoksen
vain luokitusjärjestelmiin, jotka hän on lainannut arkielämänsä katego
risoinneista. Tällöin vastaanottaja kiinnittää huomiota vain taiteen kaikkein
ilmeisimpiin ominaisuuksiin (joita voidaan verrata esimerkiksi arkielämän
materiaaleihin) tai emotionaaliseen vaikuteknaan, jonka se synnyttää.
Bourdieu (1968, 590—594) erottaa siis kaksi erilaista suhtautumistapaa
—
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taideteoksiin. Tunnepohjainen taiteen vastaanotto perustuu taiteen herättä
mun emootioihin. Kokemus on välitön. Tällöin taiteen vastaanotossa yleen
sä sovelletaan samaa koodia,jota käytetään puhuttaessa arkielämän esineis
tä, koska erityistä taiteen vastaanottoon soveltuvaa koodia ei hallita. Bour
dieu pitääkin välttämättömänä hylätä ‘välittömän kokemuksen myytin’,
taidekokemuksen pitämisen ihailtavana. Bourdieu korostaa, että taideteok
sen ‘luettavuus’ on sidoksissa siihen, miten hyvin vastaanottaja hallitsee
taideteoksen vaatiman koodin. Olennaista Bourdieun mielestä on, muodos
taako välitön kokemus koko taidekokemuksen vai vain osan siitä. Välitön
taidekokemus ei siis lakkaa olemasta silloin, kun katsoj alla on käytettävissä
tietoon pohjautuvia tulkintavälineitä.
Tietoon pohjautuva taiteen vastaanottotapa Bourdieun mielestä edellyt
tää esteettistä etäännyttämistä, jossain määrin viileää suhtautumista taitee
seen. Näkemys on vastakkainen Immanuel Kantin sitkeästi elävälle intuiti
on korostukselle taiteen kokemisen edellytyksenä. Esteettinen etäännyttä
minen vaatii tietoj aja yleensä kyseisen taiteenlajin parissa hankittuja koke
muksia. Etäännyttäminen on välttämätöntä, jotta taideteos voitaisiin vas
taanottaa sellaisena kuin se on, autonomisena. Taidekompetenssin olennai
nen etu on sen antamassa kyvyssä luokitella ilmiöitä. Erilaiset koodit
toimivatkinluokittelujärjestelminä.
Bourdieun tavoin Mihaly Csikszenimihalyi ja Eugene Rochberg-Halton
(1981, 65; 178—183) ovat eritelleet erilaisten esineiden symbolisia merki
tyksiä. Csikszentmihalyn ja Rochberg-Haltonin tutkimuksessa kodin esi
neistön merkityksestä kävi ilmi, että kodeissa oleville taideteoksille annetut
merkityksettuntuivatmääräytyvänpitkälti muistakuinesteettisistätekijöis
tä käsin. Esimerkiksi Milon Venus-patsaan kopio oli eräälle haastateltavalle
rakas esineen saantitilanteen takia. Taide-esineen merkitys muodostui tässä
tapauksessa esineen ulkoisten tekijöiden pohjalta. Taideteosta arvostettiin
sen symbolisen kontekstin eikä siihen sisältyvien ekspressiivisten mahdol
lisuuksien takia.
Venus-patsaan kopio ei mahtuisi useimpien taiteen määritelmien piiriin.
Käsillä olevassa tutkimuksessa on kuitenkin tarkoituksellisesti väitetty
sitoutumistajohonkin taiteen määntelmään. Lähtökohtana on ajatus taiteen
kontekstisidonnaisuudesta: nuorille taidetta ovat teokset,jotka he sellaisiksi
määnttelevät, vaikka taideinstituutio ei niitä taiteena pitäisi. Tämä näkökul
ma on sukua vieraiden kulttuurien taidetta tutkivien antropologien relati
vistiselle käsitykselle, jonka mukaan se, onko jokin taidetta vai ei, on
suhteellista riippuen siitä kulttuurista, josta on puhe. Relativistit kuitenkin
edellyttävät, että antropologin on sovellettava yksinomaan vieraan kulttuu
rin omia käsitteitä ja kategorioita tutkiessaan sen esteettisiä käytäntöjä ja
taide-esineitä ja arvioitava niitä sen omilla ehdoilla (Saari 1991, 19). Sen
sijaan sosiologin on tarpeellista kytkeä tutkittaviensa taidekäsitykset laa
jempaan kontekstiin.
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Kuvataiteen vastaanoton tutkimus Suomessa
Kuvataiteen ja taidenäyttelyissä käymisen merkitystä yleisölle ei ole kovin
paljon tutkittu Suomessa. Eeva-Maija Viljon (1980) tutkimuksen ensim
mäisessä vaiheessa taideopiskelijoille ja yliopistossa tiedotusoppia opiske
leville henkilöille näytettiin diakuvina kymmenen pääasiassa esittävää
maalausta, joiden herättämää esteettistä reaktiota tutkittiin. Toisessa vai
heessa Teatterikorkeakoulun ohjaaja- ja dramaturgioppilaille näytettiin
kahta edelliseen kuvajoukkoon kuuluvaa maalausta, kumpaakin puolen
tunnin ajan, ja pyydettiin laatimaan lyhyt luonnos dramatisointia varten tai
vastaamaan jollain muulla itselleen luontevaksi katsomafiaan kirjallisella
tavalla.
Valitut kuvat olivat pääosin venäläistä ja ranskalaista esittävää taidetta
viime vuosisadan loppupuolelta 1960-luvulle. Kuvat valittiin sellaisen tra
dition piiristä, jonka voitiin olettaa olevan useimmille taideopiskelijoille
tutun. Kuvien valinnassa kiinnitettiin huomiota niiden aiheisiin ja tunnel
mallisiin piirteisiin ja kuvien sellaisiin ominaisuuksiin, jotka oletettavasti
toimisivat mielikuvituksen liikkeelle panijoina. Silti tutkimuksessa myön
netään, että kuvien valinnassa ei voi välttyä tietyltä mielivaltaisuudelta.
Tutkimuksessa todettiin, että kauneus tai rumuus olivat epäolennaisia
määreitä “esteettisen” tai merkittävän havainnon kohdalla. Todentuntui
suuden kokeminen kuvasi paremmin esteettisen reaktion luonnetta. Tämän
todellisuudentunnun ei tarvinnut ilmetä kaikilla samalla tavalla. Ulkoisen
ilmiön todeDisuudentunnun lisäksi oli olennaista myös se, että havaitsija
koki itsensä havaitsemishetkellä “todella olemassaolevana”. Vastauksissa
mainittiin “identiteetin” tai “perusturvallisuuden” kokemisen liittyvän täl
laisiin merkittäviin havaintoihin.
Suomalaisten kirjallisuuden vastaanottotavoissa on havaittu sama piirre
ja vieläkin konkreettisemmalla tavalla. Mielikirjojensa välityksellä useim
mat lukijat peilasivat omia kokemuksiaan (Eskola ja Linko 1986). Myös
Kimmo Jokinen (1989, 55) pitää suomalaisen lukemiskulttuurin luon
teenomaisimpana piirteenä todenmukaisuuden vaatimusta. Kirjan on ker
rottava todellisuudesta sellaisena kuin se on, tietenkin mahdollisuuksien
mukaan kielteisiä asioita välttäen. Jos tarina on keksitty, ainakin yksityis
kohtien on pidettävä paikkaansa ja tapahtumien on oltava periaatteessa
mahdollisia. Todenmukaisuutta odottavat ennen kaikkea tavalliset lukijat.
Mitä todellisuudentunnulla tai aitoudella sitten tarkoitetaan? Käsillä ole
vassa tutkimuksessa on lähdetty siitä, että silloin kun vastaanottajat käyttä
vät näitä termejä, he itse määrittelevät niiden sisällön. Mittapuuksi voidaan
kuitenkin ottaa Nykysuomen sanakirjan määritelmät. Aito merkitsee oike
aa, todellista, väärentämätöntä, täysipitoista, puhdasta. Todenmukainen
määritellään todellisuutta vastaavaksi tai noudattavaksi, sen kanssa so
pusoinnussa olevaksi. Todellisuus merkitsee todella olemassa olevaa, to
dellisen olevaisen, tosiolojen, tosiasioiden muodostamaa kokonaisuutta.
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Realismi taas määritellään kirjallisuudessaja kuvataiteissa suunnaksi, joka
tahtoo esittää lähinnä todellisuuden mukaisia kuvauksia ja herättää todelli
sen elämän tunnun.
Nykysuomen sanakirja antaa todellisuusvaikutuksen määritelmästä seu
raavan esimerkin: “Maalaus,jossa ei ole pyritty koristeelliseen tehoon, vaan
realistiseen todellisuusvaikutukseen”. Kyseinen esimerkki juuri tuo esiin
tämänkaltaisten määritelmien suhteellisuuden: se, milloin realistinen todel
lisuusvaikutus on saavutettu, on sidoksissa määrittelijään. Koristeellinen
km teos voidaan kokea aidoksi, siis todenkaltaiseksi.
Viljon (1980) näkemyksen mukaan esteettiselle reaktiolle on tun
nusomaista tunnepohjaisuus. Edellä kuvaillut vastaanottotavat eivät siten
Viljon mukaan kuvasta esteettistä reaktiotapaa: “Vastauksissa affekti on
joko torjuttu tai sitä ei ole haluttu ilmaista, mikä on suunnilleen sama asia,
koska ilmaisun tietoinen rajaaminen koskemaan kuvan ‘asiasisältöä’ edel
lyttää kuvan herättämän tunteen torjuntaa tai siitä vieraantumista.”
Käsillä olevassa tutkimuksessa esteettinen kokemus käsitetään laajem
min taidekuvien pohjalta syntyviksi kaikenlaisiksi puhetavoiksi ja etsitään
niiden yhteisöllisiä liityntöjä. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei myöskään
Viljon tavoin pohdita tulkintojen adekvaattisuutta. Kuitenkin kun Viljo
huomauttaa, että assosiointi on esteettisessä reaktiossa keskeisintä, voidaan
tätä huomautusta laajentaa toteamalla, että assosiointi on kuvataiteen kai
kessa reseptiossa keskeisintä.
Viljon tutkimuksen vastaajat tunnistivat kuvissa tai projisoivat niihin
runsaasti sellaista ainesta, joka menee pelkän representaation yli. Viljo
toteaakin “Lienee oikeutettua ajatella, että kuvan sisältö on aina paljon
laajempi kuin mitä se visuaalisena esityksenä on. Sisältö muotoutuu osittain
kokevan subjektin tajunnan kautta”. Ja erotuksena useimpiin muihin kuva
taiteen vastaanottotutkimuksiin havaitaan myös että “kuvat ilmeisesti poik
keavat toisistaan melkoisesti sen suhteen, mikä on niiden visuaalisen esi
tyksenja sen pohjalta lähtevän sisällön välinen suhde.”
Vappu Lepistö (1985) seurasi sosiaalipsykologian opiskelijoiden tapaa
vastaanottaa useiden tamperelaistaiteilijoiden teoksia. Opiskelijoilla ei ollut
näistä taiteiijoista erityisiä ennakkotietoja. Tutkimuksessa seurattiin tul
kintojen kehittymistä sosiaalipsykologisena prosessina yhteisten tullcinta
ja kommunikaatiotilanteiden kautta. Opiskelualan tiedot ja terminologia
näyttivät toimivan tulkintojen lähtökohtana. Kovin paljon tutkitun ryhmän
ulkopuolelle yleistettävissä olevaa tietoa tutkimus ei vielä tarjonnut, mutta
se nosti esiin kiinnostavia kysymyksiä.
Lepistön seuraavassa kuvataiteen vastaanottotutkimuksessa pyrittiin sel
vittämään sitä toiminnallista ja käsitteellistä kontekstia, jossa kuvahavain
toa muodostettiin. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään erityistä katsomisen
strategiaa, jolla sosiaalipsykologian opiskelijat lähestyivät taidekuvia sekä
tämän strategian taustalla olevaa taidekäsitystä. (Lepistö 1989, 67—68)
Yhteiskuntatieteen opiskelijat lähestyivät teoksia paitsi osana sosiaalista
kulttuuria, myös osana symbolista tai taiteellista kulttuuria ja ‘todellisuu
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den’ käytännöllistä kulttuuria, joskin opiskelijoilla oli vaikeuksia tarkastel
la teoksia osana symbolista taiteen kulttuuria. Erityisesti tämä pulma ilmeni
abstraktien teosten vastaanotossa. Ne tarjosivat vähiten kirjallisia ja sanal
lisia lähtökohtia tulkinnoille. (Mts. 68)
Sittemmin Lepistö (1990) on tutkinut taiteilijoiden käsityksiä itsestään
taiteilijoina, heidän suhdettaan taiteiijana toimimiseen eikä heidän tapaan
sa puhua omista teoksistaan.
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ESTEETTISEN KEHiTYKSEN TEORIAT

Taidemaun kehityksen perusta luodaan jo varhaislapsuudessa. Erityisesti
Yhdysvalloissa on tutkittu lasten ja nuorten taidemaun kehitystä, taidepre
ferenssejä ja niiden määräytymistä. Nämä tutkimukset nojaavat yleensä
kehityspsykologiaan, ja taustalla olevat intressit ovat usein taidekasvatuk
sellisia. Tutkimukset ovat kohdistuneet sekä esteettisen havaintokyvyn
kehitykseen että lasten taidepreferenssien ja arviointien muotoutumiseen.
Koska kuvataiteen vastaanottotavoista on melko vähän tutkimustietoa, ja
koska tutkimuksen kohdejoukkona olivat nuoret, joiden taidemaku ei ole
vielä asettunut, pidettiin tärkeänä tarkastella myös psykologisia esteettisen
kehityksen teorioita, vaikka käsillä olevan tutkimuksen näkökulma onkin
ennen kaikkea kulttuurisosiologinen, siis merkityksen muodostumisen
kulttuurisiaja sosiaalisia yhteyksiä korostava.
Anne K. Rosenstiel, Patricia Morison, Jen Silvermanja Howard Gardner
(1978) ovat tutkineet esteettisten erottelukykyjen kehittymistä empiirisen
aineiston avulla. Tutkimuksen keskeinen kysymys oli, missä määrin eri
ikäiset lapset pystyvät havaitsemaan eroja kuvataiteen vastaanottotilantees
sa omien miekymystensä, yhteisön arvostusten sekä teknisen taidokkuuden
välillä. Suuri osa Rosenstielin ym. tuloksista tulee esiin täsmennetymmässä
muodossa myöhemmissä Abigail Housenin ja Michael J. Parsonsin tutki
muksissa. Kuitenkin Rosenstielin ym. kehittämä vastaanottotapojen luoki
tus tarjosi käyttökelpoisen pohjan käsillä olevan tutkimuksen aineiston
luokitusrungon kehittämiseksi.
Tiivistäen voi mainitun tutkimuksen tuloksista todeta, että lasten ja
nuorten taiteen vastaanottokokemukset näyttävät kehittyvän iän mukana
aiheen ja värien havaitsemisesta kohti teosten muotoon liittyvien ominai
suuksien korostamista. Kuusivuotiaat lapset viittasivat vastauksissa lähinnä
teosten aiheisiin ja väreihin. Kahdeksanvuotiaina lapset alkoivat jossain
määrin havaita teoksen pinta-elementtejä (ainakin yksityiskohtia), ja he
arvioivat myös taiteilijan onnistumista työssään (erityisesti jos teos oli
heidän mielestään vaikea toteuttaa). 11-vuotiaat kiinnittivät edelleen enem
män huomiota pinta-elementteihin, ja osa heistä osasi jo käyttää jonkin
verran taidehistoriallisia käsitteitä. Vanhimpien tutkittavien eli 16-vuotiai
den ryhmässä ei enää mikään yksi vastaanoton kategoria hallinnut reaktiota
paa. Väreihin ja aiheeseen viittaaminen väheni selvästi. Kovin paljon ei
enää myöskään kiinnitetty huomiota teoksen toteuttamisen vaikeuteen.
Teoksen pintaelementit, tunnelma ja teemat korostuivat 16-vuotiaiden vas
tauksissa. Yleistäen tekijät toteavat, että amerikkalaisten koululaisten es
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teettinen herkkyys kuvataidetta kohtaan oli aika vähäistäja että esimerkiksi
muotiin tai urheiluun koululaiset pystyivät soveltamaan huomattavasti tar
kempia luokittelukategorioita. (Mts., 100—106)
Ruotsalaisten koululaisten keskuudessa tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi,
että peruskoulun keskiasteen ja yläasteen oppilaiden visuaalisessa luku
taidossa ei ollut juuri minkäänlaista eroa. Tutkijat katsovatkin, että mmi
maalinen oppiminen liittyisi kuvaamataidon opetuksessa sitkeästi elävään
myyttiin siitä, että jos kuvien tekemistäja lukemista opetetaanjärjestelmäl
lisesti, samalla häiritään luonnollista luovuutta. (Backman ym. 1988, 18—
19)

Abigail Housenin teoria esteettisen kehityksen vaiheista
Abigail Housenin työssä keskeisintä on esteettisen kehityksen vaiheiden
erottamisen ohella esteettisten havaintojen/vastaanottotapojen luokituspe
riaatteiden kehittäminen. Lähtökohtana Housenin tutkimuksessa on se, että
esteettinen kokeminen on luonteeltaan monimutkaista ja monitasoista: yk
silöllisten erojen lisäksi siinä tapahtuu yksilöiden elämän aikana muutoksia.
Esteettinen reaktio sisältää sekä tunteita että ajatuksia, eikä esteettistä
kokemusta tutkittaessa ole syytä rajautua jompaan kumpaan vaan esteetti
nen reaktio on nähtävä kokonaisuutena. Lukuisten aikaisempien tutkimus
ten perusteella oli nähtävissä, että esteettisessä kehityksessä voidaan erottaa
erilaisia vaiheita. Kukin tutkija näyttää kuitenkin erottavan erilaisia muut
tujia, jotka määrittelevät näitä kehitysvaiheita.
Housen valitsi tutkimuksen kohdejoukkoonsa eri ikäisiä ja vaihtelevan
sosiaalisen taustan ja taidekokemuksen omaavia ihmisiä. Aineiston keruu
menetelmäänsä hän kutsuu ‘ajatuksenvirtatekniikaksi’, toisin sanoen vai
miiden kysymysten esittämistä väitettiin mahdollisimmanpitkälle. Nauhoi
tetuissa haastatteluissa vastaajia pyydettiin puhumaan annetun kuvan poh
jalia kaikesta, mitä heidän mieleensä tuli, mahdollisimman vapaasti ja
yksityiskohtaisesti. Heitä pyydettiin ikään kuin ajattelemaan ääneen ja
kuvailemaan sanallisesti myös,mihinheidänkatseensakulloinkinkohdistui
kuvassa ja mitä kullakin hetkellä heidän mieleensä tuli.
Aineiston perusteella kehitettyyn luokituskäsikirjaan pyrittiin koodaa
maan kaikki subjektien tekemät havainnot, jotka heijastavat esteettiseen
kokemukseen liittyvien tunteidenja ajatusten koko vaihtelua. Luokituksen
kohteiksi otettiin kunkin vastauksen sisältämät kaikki erilliset ‘ajatusyksi
köt’. Lisäksi kutakin vastausta tarkasteltiin kokonaisuutena. Näiden kahden
eri luokitustavan konsistenssi oli varsin korkea.
Housen erottaa taiteen vastaanotossa viisi tasoa:’
1. taso: kiinnostutaan siitä, mitä taideteos esittää. Vastaus liikkuu
idiosynkraattisessä (ei-yleisessä) todellisuudessa, johon vaikuttavat suo-
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raanteoksenmuoto, väri ja aihe. Katsoja yrittää ymmärtää, mitä teos esittää.
2. taso: katsoja rakentaa ymmärryksen viitekehyksen ja yrittää sovittaa
teoksen siihen, mitä hän jo tietää maailmasta. Katsoja korostaa konventio
naalisia totuuksia kuten pragmatismia, käyttökelpoisuutta, realismia. Hän
käyttää standardeja,jotka ovathänelle valmiiksi tuttuja; mitä teos merkitsee
näillä perinteisillä standardeilla ajatellen. Katsoja kysyy ennen kaikkea,
“miten teos on tehty”.
3. tasolla kysytään, kuka ja miksi. Tällä tasolla vastaanottajilla on viite
kehys taiteen arvioimiseksi,ja hän haluaa kehittää edelleen tätä viitekehystä
hioa sitäja lisätä tietoa. Mikä taiteilija, koulukunta tai tyyli on edustettuna
työssä? Miksi teokseen sisältyy erilaisia vihjeitä?
4. Teoksen ajallinen sijoittaminen. Katsoja ei kuitenkaan kiinnostu siitä,
milloin teos on tehty, vaan pikemminkin siitä, “millaisissa olosuhteissa
teoksen synnyttämät tunteet esiintyvät”. Tällaiselle katsojalle teoksen he
rättämät tunteet aiheuttavat halun pohtia niitä. Katsoja kysyy, milloin
taideteos vaikuttaa tunteisiin ja mifioin katsoja kokee esteettisen elämyk
sen. Tähän kysymykseen ei ole olemassa objektiivista vastausta, mutta
katsoja pyrkii vastaamaan siihen omasta näkökulmastaan käsin.
Kiinnostus teoksen ainutiaatuisuuteen ja tunnevaikutuksiin ohtaa myös
emootioita sisältävän kielen käyttöön. Huomiota kiinnitetään ei vain teok
seen sinänsä, vaan omaan vuorovaikutukseen teoksen kanssa.
5. taso: ylimrnällä tasolla mikään yksittäinen kysymys ei dominoi esteet
tistäreaktiota, vaan erilaisetkysymykset yhdistyvät. Katsoja tulkitsee teosta
monitasoisesti ja pyrkii ikään kuin rakentamaan sen alusta asti uudelleen.
Emotionaalinen etäännyttäminen, joka on alkanut tulla mukaan vastaanot
toon 2. tasolla saavuttaa huipun 3. tasolla ja viimein 5. tasolla sekin joutuu
tarkastelun kohteeksi. Katsojan havaintojen tekemisen taidot kehittyvät,
kun hän siirtyy omiin kokemuksiin perustuvan tiedon soveltamisesta teok
sen dekoodauksessa yleiseen tietouteen ja lopulta esteeniseen tietouteen.
Myöhemmässsä vaiheessa katsoja kykenee ottamaan huomioon taiteilijan
ja ympäröivän yhteiskunnan. Kun katsoja kykenee erittelemään teosta
näillä eri tasoilla, hän pystyy myös lopulta tarkastelemaan sitä yhdistele
mällä näitä erilaisia kysymyksiä.

—

Ensimmäinen vaihe kestää Housenin mukaan alle kouluikäisestävarhais
teini-ikään. Seuraava, ‘konstruktiivinen’ vaihe sijoittuu teini-iästä aikui
suuden kyrinykselle. (Mts. 178—181)
Housenin olennaisin tulos liittyi esteettisen kehityksen jatkumiseen läpi
elämän. Useimmissa esteettistä kehitystä tarkastelevissa tutkimuksissa on
arveltu, ettei kahdennenkymmenennen ikävuoden jälkeen tapahtuisi olen
naista kehitystä. Esteettinen kehitys näyttäisi Housenin mielestä olevan
jopa siinä määrin sidoksissa ikään, että tiettyjä kehitysvaiheita ei olisi
mahdollista saavuttaa ennen tiettyä ikää (tasoa 3 ei voisi saavuttaa ennen
21. ikävuotta, tasoa 4. ei ennen 25. ikävuotta, ja nuorin viidenteen eli
viimeiseen kehitysvaiheeseen yltänyt haastateltava oli niinkin vanha kuin
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52-vuotias).
Housen arvelee, ettei kehityksenjatkuminen myöhäiseen keski-ikään asti
koskisi muita henkisen kehityksen piirteitä, esimerkiksi moraalikäsitysten
kehittymistä. Tämän yllättävän tuloksen eräs mahdollinen syy saattoi olla
epäedustavassa aineistossa, kun joukossa oli muutamia maailmankuuluja
esteetikkoja; tosin Housen pitää epätodennäköisenä, että tällainen aineiston
‘vääristymä’ selittäisi kokonaan tämän kiinnostavan tuloksen.
Kysymys voidaan asettaa toisinkin: miksi kestää niin kauan ennen kuin
korkein taso voidaan saavuttaa? Jos esteettisen kehityksen edellytykset
syntyvät hitaasti ajan kuluessa, kuinka voimme identifioida nämä edelly
tyksetja ymmärtää niiden hidasta ilmaantumista?
Ainakin on otettava huomioon se, että analyyttiset ja kriittiset taidot eivät
voi kehittyä ennen kuin myöhään nuoruudessa. Sen pohjaksi tarvitaan
analyyttinen viitekehys (taso 3.), jonka pohjalta voidaan luokitella, nimetä,
valikoida, vertailla ja tehdä johtopäätöksiä. Taiteen parissa hankittujen
kokemusten merkitys on keskeinen, koska taiteen monipuolisen vastaan
oton edellytyksenä on sopivan viitekehyksen rakentaminen. Assosiaatiot
eivät voi syntyä tyhjästä, vaan niiden pohjaksi tarvitaan kokemustaja tietoa,
ainakin silloin kun assosiaatioiden halutaan liittyvän taiteeseen eikä pelkäs
tään arkielämään.
Taiteen parissa hankitut kokemukset vaikuttivat iän ohella olennaisesti
esteettiseen kehitykseen: taidemuseoissaja -näyttelyissä kävijöiden esteet
tinen kehitys oli olennaisesti nopeampaa kuin niissä käymättömien. Tosin
Housen myöntää, että taidekokemusten vaikutuksen tutkiminen on ongel
mausta mikä on syy ja mikä seuraus? Lisäksi tutkimuksessa havaittiin
sosiaaliluokkien välisiä eroja taiteen vastaanotossa. Keskiluokkaan kuulu
vien esteettinen kehitys näyttäisi olevan jonkin verran nopeampaa kuin
alempien luokkien, mutta Housenin mukaan kaikki käyvät silti samat
kehityksen vaiheet läpi. Bourdieulaisesta kulttuuripääoman näkökulmasta
Housen kuitenkin ‘selittää pois’ luokkataustan vaikutuksen liian kevyesti.
(Mts. 121—132)
—

Esteettinen kehitys Michael J. Parsonsin mukaan
Myös Michael J. Parsons (1987) on esittänyt laajan empiirisen aineiston
pohjalta teorian esteettisen kehityksen vaiheista. Aineisto kerättiin kymme
nen vuoden aikana haastattelemalla eri-ikäisiä ja erilaisia sosiaalisia taus
toja omaavia ihmisiä. Parsons ei esitä täsmällistä selostusta aineistostaan,
ei sen määrästä eikä rakenteesta. Vastaajat ovat kuitenkin olleet keskimää
rin nuorempia kuin Housenilla; suurin osa Parsonsin vastaajista oli lapsia,
koululaisiaja opiskelijoita.
Esteettisen kehityksen teoriaansa hän on saanut vaikutteita Jean Piagetin
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ja Lawrence Kohibergin kognitiivisenja moraalisen kehityksen teorioista,
ja hän näkeekin esteettisen kehityksen vaiheissa paljon yhtäläisyyksiä
Kohibergin moraalisen kehityksen vaiheita koskevan teorian kanssa. Par
sons kuitenkinottaa Kolilbergiaenemmänhuomioonsosiaalistentekijöiden
vaikutuksia erityisesti kehityksen myöhemmissä vaiheissa (Goldsmith &
Feldman 1988, 83).
Parsons korostaa, että taiteen vastaanoton variaatiot selittyvät osaksi
ihmisten erilaisifia odotuksilla taideteoksia kohtaan. Siksi hän pyrkiikin
tuomaan näkyville niitä implisiittisiä odotuksia, joita ihmisifiä on taidete
oksista. Parsons pyrkii välttämään psykologisointia ja pohjaa hypoteesinsa
filosofiaan ja estetiikkaan: hän käyttää esimerkiksi Kantin jakoa empiiri
seen, moraaliseen ja esteettiseen ja Habermasin teoriaa, joka osoittaa että
nämä kolme ajattelun muotoa viittaavat objektien ulkoiseen maailmaan eli
normien sosiaaliseen maailmaan sekä minän sisäiseen maailmaan,jajokai
nen näistä alueista sisältää omanlaistansa tietoa ja merkityksiä. (Mts. 83—
84)
Näiden jaottelujen perusteella Parsons on sitä mieltä, että kognitiiviseen
kehitykseen liittyy kolme virtaa, joista esteettinen on siis yksi. Esteettisen
liittäminen ‘minän maailmaan’ ilmenee Parsonsin huomautuksessa, että
“taiteen vastaanottaminen merkitsee implisiittisesti minän ja ‘ihmisluon
teen’ tarkastelua ja näin tapahtuu esteettisen kehityksen joka tasolla.
Taideteokset ovat siis itseyrnmärryksen välineitä. (Emt.)
Parsons pyrkii yhdistämään esteettisen kehityksen teoriassaan näkemyk
siä useilta tieteenaloilta: estetiikasta, kehityspsykologiasta ja taidekasva
tuksesta. Kuitenkin esteettisen kehityksen vaiheiden määrittelyssä selvim
mät vaikutteet tulevat Kohibergin moraalisen kehityksen teoriasta.
Parsonsin käytti menetelmänä puolistrukturoituja haastatteluja, joissa
tähtäimenä oli vapaamuotoinen keskustelu. Useat teemarungon kysymyk
sistä kuitenldn herättävät epäilyksiä sen suhteen, missä määrin ne suuntaa
vat vastaajien reseptiota (erityisesti kysymykset: “Ovatko värit hyviä?”;
“Entä muoto ja pinnan käsittely?”; “Olisiko tällainen teos vaikea toteut
taa?”). Ongelma onkin siinä, että tiettyihin teoksen osatekijöihinkeskittyvät
kysymykset sisältävät ennakkokäsityksiä teosten vastaanoton konventiois
ta ja siten suuntaavat annettuja vastauksia. Toisaalta: ilman varsinaisia
kysymyksiä ja vapaamuotoisen keskustelun aikana haastattelijan lausumia
kommentteja teosten ääneen ilmaista reseptio voi jäädä varsin niukaksi.
Parsons erottaa esteettisessä kehityksessä viisi vaihetta, jotka voidaan
tiivistäen esittää seuraavasti:
—

1. Intuitiivinen miekymys melkein jokaista teosta kohtaan. Ihastuminen
mieliteoksiin, mieliväreihinja kirkkaisiin väreihin.
2. Kiinnostuminen teoksen aiheesta. Representaation idean tajuaminen:
maalauksen tarkoituksena on esittää jotakin.
3. ilmaisullisuuden havaitseminen, tunnekokemuksen laadun korostami
nen, johon liittyy ‘objektiivisista’ arvioista luopuminen.
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4. Teoksen edustaman tyylin, sen muotojen ja ilmaisutekniikan havaitse
minen. Maalaukseen suhtaudutaan pikemminkin sosiaalisena kuin yksilöllisenä esineenä: se liitetään taiteen perinteeseen ja taiteeseen liittyvään
keskusteluun.
5. Arvioinnin autonomian saavuttaminen. Saman teoksen arvioiminen
uudelleen ja omien arvioinnin kriteerien asettaminen kyseenalaisiksi.
Parsonsin esittämät esteettisen kehityksen vaiheet merkitsevät suurin
piirtein kronologista kehitystä subjektiivisiin havaintoihin perustuvista
reaktioista asiantuntija-arvioihin teoksen emotionaalisistaja teknisistä osa
tekijöistä. Nuorimmat vastaajat löysivät melkein aina teoksista sellaisia
piirteitä, joista he pitivät. Ja niinpä Parsons huomauttaakin, että joka kehi
tysvaiheessa on hyviä ja huonoja puolia: siinä, missä kognitiivinen arvioin
tikyky monimutkaistuu, spontaani taidenautinto vähenee.
Parsonsia vastaan esitetyssä kritiikissä on huomautettu, että empiiristä
aineistoa on käytetty niin löyhästi, ettei sillä pystytä osoittamaan vakuutta
vasti, miten nämä vaiheet ilmenevät ihmisten tavassa puhua taiteesta.
Lisäksi Parsons korostaa, että esteettinen kasvu merkitsee hermeneuttisen
kompetenssin lisääntymistä, mutta (valikoiden hankittua) empiiristä aineis
toa ei käytetä tavalla joka osoittaisi tämän väitteen todeksi (Pariser 1988,
95).
Parsons väittää myös, ettei iällä ja esteettisen kehityksen vaiheella ole
välttämättä yhteyttä, mutta tätäkään väitettä ei perustella empiirisen aineis
ton avulla (Goldsmith & Feldman 1988, 88—89). Suurin ero Housenin ja
Parsonsin teorioissa onkin siinä, että Housen löytää aineistonsa perusteella
esteettisessä kehityksessä neljä vaihetta siirryttäessä teini-iästä kypsään
keski-ikään, mutta Parsonsin mukaan näitä vaiheita on vain kaksi. Yhtä
mieltä tutkijat ovat kuitenkin siitä, ettei mikään vaihe ei ole tiukasti sidottu
ikään, mutta mitään vaihetta ei voida jättää välistä ja liikkua edes takaisin
eri vaiheiden välillä. (Pariser 1988, 98)
‘Sosiaalisten’ tekijöiden huomioon ottaminen esteettisessä kehityksessä
jää myös Parsonsilla epämääräiseksi. Samoin taiteen tuntemukseen liitty
vien sosiaalisten tekijöiden erottaminen yleisestä sosiaalistumiskehityk
sestä jää epäselväksi.

Esteettisen kehityksen teoriat yhteenveto
—

Esteettisen kehityksen teoriat lähtevät kehityspsykologian perinteestä, ja
niihin liittyy sosiologisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta kaksi kes
keistä pulmaa. Ensinnäkin näistä teorioista puuttuu kulttuurin käsite. Ne
perustuvat amerikkalaiseen aineistoon, mutta missään vaiheessa niissä ei
pohdita, koskevatko tulokset koko amerikkalaista yhteiskuntaa vai kenties
kaikkia ‘länsimaisia’ yhteiskuntia. Näille teorioille vieras kysymyksenaset
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telu koskee sitä, missä määrin taidetta koskevat puhetavat nousevat taiteenkatsojien kulttuuriympäristöstä ja minkälainen näiden tutkimusten subjek
tien kulttuuriympäristö on luonteeltaan. Tällöin myös kulttuuristen muutos
ten näkökulma sivuutetaan, vaikka viime vuosikymmeninä visuaalisuuteen
perustuvien kulttuurituotteiden kirjo on huomattavasti laajentunut. Esteet
tiseen kehitykseen vaikuttavat lähiyhteisöön liittyvät tekijät, ennen muuta
perhetausta, ovat yleensä jollakin tavalla tarkastelussa mukana, mutta nii
den tarkastelu jää erilleen muista tulkinnoista. Sen sijaan vastaanottajien
edustamaaetnistä ryhmää ei edes mainita näissä tarkasteluissa. Tämä puute
liittyy selvästi kulttuurin käsitteen sivuuttamiseen.
Toiseksi näissä tutkimuksissa ei juuri millään tavalla problematisoida
niiden taideteosten valintaa, joiden vastaanoton pohjalta teoriat on raken
nettu. Vaikuttaa siltä, että tutkimuksissa implisiittisesti oletettaisiin, että
kaikkien maalausten vastaanotto muodostuisi suurin piirtein samanlaiseksi.
Tälle oletukselle ei kuitenkaan ole mitään järkevää pohjaa.

Huomautuksia:
1. Tässä kuvailtujen tasojen ohella Housen löysi neljä siirtymävaiheen tasoa, joissa
yhdistyvät kahden eri tason piirteeL
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AJNEISTOT JA MENETELMÄT

Vastaanottajat
Tutkimusaineisto kerättiin suomalaisten nuorten parista. Kohteiksi valittiin
kaksi sosiaalisehataustaltaanja suuntautumiseltaan erilaista ryhmää. Nämä
ryhmät olivat kantakaupungin perinteisellä työväen alueella sijaitsevan
ammattikoulun oppilaat ja toisaalta Länsi-Helsingissä sijaitsevan yksityis
koulun lukion oppilaat.
Kuvataiteen vastaaottotapoja koskeva kysely ja diakuviin perustuva tai
teen vastaanottotilanne toteutettiin ammattilcoululaisten keskuudessa ke
väällä 1987. Tutkituista ammattikoululaisista oli poikia 79ja tyttöjä vain 8,
joten tyttöjen ja poikien välisiä eroja ei voida aineiston avulla analysoida.
Ammattikoululaiset olivat yleensä 16—17 -vuotiaita, mutta 11 kyselyyn
osallistunutta oli vähintään 18-vuotiaita vanhimman osallistuneen ollessa
27-vuotias.
Kyselytjahaastattelutjärjestettiinlänsihelsinkiläisessä lukiossa keväällä
1988. Kyselyyn vastasivat lukion ensimmäisen ja toisen luokan kuvaama
taidon opetukseen osallistuvat oppilaat. Rinnakkaisluokkia oli kaksi, joten
mukaan tuli neljän luokan oppilaita. Yhteensä vastaajia oli 72. Vastanneista
41 prosenttia oli poikia ja 59 prosenttia tyttöjä.
Ammattikoululaisten opiskelualat edustivat perinteisiä ammattiin johta
via opintoja. Mukana oli metalli-, sähkö-, puu-, rakennus-ja verhoiijaluok
kia. Kyseisen ammattikoulun oppilaista valtaosa on poikia, joten tutkimuk
sen otokseenkin saatiin vain kahdeksan tyttöä, joista suurin osa oli verhoi
lijaoppilaita. Lukiolaiset olivat valikoituneet niin, että mukana oli vain
kuvaamataidonvalinneitaoppilaita,ja sitenhe olivat potentiaalisesti hiukan
kiinnostuneempia kuvataiteesta kuin koko koulun oppilaat. Tutkimukseen
osallistui 87 ammattikoululaistaja 72 lukiolaista eli yhteensä 159 nuorta.
Tutkimus toteutettiin näyttämällä ammattikoululaisille ja lukiolaisille
kahdeksan diakuvaa maalauksista ja pyytämällä heitä kirjoittamaan mieli
piteensä kustakin kuvasta erikseen. Jokaista teosta pyydettiin myös arvioi
maan kahdella asteikolla (kaunis ruma; kiinnostava ikävä). Esitetyt
maalaukset edustivat uutta ja vanhaa kotimaista, kriitikoiden arvostamaa
taidetta Eero Jämefeltistä Paul Osipowiin ja Jarmo Mäkilään. Mukana oli
kuitenkin yksi ‘myyntitaidetta’ edustava teos, joka oli käyty kuvaamassa
Helsingin Kalliossa sijaitsevassa taidemyyntiiikkeessä.
Nuoria pyydettiin myös vastaamaan joihinkin taustakysymyksiin, ja li
säksi tehtiin teemahaastatteluja.
—

—
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Teokset
Diakuvina näytetyt taideteokset olivat seuraavat (valmistumisvuodet su
luissa):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset(1893)
Tekijä tuntematon: (jokimaisema) (1987)
Victor Westerholm: Eckerön postilaituri (1885)
Paul Osipow: Matala tila 11(1972)
Paul Osipow: Diptyyki (1984)
Helge Riskula: Väkivalta (1978)
Juhani Linnovaara: Kuutamosonaatti 11(1970)
Jarmo Mäkilä: CR11 (1982)

Mukaan haluttiin muutama perinteinen viime vuosisadan realistinen teos,
joita edustamaan valittiin Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset (teos tun
netaan myös nimellä Kaski). Tämä teos valittiin, koska se on esiintynyt
monissa oppikirjoissa, pankin mainoksissa ja muuallajulkisuudessa. Järne
feltin teos esittää kaskenpolttoa Savossa. Se on värikäs ja dynaaminen;
kaskeavien ihmisten rasittuneisuusja suoranainen kurjuus välittyy voimak
kaana. Westerholmin teos ei ole yhtä tunnettu suuren yleisön keskuudessa,
mutta myös se kuuluu keskeiseen taidehistorian perintöömme. Maalaukses
sajoukko vaatimattoman näköisiä ihmisiä seisoo sateisella laiturilla laivan
saapuessa tai ollessa lähdössä. Teoksen tunnelma on pikemminkin odottava
kuin dynaaminen, ja värit ovat niukat, harmaan sävyiset.
Esittävien teostenjoukkoon haluttiin myös teos,joka edustaisi populaaria
myyntitaidetta. Tuntemattoman taiteilijan utuista jokimaisemaa esittävä
öljymaalaus käytiin valokuvaamassa taidemyyntiliikkeessä, jossa on myy
tävänä ulkomailta tuotettuja edullisia öljymaalauksia. Liikkeen omistajan
kanssa käydyn keskustelun perusteella päädyttiin juuri kyseiseen teokseen.
Maisemat ovat liikkeen asiakaskunnan keskuudessa suosituin aihe. Joki sitä
reunustavine puineen asetettiin myrskyävää merta esittävien teosten edelle,
koska aiheen arveltiin tarjoavan vaihtelevampia tulkintamahdollisuuksia.
Täysin abstrakteja teoksia valittiin mukaan kaksi, molemmat Paul Osi
powin teoksia mutta keskenään hyvin erilaisia. Toinen (kuva 4, Matala tila
II) on tiukan geometrinen, kineettinen teos, joka muodostuu punaisistaja
mustista ruuduistaja jossa ruutujen avulla on luotu voimakas syvyysvaiku
telma. Teos edustaa konkretismin nimellä tunnettua taidesuuntausta. Osi
powin Diptyykin päävärit ovat kirkkaan keltainen ja punainen. Teos muo
dostuu vapaasti sommitelluista suurista väripinnoista, joiden päällä kulkee
mustia viivoja.
Helge Riskulan mustavalkoinen puupiirros Väkivalta valittiin mukaan
ennen kaikkea siksi, että saman teoksen reseptiota oli tutkittu tamperelais
ten opiskelijoiden keskuudessa vuonna 1984. Riskulan piirroksessajuopu
nut mies makaa päähänsä vamman saaneenamaassa,ja poliisi raahaa nuorta
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Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset (1893).
Ateneum, Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Aaltonen.

Tekijä tuntematon, teoksella ei nimeä (tekstissä teosta nimitetään
jokimaisemaksi) (1987)
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Paul Osipow: Matala tila 11(1972).
Ateneum, Kuvataiteen keskusarkisto.
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Helge Riskula: Väkivalta (1978)
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Juhani Linnovaara: Kuutainosonaatti 11(1970)
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Janno Mäkilä: CR11 (1982)

miestä pois. Teos edustaa 1970-luvun yhteiskunnallisesti painottunutta
realismia.
Juhani Linnovaaran Kuutamosonaatti valittiin mukaan surrealisminsa
vuoksi ja myös siksi, että teoksen mielikuvitushahrnon oletettiin kiinnosta
van nuoria. Maalauksessa ehkä sammakkoa muistuttava mielikuvitushah
mo soittaa yöllä pianoa, ja voimakkaan sinisellä taivaalla paistaa kuu.
Kyseinen teos levisi joitakin vuosia sitten julisteina suuren yleisönkin
tietoisuuteen. Juhani Linnovaara kuuluu tällä hetkellä elävistä suomalaisis
ta nykytaiteilijoista niihin, joiden teokset taidehuutokaupoissa kuuluvat
kysytyimpiinja näin ollen myös kalleimpiin.
Jarmo Mäkilän teoksessa CR11 oli yhdistetty valokuviaja maalattuja osia.
Viihdeteollisuuden vaikutus teokseen on ilmeinen, ja se muodostuu kol
laasinomaisesti ainakin ensisilmäyksellä toisistaan liittymättömistä osista:
sarjakuvatyyliin piirretystä naisesta, tiikeristä, punk-musiikin tunnetusta
esittäjästä Johnny Rottenista. Teosta voitaneen luonnehtia postmodemiksi
tai postmodemista taiteesta vaikutteita saaneeksi.
Vapaamuotoisissa haastatteluissa keskusteltiin lisäksi joistakin muista
teoksista, joko tutkijan näyttämien postikorttikokoisten paperijäljennösten
perusteella tai haastateltavien keskustelun kuluessa esiin tuomista kuvista.
Edellä on tuotu esiin valintojen kriteerejä, ja silti valinnat muodostavat
yhden mahdollisen otoksen kaikkien taideteosten joukosta. Valittuja kuvia
yhdistävinä tekijöinä oli kuitenkin rajoittuminen maalaustaiteeseen ja gra
fiikkaan. Perinteisten maalausten lisäksi mukana oli yksi puupiirrosja yksi
kollaasi. Veistokset, käsitetaide, maataide, videotaide, performanssit jne.
jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Toiseksi rajoituttiin kotimaiseen taitee
seen, lukuunottamatta ‘myyntitaideteosta’.
Tutkimuksessa vastaanoton kohteina olevien teosten valinta merkitsee
väistämättä eräänlaista tutkijan reseptiota. Tutkija rajoittaa kuvataiteen
reseptiopotentiaaliaoidenkin intressien pohjalta. Kun tutkitaan kaikkiaan
alle parinkymmenen teoksen reseptiota, ei voida olettaa, että tutkimuksen
avulla pystyttäisiin luomaan ehjä kuva suomalaisten nuorten taiteen resep
tiosta. Olennaista onkin pohtia näiden valintojen aineistosta tehtäville tul
kinnoille asettamia rajoituksia.
Kuvavaiintojen lisäksi tutkija toimii myös tutkittaviensa vastaanottoko
kemusten suodattajana. Yrittäessään kuvaifia kohdeteoksia mahdollisim
man ‘neutraalisti’ tutkija kuitenkin tulee välittäneeksi tutkimusraportin
lukijoille erään vastaanottokokemuksen. Juurikaan objektiivisempi ei olisi
tilanne, jos tutkija vetäytyisi taustalle jalainaisi taidekriitikoita tai taidehis
torian kirjoitusta kuvatakseen teoksia, joiden vastaanottoa on tutkittu. Sen
sijaan vastaanottotehtävän esittelyn tutkittaville on syytä olla hyvin niukka
mahdollisimman autenttisen reseption saavuttamiseksi.
Toimivammaksi vaihtoehdoksi katsottiin tästä syystä teosten esittelemi
nen lyhyesti, kuten edellä on tehty. Lisäksi pyrittiin eksplikoimaan kuvava
lintoihin vaikuttaneita tekijöitä. Jari Ehrnrooth (1990) on esittänyt, että on
tärkeää tehdä julkiseksi tutkijan olettama reseptio. Tutkittavien todellisista
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vastaanottotavoista lähtevää reseptiota voidaan tällöin tarkastella näitä
lähtökohtia vasten. Tutkijan tulkinta voidaan tällöin ymmärtää metodolo
giseksi apuvälineeksi, joka on ideaalityyppi weberiläisessä mielessä. Se on
konstruktio, joka antaa vertailukohdanja vertailun kriteerit. Toisaalta voi
taneen myös ajatella, ettei tutkij alla olisi ennakkokäsitystä reseptiosta, vain
tietyt intressit jotka ohjaavat tutkimuskohteen rajausta. Kun kysymyksessä
on vähan tutkittu alue tavallisten kansalaisten kuvataiteesta puhumisen
tavat ennakkokäsitykset eivät ole välttämättä kiteytyneet.
Tutkimukseen mukaan valitut kahdeksan kuvaa ryhmiteltiin ensin viiteen
kategoriaan sifiä perusteella, että joidenkin teosten reseptiossa odotettiin
havaittavan yhteisiä piirteitä.
—

—

A. Klassikot
B. Myyntitaide
C. Abstraktit
D. Nykykulttuuri
E. Surrealismi

(Järnefelt, Westerholm)
(Jokimaisema)
(Osipow 1 & II)
(Riskula, Mäkilä)
(Linnovaara)

Järnefeltin ja Westerholmin maalausten liittäminen yhteen on perusteka
vissa: teokset edustavat 1800-luvun loppupuolen realismia ja Suomen
taiteen ‘kulta-aikaa’. Osipowin kahden abstraktin teoksen muotokieli on
toisistaan poikkeava, mutta teosten abstraktisuus on tärkeä yhdistävä tekijä.
Riskulanja Mäkilän teosten yhtäläisyydet eivät ole yhtä selviä kuin kahden
edellisen ryhmän teosten. Yhteisinä piirteinä ovat teosten liittyminen kau
punkikulttuuriin ja ehkä nuorisokulttuuriin (vaikka onkin kenties väärin
olettaa, että Riskulan teoksessa poliisien raahaama mies kuuluisi nuo
risoon). Teoksille on yhteistä piirrosmainen tyyli (toinen oli puupiirros ja
toinen piirroksistaja valokuvista rakennettu kollaasi) ja nyky-yhteiskunnan
ilmiöiden (väkivalta, kaupallinen seksi, viihdeteollisuus) kuvaus.
Edellistä jakoa vielä karkeistaen voidaan lisäksi olettaa, että ‘klassikoi
den’ ja ‘myyntitaiteen’ (A & B) reseptiossa saattaisi ilmetä yhteisiä piirteitä
sikäli, että ne kaikki edustavat esittävää taidettaja kaikissa maisemamotiivi
on melko keskeinen. Samoin surrealistisen teoksen voisi olettaa liittyvän
jollakin tavalla ‘nykykulttuuriin’, yhteisinä tekijöinä tiguratiivisuusja teos
ten liittyminen nykyaikaan, ja erityisesti assosiaatiot populaarikulttuuriin.
Edellä esitetty jako muodostuisi siten seuraavaksi:
A. Maisemat
B. Abstraktit
C. Figuratiivinen nykytaide
Tässä jaottelussa on osittain irtauduttu taidehistorian ja taidekritiikin
käsitteistä. Oletuksena on, että maisema-aihe toimisi nuorten taiteen resep
tiossa tärkeämpänä strukturoivana tekijänä kuin teoksen kuuluminen tai
teemme kiassikoihin. Edellä esitetyt eivät siten ole ainoita mahdollisia
tapoja ryhmitellä teokset. Eräs tapa olisi jakaa teokset vain kahteen ryh
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mään, esim. ‘klassikot’ (kuvat 1 ja 3)ja ‘nykytaide’ (muut) tai esittävä/abst
rakti taide tai maisemat/muut.

Vastaanottotilanteet
Molemmissa oppilaitoksissa oppilaat ja opettajat suhtautuivat tutkimuk
seen kiinnostuneesti. Ammattikoululaiset olivat kuitenkin huomattavasti
vilkkaampiaja kommentoivat näytettyjä kuvia melko usein ääneen.
Diakuvien näyttämiseen perustuvan tutkimuksen osan toteuttamiseen
käytettiin kussakin luokassa yksi oppitunti. Kutakin kuvaa näytettiin oppi
laille noin neljän minuutin ajan. Pyydettäessä jokin kuvista näytettiin vielä
lopuksi uudelleen. Instruktio oli mahdollisimman lyhyt, jotta vastaanottokokemuksesta olisi muodostunut spontaani eikä tutkijan tiettyihin teemoi
hinjohdattelema. Tutkittavia pyydettiin kirjoittamaan vapaasti mielipiteen
sä kustakin kuvasta ja kuvailemaan kaikkea mitä niistä tulisi heidän mie
leensä. Lomakkeessa oleva ohje toistettiin: “Kerro omin sanoin, minkälai
sia ajatuksia kuva herättää sinussa. Mikä sinua erityisesti kiinnostaa kuvas
sa? Jos et pidä kuvasta, yritä perustella miksi et. Kirjoita vapaasti ja
mahdollisimman pitkästi kaikesta, mitä tulee kuvasta mieleesi.” Lisäksi
huomautettiin, ettei kuvista tarvitse pitää tai esittää olevansa kiinnos
tuneempi kuin todellisuudessa on. Kuvista tai niiden tekijöistä ei annettu
mitään tietoja, koska taiteilijoiden nimien ja muiden tietojen arveltiin
voivan vaikuttaa reseptioon.
Tutkimusasetelmassa olennaista oli, ettei etukäteen määriteltäisi, minkä
laisiin seikkoihin taidekuvasta puhuttaessa tulisi kiinni ttää huomiota. Tämä
johtaa tosin myös pulmiin: reseptiolla on taipumusta jäädä varsin niukaksi,
jos vastaajan mielessä ajatusprosessia ei voida ruokkia lisäkysymyksillä.
Ilmiö on tuttu minkä tahansa taideteoksen vastaanottotilanteista. Kumppa
nin kanssajaettu elokuvan katsomiskokemus yleensä saa omatkin ajatukset
liikkeelle. Kysymys ei tällöin ole vain toisen henkilön mielipiteiden omak
sumisesta, vaan virittymisestä pohtimaan nähtyä ja koettua. Esimerkiksi
teatterin vastaanottoa on tutkittu katsojaryhmässä käytyjen tutkijan johta
mien teatterikeskustelujen keinoin (Sauter ym. 1986), mutta mainittua
pulmaa ei ole pystytty vakuuttavasti ratkaisemaan. Kenties taideteos tai
taiteenlaji,jonka vastaanoton piirteitä tutkittavan ryhmän piirissä tunnetaan
jo jonkin verran entuudestaan, sallii paremmin tutkimusasetelman, jossa
tutkijan väliintulo syventää tutkittavan ilmiön tuntemusta.
Kun ennalta ‘tunnetut’ vastaanoton piirteet ovat pelkkien stereotypioiden
varassa, tutkijan esittämien tai lomakkeen kysymysten kannattanee olla
mahdollisimman neutraaleita vastausten autenttisuuteen pyrittäessä.
Ammattikoululaisia ja lukiolaisia pyydettiin lisäksi vastaamaan ennen
kuviennäyttämistäjoihinkinkysymyksiin,joissatiedusteltiin taustatietojen
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ohella mm. vastaajan käyntejä näyttelyissä, kodeissa olevia taide-esineitä,
omaa ja lähipiinn suhtautumista kuvataiteeseen sekä vastaajan tuntemien
taiteilijoiden nimiä. Lisäksi kysyttiin vastaajien vapaa-ajan harrastuksista,
ja ammattikoululaisilta kysyttiin suhtautumisesta pakolliseen taide- ja ym
päristökasvatuksen opetukseen. (Lomake liitteenä).

Kyselyaineisto
Monivalintakysymyksiin oli vastattu huolellisesti sekä ammattikoulussa
että lukiossa. Tosin tieto vanhempien ammatista jäi osalta puuttumaan.
Keskittyminen diakuvien perusteella pyydettyihin vapaamuotoisiin vas
tauksiin vaihteli suuresti. Suurin osa suhtautui tehtävään asiallisesti ja yritti
ilmaista omakohtaiselta vaikuttavan mielipiteensä kuvista. Joidenkin am
mattikoululaisten kirjallinen ilmaisutaito rajoitti vastaamista.
Lukiolaisten vastaukset olivat keskimäärin pitempiä ja kielellisesti hio
tumpia, mikä on itsestään selvää suuremman kirjoittamiseen harjaantunei
suuden vuoksi. Ammattikoululaisten joukossa oli muutamia luokkia, jotka
vastasivat selvästi vähemmän paneutuen kuin toiset. Niiden joukossa oli
useita lomakkeita, joissa kirj alliset vastaukset oli pantu leikiksi. Ongelmana
onkin tämän tapaista tutkimusta tehtäessä se, että kirjoittaminen ei ole
yleensä ammattikoululaisille luonteva kommunikaatioväline toisin kuin
lukiolaisille (Willis 1984). Toisaalta kirjallisten vastausten avulla on mah
dollista saavuttaa huomattavasti laajempi vastaajajoukko kuin yksilöhaas
tattelujen avulla. Tavallisin yhden kuvan vastaanottokokemus kirjallisessa
muodossa oli parin lauseen mittainen.
Diakuvina esitettyjen maalausten arviointi kahdella eri asteikolla osoit
tautui onnistuneeksi ratkaisuksi. Oppilaat ymmärsivät, että asteikoilla oli
tarkoitus arvoida teosten kahta eri ulottuvuutta (jolloin teos voi olla saman
aikaisesti esimerkiksi ruma mutta kiinnostava). Samanlaisia mittareita
BBC:n Englannissa teettämässä kuvataiteen yleisötutkimuksessa (Emmet
ym. 1980). Engiantilaistutkimuksessa kolmannen mittarin avulla selvitet
tim vielä, olisivatko vastaajat valmiita sijoittamaan kunkin näytetyn kuvan
omaan kotiinsa, mutta tämäntapaisten kysymysten katsottiin suuntaavaan
tulkintaa liian paljon.
Teosten arviointiin mittareiden avulla suhtauduttiin myönteisesti. Tähän
osaan oli vastattu huolellisesti, ja se olikin mittareiden käytön eräänä
tausta-ajatuksena: jos kuvista kirjoittaminen osoittautuisi nuorille vaikeak
si, saataisiin kuitenkin jonkin verran tietoa heidän kuvia koskevista mieli
piteistään.
Voidaan kysyä, miten paljon taiteen vastaanottotilanteeseen vaikutti se,
että vastaanoton kohteina olleet teokset näytettiin diakuvina eikä originaa
leina. Asetelma oli käytännön sanelema, mutta toisaalta nykyisin kaikki
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ihmiset ovat tottuneet näkemään taideteoksiakuvina olennaisesti useammin
kuin alkuperäisinä; taideteosten ‘auran’ menetys on joka tapauksessa jo
tapahtunut. George W. Hardimanja Theodore Zernich (1984) ovat lisäksi
tehneet metodisen kokeilun, jossa tutkittiin kolmessa eri muodossa esitet
tyjen maalausten (originaaleina, väridioina, väripaperikuvina) vastaanottoa
semanttisen diiferentiaalin avulla. Vertailu osoitti, että maalausten esitystapa ei aiheuttanut mitään systemaattista eroa taidetta harrastamattomien
ihmisten vastaanottotavoissa.

Haastattelut
Vapaamuotoisia haastatteluja tehtiin jonkin verran täydennykseksi, jotta
nähtäisiin, syvenisikö reseptio samoista kuvista keskusteltaessa. Etukäteen
ajateltiin aikaisempien haastattelukokemusten perusteella (Linko 1986;
Jokinen & Linko 1987), että kaksi haastateltavaa kerrallaan vähentäisi
painetta kysymys-vastaus -tyyppisen tilanteen muodostumiseen,ja tutkijan
rooliksi jäisi ennemminkin keskustelemiseen kannustaminen.
Ratkaisu vaikutti onnistuneelta. Haastatekaviksi ilmoittautui joka luo
kassa useita vapaaehtoisia. Haastateltavat suhtautuivat tilanteeseen luonte
vastijavaikuttivatkiinnostuneilta aiheesta. Tunnelmahaastattelutilanteissa
olisi saattanut olla huomattavasti jännittyneempi, jos haastateltavia olisi
ollut vain yksi kerrallaan.
Haastateltavia pyydettiin ensin valitsemaan yleensä edellisellä tunnilla
nähdyistä kuvista kiinnostavin ja vähiten kiinnostava ja pemstelemaan
valintojansa. Vapaamuotoisissa haastatteluissa kysyttiin myös, minkälai
sista kuvista tai taiteesta haastateltavat yleensä pitävät sekä millaisia kuvia
heidän kotonaan on.
Nuorille näytettiin myös joitakin muita kuvia taideteoksista: kaikille
näytettiin mm. Feminand von Wrightin Taistelevia metsoja ja kysyttiin
mielipidettä tästä teoksesta. von Wrightin teos oli valittu mukaan bourdie
ulaisittain tyypillisenä ‘keskivälin maun’ edustajana. Jokaiselle parille näy
tettiin myös kuvia Helge Riskulan puupiirroksista, osittain samoista kuin
tamperelaisopiskelijoille näytetyt (Lepistö 1985). Riskulan teoksista erottui
kaksi aihepiiriä: ruumiillisen työn kuvaukset sekä jenginuorisoaja väkival
taa kuvaavat työt.
Tutkimuksen lähtökohtien kannalta pidettiin olennaisena, ettei tutkija
haastattelutilanteessajohdattelisi tutkittaviaan (Hirsjärvi & Hurme 1988).
Jos halutaan saada selville, minkälaisiin asioihin tutkittavat kiinnittävät
kuvissa huomiota, ei voida asettaa kysymyksiä esimerkiksi teoksen muo
dosta, tematiikasta, tyylisuunnasta, koska tällöin tutkijan intressit muokkai
sivat reseptiota siinä määrin, ettei jäisi mitään mahdollisuuksia arvoida,
olisiko tutkittava itse tuonut kyseiset asiat esiin. Siksi kysymyksenasettelu

43

oli niin haastattelu- kuin kirjallisessa vastaustilanteessa muotoa: “Mitä
mieltä olet tästii kuvasta?” Kun vastaajakiinnitti kuvanjohonkin piirteeseen
huomiota, kysyttiin tavallisesti, miksi juuri tämä asia kiinnitti hänen huo
miotaan. Edelleen vastaajaa kannustettiin puhumaan teoksista käyttämällä
neutraaleja ilmaisuja, esimerkiksi: “Kerro lisää”, “aivan”, “entä mitä muuta
ajattelit kuvasta”.
Kukin haastattelu kesti yleensä vähän yli kaksikymmentä minuuttia,
muttajoskus keskustelut venyivät oppitunnin mittaisiksi. Lisäksi haastatel
tim lukion kuvaamataidonopettajaaja ammattikoulun taide- ja ympäristökasvatuksen opettajaa lähinnä opetusohjelmaan liittyvistä asioista.

Analyysimenetelmät
Tutkimusaineiston keruussa ja analysoimisessa käytettiin sekä kvantitatii
visia että kvalitatiivisia menetelmiä. Keskeisin tehtävä oli kirjallisessa
muodossa olevien vastaanottokokemusten analysoiminen. Näiden taideku
vien katselemisen pohjalta kirjoitettujen vastaanottokokemusten erittelyä
varten kehitettiin luokitusrunko, jonka lähtökohtana oli Rosenstielin & al.
(1978) käyttämä sisältöluokitus, koska näytti soveltuvan varsin hyvin suo
malaisaineistoonkin. Rosenstielin & al. tutkimuksen tarkoituksena oli sel
vittää, miten opitaan tekemään erotteluja taiteen arvioinnissa käytettävien
erilaisten knteerien välillä. Tavoitteena oli saada selville, miten taiteen
vastaanottotaidot kehittyvät iän mukana. Rosenstielin & al. kohdejoukkona
olivat 6—16 -vuotiaat koululaiset, joille näytettiin kuvapareja tunnetuista
teoksista ja kutakin kuvaparia näytettäessä kysyttiin, kummasta maalauk
sesta he itse pitivät enemmän ja kummasta he luulisivat muiden ihmisten
pitävän enemmän ja edelleen, kumpi niistä oli toteutettu paremmin.
Rosenstielin ym. luokitusrunko koostui yhdeksästä luokasta; käsillä ole
van tutkimuksen aineiston pohjalta runko täydentyi ensin 1 1-luokkaiseksi.
Tulosten raportoinnin yhteydessä luokat 3, 4 ja 5 yhdistettiin teoksen
muotoa käsitteleväksi sisältöluokaksi:
1.
2.
—

3.
—

4.
—

—

—

—
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Aiheeseen viittaaminen
Omiin kokemuksiin viittaaminen
myös tuttuihin henkilöihin viittaaminen
Väreihinviittaaminen
tiettyyn vänin ja yleensä väreihin viittaaminen
Tiettyihin pintaelementteihin viittaaminen
muodot
yksityiskohdat
kompositio
liike/toiminta

‘Maalauksellisuus’
sekoitus
kirkkaus
selkeys
pinnan tekstuuri (“siveltimenvedot voi nähdä”)
valon käyttö
Viittaaminen taiteilijan taitoihin (myös kielteiset kommentit)
6.
realismi (todenturituisuus/muistuttaa valokuvaa)
teoksen edustama tyylilaji (esim. piirros)
teoksen laadukkuus (esim. sotkuinen/viimeistelty)
toteuttamisen vaikeus
taiteilijan tai teoksen kuuluisuus
Tunnelmaan viittaaminen
7.
esim. surullinen, haikea
Teemaan viittaaminen
8.
teoksen merkitys, sanoma
symbolismi
teoksen ymmärtäminen
myös ‘sanoman puuttuminen’
Kommentit, jotka eivät lainkaan liittyneet maalauksiin
9.
Omat tuntemukset teosta katseltaessa
10.
kun mielipiteiden henkilökohtaisuus tuodaan esiin
kun vastaanottoon liittyy voimakkaita tuntemuksia
Taiteen määrittelyyn liittyvät (negatiiviset) kommentit
11.
“tuollaisen osaisi tehdä kuka tahansa”
“se ei ole edes taidetta”
Aineistoa luokitettaessa tarkastelun kohteiksi otettiin ‘ajatusyksiköt’.
Ajatusyksikkö määriteltiin erilliseksi sanaksi tai sanajoukoksi, jota puhuja
käyttää ihnaistakseen jonkin merkityksen (Housen 1983,55). Käytännössä
yksi lause saattoi sisältää useitakin ajatusyksiköitä tai yhden ajatusyksikön
ilmaisemiseen saatettiin käyttää useita lauseita. Kukin kirjallinen vastaus
koodattiin tarpeen mukaan 1—5 luokkaan, lukiolaisten vastaukset tavalli
simmin kahteen tai kolmeen ja ammattikoululaisten yhteen tai kahteen
luokkaan. Prosentit on laskettu kaikista luokitetuista maininnoista eli aja
tusyksiköistä.
Luokituksen teki tutkija yksin, joten kahden luokittajan ratkaisujen ver
taaminen ei ollut mahdollista. Tämäntapainen luokitus perustuu aina tutki
jan omiin arviointeihin, ja se on siksi väistämättä suhteellinen. Rajanveto
ongelmia esiintyi, ja tehtyjä ratkaisuja selostetaan seuraavassa.
Ensinnäkin samaan luokkaan merkittiin sekä myönteiset että kielteiset
kommentit. Kun esimerkiksi aihe koettiin kiinnostavaksi tai ikäväksi, mo
lemmat kommentit koodattiin luokkaan 1. Toiseksi, joissakin tapauksissa
aivan kaikki ‘ajatusyksiköt’ eivät tulleet luokitetuiksi, kun yksi vastaus
luokitettiin korkeintaan viiteen luokkaan. Tällöin kysymyksessä olivat yk

5.

—

—

—

—

—

—
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—

—
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—
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sittäiset sanat tai muut lyhyet ilmaisut, joiden olisi voinut tulkita viittaavaan
johonkin muuhun luokkaan kuin yksittäisen vastauksen muun kommunika
tiivisen sisällön. Vastauksen keskeisin sisältö tuli kuitenkin aina luokitetuk
si.
Edelleen teoksen aiheesta puhuminen (luokka 1) oli joskus vaikea erottaa
teoksen teemasta (8). Esimerkiksi ilmaisu “todenmukainen kuva kasken
poltosta” koodattiin luokkaan 1, ja “todellinen suomalainen kuva, joka
kertoo historiastamme” luokkaan 8. Kaskenpoltosta puhuminen viittaa
yksinkertaisesti teoksen aiheeseen, mutta ilmaisussa “kertoo historiastam
me” siirrytään jo konkreettisesta aiheen kuvauksesta teoksen sanomaan,
oman maamme historian vaiheiden välittämiseen. Myös esimerkiksi seu
raava vastaus: “Kaskea tehdään, näyttää olevan aika kuumat paikat ja on
aika ilkasta ja raskasta hommaa”, luokitettiin luokkaan 8.
“Tuo mieleen isovanhempien jutut lapsuudesta” tai: “Kuva tuo mieleen
muistoja viime viikonlopusta Ruotsissa kun joutu kavereita kantamaan
hytteihin”, ovat esimerkkejä kommenteista jotka viittaavat selkeästi omiin
kokemuksiin tai tuttuihin henkilöihin (luokka 2).
Teoksen muotoon liittyville kommenteille varattiin aluksi kolme luok
kaa, mutta tulosten esittämisen yhteydessä ne yhdistettiin yhdeksi teoksen
muotoa käsitteleväksi luokaksi. Yleisesti ottaen teoksen muodosta puhumi
nen erottui selkeästi, mutta pulmalliseksi koettiin Rosenstielin ym. luoki
tuksesta omaksuttu ratkaisu luokittaa viittaukset teoksen yksityiskohtiin
muotoa koskeviksi kommenteiksi; joidenkin niistä olisi voinut katsoa liit
tyvän myös teoksen aiheeseen (esimerkiksi: “Savupilvet eivät sovi ku
vaan”). Sen sijaan väreistä puhuminen oli selkeästi muotoon liittyvä vas
taanottotapa. Muita esimerkkejä teoksen muotokieleen liittyvistä kommen
teista ovat vaikkapa seuraavat: “Huono kuvakulma”; “Ainoa piirre mistä
sen erottaisi valokuvasta on pilvet”; “Muovinen, luonnoton, tavanomainen,
tylsä. Eloton toteutus”.
Muotoon liittyvien kommenttien erottaminen viittauksista taiteilijan työn
onnistumiseen (luokka 6) aiheutti joskus ongelmia joskus rajanveto
ratkaistiin käyttämällä molempia luokkia. “Vähän tylsä mutta hyvin tehty”
koodattiin luokkaan 6. Muita esimerkkejä luokkaan 6 koodatuista kommen
teista: “Kineettinen taide ei herätä tunnetta”;
Mutta kovin paljon taitoa
ei tähän tauluun tarvita”.
Teoksen tunnelmaan viittaavat kommentit erottuivat selkeästi (esimer
kiksi: “Herättää synkkiä mielikuvia”; “Tässä teoksessa on hauskuutta ja
utopiaa”).
Maalauksiin liittymättömiä kommentteja (luokka 9) olivat ennen kaikkea
vastaukset, jotka oli selvästi lyöty leikiksi (esimerkiksi: “Sain juuri fysiikan
kokeesta kuutosen”) tai vastaukset, jotka olivat jättäneet katsojan täysin
ymmälleen (“Ei tosta saa mitään selvää, silmät menee sekasin kun sitä
kattoo”). Tosinjälkimmäisen olisi voinut koodata myös taiteilijan taitoihin
(luokka 6). Joissakin tapauksissa pilaillen kirjoitettu vastaus sisälsi kuiten
kin sellaisen näkökulman teokseen, että se oli ilman kovin suurta ylitulkin
—

“—
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nan vaaraa mahdollista nähdä esimerkiksi teoksen sanoman pohdintana,
kuten vastauksessa, jossa Järnefeltin Kaskea käsiteltiin tannana nykyajan
metsurin perheen kovasta kohtalosta.
Luokan “omat tuntemukset teosta katsellessa” (luokka 10) lisääminen
tuntui tarpeelliselta, koska teoksiin eläytymisen aste vaihteli huomattavasti,
samalla kuitenkin kaikki mitä niistä sanottiin oli tavallaan ‘henkilökohtais
ta’ reseptiota ja siksi rajanveto oli vaikeaa. Luokkaan 10 koodatuissa
vastauksissa tuotiin teosten herättämät omat tunteet selvästi esille; vastaaja
asetti oman minänsä esille vastaanottajana eikä vastannut yleisluontoisesti
ja etäännytetysti. Esimerkiksi “mielenkiintoinen kuvaus” ei merkinnyt
teoksen vastaanottoon liittyvien omien tunteiden tai mielipiteiden henkilö
kohtaisuuden esille tuomista. Sen sijaan kommentin “herättää epämiellyt
täviäja ankeita ajatuksia” tulkittiin omien tunteiden esilletuomiseksi, vaik
ka ilmaisu ei ole minä-muodossa. Joskus oli kuitenkin vaikea päätellä
kuuluisiko vastaus luokkaan 7 vai luokkaan lljajoskus rajatapaus ratkais
tim sijoittamalla vastaus molempiin luokkiin.
Taiteen määritelmään liittyvät kommentit (luokka 11) erottuivat selkeäs
ti. Niissä erilaisia ilmaisuja käyttäen todettiin, ettei kyseinen teos kuulu
taiteen piiriin (“Lapsi on kokeifiut uutta viivaintaan suttuisille papereille”;
“Onko taidetta jos heitetään värejä paperille ja vedetään jotain viivoja
päälle”).
Systemaattista sisältöluokitusta käytettiin muun kvalitatiivisen analyysin
tukena ja vastausten lähiluvun perusteella syntyneiden havaintojen tarkis
tamiseksi eikä siis ainoana menetelmänä, koska karkeassa sisältöluokituk
sessa on haittansa: vastaukset pilkotaan joskus väkinäi sestikin luokkiin,
vaikka niiden käsitteleminen ehjinä kokonaisuuksina voisi antaa reseptiosta
rikkaamman kuvan. Sisältöluokitus otettiin käyttöön analyysin validiteetin
lisäämiseksi ja toisaalta sitä käytettiin metodisena kokeiluna. Systemaatti
nen sisältöluokitus saattaisi tuoda aineistosta esiinjoitakin sellaisia piirteitä,
joita ei pelkän kvalitatiivisen lähiluvun avulla saataisi selvffle. Yhtä tärkeä
nä pidettiin kuitenkin vastausten lähiluvun perusteella tehtyä kvalitatiivista
analyysia. Tulosten esittelyssä molempia analyysitapoja kuljetetaan rinnak
kain. Teemahaastatteluja, joita tehtiin yhteensä 18, ei käsitelty systemaat
tisen sisällönerittelyn keinoin. Kaikki haastattelunauhat kuitenkin litteroi
tim mahdollisimman tarkasti. Molemmista reseptioaineistoista pyrittiin
löytämään usein toistuvia ja toisaalta harvinaisia puhetapoja, ja pohdittiin
niiden kulttuurisia kytkentöjä. Erityisen paljon pyrittiin kiinnittämään huo
miotavoimakkaitamieltymyksiätai epämieltymyksiäherättäneidenteosten
vastaanottotapoihin.
Yksittäisten teosten vastaanottotapoja kuvaillaan seuraavassa luvussa
melko yksityiskohtaisesti. Näillä kuvauksilla halutaan tuoda julki, minkä
laiseen analp’siin ja havaintoihin viimeisessä luvussa tehdyt tulkinnat
pohjautuvat. Kvalitatiivisen analyysin eri vaiheiden eksplikoimisen tär
keyttä on korostanut muun muassa Klaus Mäkelä (1990).
Kysely- ja haastatteluvastauksista on poimittu jonkin verran vastausesi
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merkkejä. Lainaukset pyrittiin valitsemaan niin että ne olisivat paitsi ky
seistä asiayhteyttä valaisevia ja tyypillisiä puhetapoja kuvaavia ja että ne
kohdistuisivat suurin piirtein tasapuolisesti aineiston eri osiin. Kyselylo
makkeen tai haastattelun numero on merkitty kunkin lainauksen perään.

Huomautuksia:
1. Kun otetaan huomioon myös teokset, joista keskusteltiin teemahaastatteluissa,
vastaanoton kohteina oli yhteensä parikymmentä teosta. Koko tutkimusjoukolle
näytettiin kahdeksan teosta.
2. Aineiston kokoon nähden luokkia saattoi olla liikaa, ja osittain siitä syystä ehkä
mikään luokka ei noussut selvästi toisen edelle, jolloin luokitus antaa väärän kuvan,
koska vastauksissa oli kuitenkin selviä painotuseroja, vaikka niissä olisikin mai
nittu useita erilaisia asioita. Eräs vaihtoehto voisi olla luokkien yhdistäminen ja
toinen olisi se, että yritettäisiin tulkita, mikä yksi luokka kussakin vastauksessa saa
suurimman painon.
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NUORTEN TAlTEEN VASTAANOTTOTAVAT

Tulosten esittely etenee seuraavasti. Ensin kuvaillaan nuorten sosiaalista
taustaa ja taideharrastusta sekä muita vapaa-ajanviettotapoja kyselyn poh
jalta. Sen jälkeen tarkastellaan nuorten preferenssejä heille esiteltyjen ku
vien pohjalta sekä heidän taiteentuntemustaan. Taideteosten vastaanottota
pojen esittely on jäsennetty reseptiolle luonteenomaisten piirteiden mu
kaan. Ensin analysoidaan maisemankuvauksen tärkeyttä vastaanottajille,
sen jälkeen abstraktien teosten vastaanottotapoja. Figuratiivisen nykytai
teen osalta tarkastelu eriytyy kantaa ottavan taiteen ja postmodernin viih
deteollisuuden kuvauksiin. Lopuksi tulokset kootaan yhteen ja halunotel
laan yleiskuvaa nuorten kuvataiteen vastaanottotavoista.

Nuorten tausta ja taideharrastukset
Sosiaalinen tausta
Tutkittavien sosiaalista taustaa selvitettäessä kävi ilmi, että ammattikoulu
oissa äiti edustaa alempia toimihenki
1
laiset tulivat tyypillisesti perheistä, j
löitä ja isä toimii työläisammatissa Tavallisia ammatteja olivat äideillä
esimerkiksi myyjä, konttoristi tai siivooja. Aideistä puolet oli alempia
toimihenkilöitä ja runsas neljännes työntekijöitä. Seuraavaksi tavallisinta
oli toimia kotirouvana tai olla (vastaajan ilmoituksen mukaan) vailla am
mattia.
Ammattikoululaisten isistä hiukan yli puolet oli työntekijöitä. Alempia
toimihenkilöitä oli isistä 13 prosenttia, ylempiä toimihenkilöitä 9 prosenttia
ja yrittäjiä 7 prosenttia. Melko usea (17 %) jätti kuitenkin ilmoittamatta isän
ammatin.
Lukiolaisten isistä kaksi kolmasosaa kuului ylempiin toimihenkilöihin,
ja moni heistä toimi johtavassa asemassa. Joukossa oli toimitusjohtajia,
professoreitaja osastopäälliköitä. Alempia toimihenkilöitä oli lukiolaisten
isistä vähän (7 %)ja työntekijöitä 11 prosenttia.
Lukiolaisten äidit olivat tyypillisimmin alempia toimihenkilöitä kuten
ammattikoululaistenkin. Lähes puolet äideistä kuului tähän ryhmään.
Ylempiä toimihenkilöitä oli kuitenkin äideistä yli kolmasosa (36 %). Ylei
sesti ottaen tutkittujen ammattikoululaisten ja lukiolaisten kotitausta oli
varsin erilainen,ja siihen oli pyrittykin tutkimusasetelmassa. Tieto vanhem
.
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pien ammatista jäi kuitenkin puuttumaan noin viidennekseltä oppilaista.
Ammattikoululaisten ja lukiolaisten sosiaalinen tausta ei kuitenkaan

eronnut niin täydellisesti, että koulumuodon pohjalta voitaisiin puhua puh
taasti ylemmän keskiluokanja työväestön lapsista. Voidaan vain todeta, että
sosiaaliselta taustaltaan nämä kaksi ryhmää erosivat toisistaan suhteellisen
paljon. Yleisesti ottaenkin Suomessa ylimpien sosiaaliryhmien lapset vali
koituvat työväestöä todennäköisemmin lukioon, vaikka koulumenestys
olisi sama (Kuusinen 1986).

Ktynnit taidentyttelyisst
Kyselyyn vastanneista ammattikoululaisista vain joka kymmenes ei ollut
koskaan käynyt taidenäyttelyssä, kun vastaava osuus koko maan väestön
osalta oli 1980-luvun alussa 29 prosenttia (Kulttuuritilasto 1981). Toisaalta
useita kertoja elämässään taidemuseossa käyneitä oli vain 14 prosenttia
vastanneista eli valtaosa (76 %) oli käynyt taidenäyttelyssä kerran, pari
elämänsä aikana. Nämä käynnit olivat ilmeisesti yleisimmin tapahtuneet
koulun yhteydessä. Hiukan alle puolet (44 %) vastanneista oli käynyt
taidenäyttelyssä viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Nuorilta kysyttiin myös, olivatko he olleet kiinnostuneita taidenäyttelys
sä näkemästään. Yli puolet (59 %) myönsi, ettei taide-näyttely ollut kiin
nostanut heitä.
Kuvataiteen vähäinen paikka tutkittujen ammattikoululaisten elämässä
tullee säilymään aikuisenakin. Ainakin vuonna 1986 haastatelluille ammat
titaitoisille, nuorehkoile metallityöläisille esitetyistä erilaisia makukysy
myksiä käsittelevistä kysymyksistä kuvataidetta koskeva osoittautui han
kalimmaksi. Kolmasosa metallimiehistä ei osannut nimetä ainoatakaan
heille luetelluista taiteilijoista suosikikseen, ja monilla muillakin oli vai
keuksia. Aiemmin tehdyssä samantapaisessa kyselyssä uuden keskiluokan
miehet ilmaisivat kaikki mieltymyksensä. Annetusta listastametallimiesten
suosikit olivat Akseli Gallen-Kallela, Leonardo da Vinci, Vincent van
Gogh. Sen sijaan Braque, Andy Warholja Sam Vanni jäivät ilman mainin
toja (Rahkonen & al. 1989, 21; Roos & Rahkonen 1985).
Tosin on syytä huomata, että metallityöläisille asetettiin taidetta koskeva
kysymys bourdieulaisittain yläluokan mausta tai beckeriläisittäin taidemaa
ilmasta käsin; luultavasti metallityöläiset eivät olleet kuulleet puhuttavan
kaan monista heille tarjotuista taiteilijoiden nimistä. Rahkonen & al. (1989,
16) kiteyttivät metallimiesten suhteen taiteeseen annettuun vastausvaih
toehtoon: “Arvostan maalaustaidetta, mutta jos haluaa puhua siitä, on
tunnettava sitä”. Tutkijoiden havaintojen mukaan uuden keskiluokan mie
het osoittivat selvästi ‘hyvää kulttuuritahtoa’ kuvataidemaun suhteen, mutta
vain jotkut nuoremman polven metallimiehistä osoittivat jonkin verran
tämänsuuntaisia pyrkimyksiä. Käsillä olevan tutkimuksen ammattikoulu
laiset pitivät myös tauluja myönteisenä asiana, ja heistä oli itsestään selvää,
että on mukavaa, jos niitä on kotien seinillä.
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Käytännöllisesti katsoen kaikki lukiolaiset olivat käyneet taidenäyttelys
sä tai -museossa; vain kolme prosenttia heistä ei oman ilmoituksensa
mukaan ollut koskaan käynyt taidenäyttelyssä tai -museossa. Tosin lukioon
tultaessa ilmeisesti suurin osa oppilaista oli viety taidenäyttelyyn koulun
yhteydessä. Useita kertoja taidenäyttelyissä käyneitä oli 57 prosenttia, joten
ero ammattikoululaisiin oli tässä suhteessa suuri. Valtaosa lukiolaisista oli
myös käynyt taidenäyttelyissä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Hiukan
yllättäen pojista suurempi osa kuin tytöistä oli käynyt vuoden aikana useita
kertoja taidenäyttelyissä (36/15 %).
Lukiolaiset olivat myös olleet kiinnostuneita taidenäyttelyistä: 77 pro
senttia heistä ilmoitti olleensa kiinnostunut näkemästäin. Kiinnostuneisuu
den ero ammattikoululaisiin verrattuna oli suuri.
Kysyttäessä taidenäyttelyissä käyntiseuraa kävi ilmi, että varsin suuri osa
eli 58 prosenttia lukiolaisista kävi taidenäyttelyissä lähinnä tai pelkästään
koulun kanssa. Lukiolaisten ammattikoululaisia huomattavasti tiheämmät
käynnit näyttelyissäja sitä kautta ehkä myös kiinnostus taidetta kohtaan voi
siten liittyä kotitaustan ohella koulun harjoittamaan taidekasvatukseen.
Siitä huolimatta vanhempien kiinnostuneisuus kuvataiteisiin oli yhteydessä
siihen, olivatko lukiolaiset käyneet hiljattain taidenäyttelyssä. Samoin oma
piirustus- ja maalausharrastus sekä lukemisharrastus olivat yhteydessä
muita tiheämpiin käynteihin näyttelyissä.
Lukion kuvaamataidonopettajan mukaan kunkin luokan kanssa käydään
taidenäyttelyssä noin kerran vuodessa. Koulu on 15 minuutin bussimatkan
päässä keskustasta. Opettajan mielestä taidenäyttelyissä käyntien organi
sointi on kuitenkin hankalaa, koska tunneista sopiminen muiden opettajien
kanssa on monimutkaista.
Enimmäkseen perheen kanssa taidenäyttelyissä kävi viidennes lukiolai
sistaja lähinnä muussa seurassa 12 prosenttia. Kun nämä koululaiset käyvät
lisäksi koulun kanssa taidenäyttelyssä, niin tämä kolmannes tutkittavista
lukiolaisista kuului tässä elämänsä vaiheessa varsinaiseen taideyleisöön.
Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että näin suuresta taiteenhar
rastuksen aktiivisuudesta ei ole kysymys kaikkien oppilaiden kohdalla.
Tutkittavinahan oli kuvaamataidon musiikin asemesta valinneita oppilaita.

Taideteokset ja koriste-esineet kotona
Nuorilla kysyttiin myös kotona olevista taide- ja koriste-esineistä. Kysy
myksen vaihtoehdot muotoiltiin tarkoituksellisesti sellaisiksi, että taide
käsitettäisiin mahdollisimman laajasti silmän iloksi esille asetetuiksi esi
neiksi: mm. painokuvistaja matkamuistoista kysyttiin erikseen.
Ammattikoululaisten ja lukiolaisten kodeissa oli yhtä usein tauluja (86
%:lla). Taulujen laadun erottelu ei ollut tämän tutkimuksen yhteydessä
mahdollista, koska se olisi vaatinut haastateltavien kotona käymistä. Am
mattikoululaisten kodeissa taidejulisteita, painokuvia tai taidepostikortteja
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oli kiinnitetty seinille harvemmin (31 %:lla). Lukiolaiskodeista niitä oli
noin puolella (53 %); useimminjos äiti oli ylempi toimihenkilö. Maalauksia
oli sekä ammattikoululais- että lukiolaiskodeissa saatu usein lahjaksi tai
perinnöksi.
Taidelasia oli useammassa kuinjokatoisessa ammattikoululaisen kodissa
(54 %), taidekirjoja sen sijaan vain harvoilla (15 %). Matkamuistoja oli
hankittu melkein joka kotiin (85 %). 14 prosentifia oli lisäksi veistoksia tai
joitakin muita vaihtoehtoiliin sisältymättömiä esineitä (kukkia, barokkika
lusto, ryijy, vanhanaikainen levysoitin jne.).
Lukiolaisten kodeissa lasiesineitä oli asetettu esille jonkin verran useam
min kuin ammattikoululaisten kodeissa (69 %:lla). Taidelasia pidettiin
esillä sitä todennäköisemmin mitä korkeammassa asemassa äiti oli. Perheis
sä, joiden isä oli ylempi toimihenkilö tai työntekijä, tauluja, taidelasia tai
matkamuistoja oli harvemmin kuin jos isä oli alempi toimihenkilö, yrittäjä
tai työnantaja.
2
Taidekirjoja oli ammattikoululaisten kodeissa varsin harvoin, lukiolais
ten kodeissa useammin kuin joka toisessa. Ammattikoululaisista jotkut
pyysivät tutkimuksen tekijää selittämään, mitä taidekirjat ovat.
Matkamuistoja ei ylenkatsottu lukiolaisten suurelta osin keskiluokkaisis
sa kodeissa. Niitä oli valtaosalla (79 %) kotona kuten ammattikoululaisil
lakin (85 %). Äidin edustaessa alempia toimihenkilöitä matkamuistoja
harrastettiin useammin kuin muissa ryhmissä. Vaihtoehtoihin sisältymättö
miä esineitä lukiolaiskodeissa olivat muun muassa veistokset, posliini,
huonekalut, hopea, tekstiiit, keramiikka, ‘kräisä’.

Oma ja lthiymptristön kiinnostus taidetta kohtaan
Mielipiteetammattikoulussaopetettavastataide-jaympäristökasvatuksesta
vaihtelivat siten, ettei voida yleisesti sanoa sen olevan mieluista tai epä
mieluista. Hiukan useampi piti tätä oppiainetta kuitenkin muita aineita
ikävämpänä kuin niitä mieluisampana.
Nuorten kasvuympäristön taiteelle myönteisen tai kielteisen ilmapiirin
hahmottamiseksi heiltä kysyttiin, oliko joku heidän lähipiirissään tai olivat
ko he itse mahdollisesti edes jossain maann kiinnostuneita kuvataiteesta.
Omakohtaisesti taiteesta kiinnostuneita oli noin kuudesosa vastanneista.
Äideistä viidennes oli vastaajan ilmoituksen mukaan kiinnostunut kuvatai
teista, isistä sen sijaan vain harvat (8 %). Sisarusten kiinnostuksesta taidetta
kohtaan ei myöskään oltu vakuuttuneita. Sen sijaan kolmasosalta löytyi
sukulainenja viidesosalta kaveri, joka oli kiinnostunut taiteesta.
Edellä selostettujen tulosten pohjalta on käynyt ilmeiseksi lukiolaisten
ammattikoululaisia suurempi suuntautuneisuus taiteeseen. Puolet lukiolai
sista ilmoittikin olevansa omakohtaisesti kiinnostuneita kuvataiteesta. Lu
kiolaistytöt olivat oman ilmoituksensa mukaan hiukan kiinnostuneempia
kuvataiteesta kuin pojat. Samoin ne oppilaat, joiden äidit olivat toimihen
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kilöitä tai kotiäitejä, olivat kiinnostuneempia kuvataiteesta kuin ne, joiden
äidit olivat yrittäjiä tai työntekijöitä. Melkein kaikki lukiolaiset (88 %)
sanoivat kiinnittävänsä ympäristössään huomiota tauluihin, veistoksiin tai
yleensä kuvataiteisiin.
Ammattikoululaisten tavoin myös lukiolaisten lähipiirissä äidit olivat
nuorten mielestä kiinnostuneempia taiteesta kuin isät (42/37 %), mutta
vanhempien kiinnostuksen ero ei ollut yhtä suuri kuin ammattikoululaisten
perheissä. Kuitenkaan yksikään niistä lukiolaisten äideistä, jotka olivat
asemaltaan työntekijöitä, ei ollut vastaajien mielestä kiinnostunut kuvatai
teesta. Lukiolaisten isien tausta ei vaikuttanut yhtä ratkaisevasti, mutta
alempiintoimihenkilöihinkuuluvienisienkiinnostus kuvataiteisiin oli mui
ta ryhmiä vähäisempää. Aidin suuntautuneisuudellaja sosiaalisella asemal
la näyttäisikin olevan enemmän vaikutusta nuorten kiinnostuneisuuteen
kuvataiteesta kuin isän.
Viidennes lukiolaisista arveli jonkun sisaruksistansa olevan jollakin ta
valla taiteeseen suuntautunut. 43 prosentilla oli muu sukulainen, joka oli
kiinnostunut taiteesta tällä kohtaa ero ammattikoululaisiin ei ollut kovin
suuri. Kuitenkin niillä lukiolaisilla, joiden vanhemmista jompikumpi tai
molemmat olivat ylempiä toimihenkilöitä, tällaisia sukulaisia oli enemmän
kuin muilla. Varsin usealla (38 %) oli taiteesta kiinnostunut ystävä.
Vaikka taidenäyttelyt eivät yleensä olleet herättäneet kiinnostusta am
mattikoululaisissa, lähes kaksi kolmasosaa vastanneista sanoi kiinnittävän
sä huomiota tauluihin, veistoksiin tai yleensä kuvataiteeseen. Vaikuttaa siis
siltä, että kuvataide ei suinkaan jätä ammattikoululaisnuoria välinpitämät
tömiksi, vaikka taidemuseoitaja näyttelyitä saatetaankinvierastaa. Ammat
tikoululaisille ne voivat edustaa sellaista kulttuuria, joka ei ole olemassa
heitä varten.
1980-luvun nuorten kiinnittyminen realistiseen, esittävään taiteeseen
näyttää tämän kyselyaineiston pohjalta vahvalta. Vielä aikuistumisen kyn
nykselläkin eli lukiolaisena kaksi kolmasosaa tutkituista pääkaupungissa
asuvista lukiolaisista oli ainakin osittain samaa mieltä väitteestä “jotta
pitäisin taideteoksesta, siitä pitää voida nähdä, mitä se esittää”. Täysin eri
mieltä tästä väitteestä oli vain 13 prosenttia lukiolaisista. Postmodemismis
ta puhuminen suomalaisten taiteen vastaanoton yhteydessä tuntuu tästä
näkökulmasta kaukaa haetulta.
Ammattikoululaisilta kysyttiin lopuksi heidän harrastuksistaanja muista
vapaa-ajan viettotavoistaan. Kysymykseen, mitä teet mielelläsi vapaa-aika
na, oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot ja tilaa lisäyksille. Melkein
jokainen kuunteli mielellään musiikkia. Seuraavaksi suosituimmaksi osoit
tautui TV:n katselu (88 %), ja melkein yhtä mukavaa oli kavereiden
tapaaminen (84 %). Lehtiä luettiin usein (74 %), ja sarjakuviakin luki
mielellään kaksi kolmasosaa vastanneista. Urheilu (63 %) ja elokuvissa
käynti (61 %) olivat myös tärkeitä.
Lukiolaisten vapaa-ajanviettotavoista tavallisin oli kavereiden tapaami
nen: lähes 90 prosenttia heistä merkitsi sen mieluisaksi vapaa- ajanviettota
—
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vaksi. Ammattikoululaisten suosituin huvi, musiikin kuuntelu, oli lukiolai
sula kakkosena. Urheilu ja kuntoilu mainittiin kolmanneksi useimmin. Sen
jälkeen tulivat tässä järjestyksessä television katselu, elokuvissa käyminen
(joka oli huomattavasti suositumpaa lukiolaisten keskuudessa kuin ammat
tikoululaisten), lehtien lukeminen, kirjojen lukeminenja sarjakuvat.
Ammattikoululaisilla itse tekemiseen liittyvistä harrastuksista yleisintä
on valokuvien ottaminen. Melkein puolet vastanneista oli ottanut valokuvia
vuoden aikana. Seuraavaksi suosituimpia puuhia oli koneiden rakentelu,
korjailu tai metallityöt sekä puutyöt, joita harrasti lähes 30 prosenttia
vastanneista. Neljännes tähän kysymykseen vastanneista ammattikoululai
sista soitti jotakin soitinta. Viidennes oli kirjoittanut vuoden sisällä kirjeitä.
Näytelmässä oli esiintynyt lähes viidennes vastanneista viimeksi kulunei
den viiden vuoden aikana. Piirtämisestä tai maalaamisesta oli kiinnostunut
16 prosenttia vastanneista.
Lukiolaisten vapaa-ajan aktiivisista puuhailu-tyyppisistä harrastuksista
yleisintä oli vielä kuvien ottaminen kuten ammattikoululaisillakin. Ammat
tikoululaisten puutöiden tekemistä ja koneiden korjailua ja metallitöitä
vastasi lukiolaisten kirjeiden kirjoittelujapiirtäminenjamaalaaminen (sekä
näytelmiin osallistuminen kriteerinä “on esiintynyt näytelmässä viimeksi
kuluneen viiden vuoden aikana”). Jonkin soittimen soittaminen oli vain
hiukan yleisempää lukiolaisten keskuudessa kuin ammattikoululaisten.
—

Taidekuvien reseptio
Nuorten preferenssit
Diakuvina esitetyistä teoksista sekä ammattikoululaiset että lukiolaiset
. Mäkilän
3
pitivät kauneimpana tuntemattoman taiteilijan jokimaisemaa
sarjakuvatyylinen teos oli ammattikoululaisten mielestä toiseksi kaunein.
Riskulan teos Väkivalta ja Järnefeltin Kaski arvioitiin yhtä kauniiksi. Kiin
nostavaa onkin, ettei Riskulan teoksen elämän ankeudesta kertova aihe
estänyt ammattikoululaisia arvioimasta teosta suhteellisen kauniiksi. Lu
kiolaisten kauneuskäsitykset olivat selvästi konventionaalisempia. Jokimaiseman ohella kauniina pideniin suomen taiteen kiassikoita (Järnefelt ja
Westerholm); muita pidettiin mmina. Osipowin abstrakteja teoksia molem
mat ryhmät pitivät erittäin rumina. Lienee kuitenkin syytä huomauttaa, ettei
teoksen arvioiminenkauniiksi automaattisesti merkitse, että sitä pidettäisiin
parhaana mahdollisena.
Nuoria pyydettiin arvioimaan kauneuden ohella teosten kiinnostavuutta.
Neljä kiinnostavinta teosta olivat samat kuin neljä kauneinta, mutta teosten
keskinäinenjärjestys muuttui. Mäkilän CR11 osoittautui ehdottomasti kun
nostavimmaksi Riskulan Väkivallan ollessa kakkosena ja jokimaiseman
kolmantena (ja Järnefeltin kasken neljäntenä). Yhteistä kahdelle ensimmäi
selle on nykyaikaan liittyminen ja sarjakuvia muistuttava tyyli.
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Lukiolaisten mielestä Järnefeltin Kaski oli kiinnostavin, mutta Mäkilän
CR11 toiseksi kiinnostavin ja jokimaisema kolmanneksi kiinnostavin sa
moin kuin ammattikoululaisilla. Ikävimpinä pidettiin molemmissa ryhmis
sä Osipowin abstrakteja teoksia (luettelo liitteenä).

Taiteentuntemus
Molemmffle koululaisryhmille esitettiin taiteilijoiden tuntemusta koskeva
kysymys: “Muistatko nimeltä joitakin taidemaalareita tai kuvanveistäjiä?
Jos muistat useita, mainitse niitä, joiden töistä pidät”. Näin saatu luettelo
käsittää siis nuorten tuntemia ja osin heille mieluisia taiteilijoita (taulukko
liitteenä).
Lukiolaisten taiteen tuntemus oli laajempi kuin ammattikoululaisten.
Lukiolaiset mainitsivat 63 eri taiteilijan nimeä, ammattikoululaiset 29.
Kummankin ryhmän mainitsemista taiteilijoista hiukan yli puolet oli koti
maisia. Lukiolaisten suosikit olivat tässä järjestyksessä Akseli Gallen-Kal
lela, veljekset von Wright, Pabio Picasso, Leonardo da Vinci ja Michelan
gelo.
Ammattikoululaisten viisi eniten mainintoja kerännyttä taiteilijanimeä
olivat: Pabio Picasso, Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Vincent van Gogh
ja Akseli Gallen-Kallela. Viidestä suosituimmasta nimestä vain yksi oli
kotimainen ja sekin vasta viidennellä sijalla. Vaikka nimien esiintymisjär
jestys kahdessa ryhmässä vaihteli, eniten mainintoja kerännyt kotimainen
ja ulkomainen taiteilija oli molemmissa ryhmissä sama, siis Gallen-Kallela
ja Picasso. Kiinnostavaa oli havaita, että vuonna 1986 haastateltujen metal
limiesten annetusta listasta nimeämät suosikit Leonardo da Vinci, Vincent
van Goghja Gallen-Kallela toistuivat ammattikoululaisten listassaja Leo
nardo da Vinci ja Gallen-Kallela lukiolaisten listassa (Rahkonen & al.
1989). J. P. Roosin ja Keijo Rahkosen aikaisemmassa tutkimuksessa nk.
uuden keskiluokan suosikit olivat myös suurimmaksi osaksi samoja kuin
edellä mainitut ja tekijät päättelivät, että (tutkitun) uuden keskiluokan
sisällä taidemaku oli varsin yhtenäinen, bourdieulaisittain keskiväin, ris
kejä vä.lttävää makua edustava.
On kysyttävissä, voidaanko nuorten käsitys siitä, mikä heidän omasta
mielestään on hyvää taidetta, johtaa heidän muistamistaan taiteilijan nimis
tä. Mainitessaan taiteilijan nimen heillä ei tarvitse olla käsitystä kyseisen
taiteilijan teoksista. Sen sijaan voidaan kyllä ajatella, että nuorten mainit
semat taiteilijoiden nimet heijastavat heidän käsitystään siitä, mitä yleisesti
pidetään merkittävänä ta.iteena. Tällöin on kiinnostavaa havaita, että lu
kiolaisten kymmenen eniten mainintoja keränneen taiteilijan listaan mahtui
vain kolme kotimaista nimeä, jotka kaikki ovat vuosisadan vaihteen taiteen
kulta-ajan edustajia. Ammattikoululaisten yhdeksästä eniten mainintoja
keränneestä nimestä samoin kolme oli kotimaisia, joista yksi oli oman
aikamme taiteilija Outi Heiskanen ja yksi arkkitehti Alvar Aalto.
Lukiolaiset mainitsivat seuraavat kuusi naistaiteilijaa: Outi Heiskanen,
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Helene Schjertbeck, Elina Luukanen, Marjatta Nuoreva, Silja tai Ulla
4 sekä Anja Aalto. Heistä kolme oli graafikoita ja yksi teollinen
Rantanen
muotoiija. Ammattikoululaiset muistivat yhden, Outi Heiskasen, jonka
Vuoden taiteilija -näyttelyssä osa ammattikoululuokista oli hiljattain käy
nyt. Voiko tästä päätellä, että ilman koulun aktiivista taidekasvatustyötä
naistaiteilijat jäävät suurelle osalle nuorista täysin tuntemattomiksi?

Teossidonnaiset vastaanottotavat
Laaditun luokituksen pohjalta tarkasteltiin ensin, toteutuiko oletus kahden
ryhmän, ammattikoululaistenjalukiolaisten, erilaisista vastaanottotavoista.
Kahdessa kuvassa molemmat ryhmät kiinnittivät samaan seikkaan eniten
huomiota, ja kolmessa kuvassa samaan osatekijään kiinnitettiin toiseksi
eniten huomiota. Muilta osin näiden kahden ryhmän reseption keskeiset
piirteet näyttävät laaditun luokituksen pohjalta varsin erilaisilta (taulukot
liitteinä). Kun tulokset viittasivat siihen, että ammattikoululaisten ja lu
kiolaisten reseptiossa on ainakin jonkin verran eroja, ryhmien reseptiota on
syytä tarkastella erikseen eikä yhtenä nuorten ryhmänä. Tutkitun kahden
ryhmän reseption poikkeaminen toisistaan on jo sinänsä kiinnostavaa.
Ryhmäerot eivät ole itsestään selviä, sillä voitaisiin myös ajatella, että
suurin osa nuorista olisi vielä yhtä tottumattomia taiteen vastaanottajinaja
että suomalainen yhtenäiskulttuuri tuottaisi taiteen suhteen yhdenmukaisia
suhtautumistapoja (vrt. Mäkelä 1985).
Taiteen kuvataiteen ohella myös muiden taiteenlajien merkityksistä
puhuttaessa on tavallista viitata jakoon muodon ja sisällön välillä. Pierre
Bourdieu liittää tämän jaon yhteiskunnalliseen luokkajakoon kytkeytyviin
vastaanottotaitoihinja distinktiopyrkimyksiin. Toisin sanoen ylimmät ryh
mät osaavat käsitellä ‘muodon hienouksia’ ja erottautuvat sillä rahvaasta,
joka osaa tarttua vain taideteosten ilmisisältöön konkreettisella tasolla.
Aineiston analyysia varten laaditussa luokitusrungossa teoksen muotokieltä kuvasi kolme luokkaa—luokka 3: väreihin viittaaminen, 4: pintaele
mentteihin viittaaminenja 5: maalauksellisuuteen viittaaminen. Nämä luo
kat yhdistämällä voitiin siten arvioida, miten keskeistä teoksen muotokie
leen viittaaminen oli ammattikoululaistenja lukiolaisten ryhmissä.
Kun teoksen muotoon liittyvät kommentit laskettiin yhteen, kävi ilmi,
että lukiolaiset kiiinnittivät jokaisen teoksen yhteydessä teokseen muotoon
enemmän huomiota kuin ammattikoululaiset. Tulos on Bourdieun näke
myksen suuntainen: lukiolaiset ovat tästä näkökulmasta tottuneempia tai
teen vastaanottajia kuin ammattikoululaiset.
Edellisen tuloksen kääntöpuolena huomion kiinnittäminen teoksen ai
heeseen erotti ammattikoululaisia ja lukiolaisia vastaanottajina. Ammattikoululaiset kiinnittivät yhtä abstraktia teosta lukuun ottamatta jokaisen
kuvan kohdalla olennaisesti useammin huomiota teoksen aiheeseen kuin
lukiolaiset.
Vastauksia tarkasteltiin myös siltä kannalta, kohdistuisivatko jomman
—
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kumman ryhmän vastaukset useampaan luokkaan. Kun kaikki luokitetut
ajatusyksiköt otetaan huomioon, tällaista eroa ryhmien välillä ei ollut.
Edelleen olisi mahdollista, että toisen ryhmän maininnoista suurin osa
kertyisi joihinkin harvoihin luokkiin, ja loppuihin tulisi koodatuksi hyvin
vähän mainintoja. Tämä mahdollisuus otettiin huomioon laskemalla, kuin
ka moneen luokkaan kohdistui korkeintaan viisi prosenttia maininnoista.
Mitään selvää eroa näiden kahden ryhmänvälilläei tässä suhteessa havaittu.
Toisin sanoen molemmat ryhmät käyttivät luokituksen koko skaalaa, ja
milloin johonkin luokkaan ei kohdistunut mainintoja, se koski molempia
ryhmiä.
Vaikka kaikkien näytettyjen kuvien vastaanotossa oli havaittavissa muu
tamia, yllä kuvailtuja yhteisiä piirteitä molempien ryhmien sisällä, kaikki
aan erilaisten kuvien reseptio näytti poikkeavan varsin paljon. Edes yhden
ryhmän sisällä ei voida puhua homogeenisesta puhetavasta, vaan puhetapa
vaihteli erilaisten kuvien vastaanottotilanteissa. Tästä syystä ei ollut miele
kästä laskea eri kuvien vastaanottotapojen piirteistä yhteistä taulukkoa.
Esitetyn kahdeksan teoksen vastaanottotapoja kahden ryhmän keskuu
dessa pyrittiin jäsentämään yhteisten ja erottavien piirteiden pohjalta siten,
että edes jossain määrin voitaisiin puhua näiden ryhmien taiteeseen liitty
vistä puhetavoista. Vastaanottotapojen ryhmityksessa käytettiin apuna te
maattista luokitusta, ja erilaisten teosten vastaanottotapoja verrattaessa
erityistä huomiota kiinnitettiin niihin kategorioihin, joihin suurin osa vas
tauksista luokittui. Teosten reseptiota kolmen eniten mainintoja keränneen
luokan osalta verrattiin systemaattisesti, ja samalla luotiin yleissilmäys
muiden luokkien osuuksiin. Kun tällä tavalla verrattiin ammattikoululaisten
ja lukiolaisten taiteeseen liittyviä puhetapoja, ei voida yksiselitteisesti sa
noa, että puhetavat joko muistuttivat tai eivät muistuttaneet toisiaan. Puolet
kuvista (1, 2,4 ja 7) vastaanotettiin temaattisen luokituksen näkökulmasta
suunnilleen samalla tavalla näissä kahdessa ryhmässä, ja loppujen kuvien
vastaanottotavat poikkesivat melko lailla. Jälleen on siis syytä korostaa
varovaisuutta tehtäessä päätelmiä tietynikäisten ihmisten samantapaisista
vastaanottotavoistaja toisaalta taiteeseen liittyyvistä yleisistä puhetavoista
ilman että otetaan huomioon teoksia, joihin nuo puhetavat liittyvät.
Lukiolaisten eri teoksiin liittyvistä vastaanottotavoista laadittiin seuraava
kuvio:

Westerholm
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Kuvat jäsentyivät lukiolaisten reseptiossa pääosin kuten tutkimusongel
massa oletettiin. Maisemallisia elementtejä sisältävien kuvien (Järnefelt,
‘jokimaisema’, Westerholm) vastaanottotavoissa oli runsaasti yhteisiä piir
teitä. Abstraktien teosten (Osipowin teokset) vastaanottotavat olivat saman
kaltaiset. Figuratiivinen nykytaide ei sen sijaan jäsentynyt täysin oletetulla
tavalla. Surrealistinen teoksen (Linnovaara) vastaanotossa oli abstraktien
teostenja postmodemin esittävän teoksen (Mäkilä) kanssa yhteisiä piirteitä,
mutta kummankaan vastaanottotapoja se ei muistuttanut täysin. Sen sijaan
urbaania väkivaltaa kuvaavan Riskulan teoksen vastaanottotavat poikkesi
vat kaikista edellä mainituista.
Tulosten käsittely etenee siten, että ensin tarkastellaan tyttöjen ja poikien
vastaanottotapoja. Muuten tulosten esittely onjäsennetty erilaisten kuvien
reseptiolle luonteenomaisten piirteiden mukaan. Ensin tarkastellaan maise
makuvauksenmerkitystävastaanottajille. Lisäksi tarkastellaan maisemaku
vien merkitystä Suomen kulttuurihistorian näkökulmasta. Sen jälkeen kä
sitellään abstraktien teosten vastaanottotapoja. Figuratiivisen nykytaiteen
osalta tarkastelu eriytyy kantaa ottavan taiteen ja postmodernin viihdeteol
lisuuden kuvauksen vastaanottotapoihin. Ammattikoululaistenja lukiolais
ten reseptiota tarkastellaan seuraavassa suurelta osin kunkin kuvan osalta
erikseen, koska ensinnäkin halutaan tuoda esiin reseption variaatiota eri
laisten kuvien vastaanoton yhteydessäja toisaalta halutaan osoittaa käytet
tyjen menetelmien validisuus. Kunkin kuvan reseptio on nähtävissä erään
laisena ‘casena’, jonka kuvaus antanee lukijalle mahdollisuuksia arvioida
lopussa esitettyjen yleistysten validisuutta.

Tyttöjen ja poikien yhtenäiset vastaanottotavat
Kirjallisuuden reseptiotutkimuksissa on havaittu sukupuolten välisiä eroja
niin lukumieltymyksissä kuin kirjoihin liittyvissä puhetavoissakin (Eskola
1988; Eskola & Linko 1986). Myös sotaelokuvan vastaanottoa tutkittaessa
havaittiin naisten ja miesten elokuvaan liittyvissä puhetavoissa eroja (Joki
nen & Linko 1987, 84—90). Näin ollen etukäteen pidettiin mahdollisena,
että ainakin joidenkin kuvataideteosten vastaanotossa havaittaisiin tyttöjen
ja poikien välillä eroja.
Näin ei kuitenkaan käynyt. Vain lukiolaistyttöjenja -poikien vastauksia
verrattiin keskenään, koska ammattikoululaisvastaajista suurin osa oli poi
kia ja harvoista tytöistä suurin osa oli vanhempia kuin pojat, jolloin mah
dolliset erot voisivat johtua yhtä hyvin vastaajien iästä. Mahdollisia suku
puolten välisiä eroja pyrittiin löytämään tarkastelemalla esimerkiksi, suh
tautuivatko tytöt tai pojat kriittisemmin tai emotionaalisemmin tiettyihin
teoksiin. Lisäksi tarkasteltiin (ilman systemaattista kvantitatiivista analyy
sia) joidenkin ilmaisujen tai yksittäisten sanojen esiintymistä— voitaisiinko
joitakin nimittää feminiinisiksi tai maskuliinisiksi tavoiksi puhua taiteesta
(esim. “ihana”, “pehmeät värit” tms.). Kolmanneksi muutamista kuvista
kirjoitettuja vastauksia käytiin läpi siten, että vastaajan sukupuoli ei ollut
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näkyvissäja vastauksen perusteella koetettiin päätellä kirjoittajan sukupuo
li.
Tutkittujen lukiolaisten keskuudessa ei havaittu mitään selviä eroja tyt
töjenja poikien tavoissa puhua taiteesta. Korkeintaan tytöt erittelivät hiukan
poikia useammin teoksia monipuolisesti, mutta tyttöjä oli myös vastaajien
3 On syytä huomauttaa, että kaikki tutki
joukossa enemmän kuin poikia.
muksessa mukana olleet teokset olivat miestaiteilijoiden tuotantoa (‘myyn
titaidetta’ edustaneen jokimaiseman tekijäi ei tosin tiedetä).
Suomalaisten sosiaalipsykologian opiskelijoiden taiteen vastaanottota
poja käsittelevässä tutkimuksessa vastaanoton kohteina oli sekä nais- että
miestaiteilijoiden teoksia. Tutkimuksessa havaittiin opiskelijoiden etsivän
joitakin taiteilijoiden “naisnäkökulmaan”ja “miesnäkökulmaan” viittaavia
piirteitä näistä teoksista, mutta sen sijaan tutkimuksessa ei raportoitu mitään
olennaisia vastaanottajan sukupuoleen kytkeytyviä eroja taiteeseen liitty
vissä puhetavoissa (Lepistö 1985, 87—89). Esteettisen kehityksen näkökul
masta taiteen vastaanottoa tarkastelevissa amerikkalaistutkimuksissa ei
tarkasteltu tekijän tai vastaanottajan sukupuoleen kytkeytyviä eroja (Hou
sen 1983; Parsons 1989).
Vielä on olemassa se mahdollisuus, että käytetyillä aineistonkeruu
menetelmillä, lyhyehköjen kirjallisten vastausten ja teemahaastattelujen
avulla, ei pystytty tavoittamaan sukupuolten välisiä eroja taiteen vastaan
otossa. Tähän kysymykseen pystyvät vasta myöhemmät tutkimukset vas
taamaan. Jos kuitenkin oletetaan, että 16—17 -vuotiaiden keskuudessa tyt
töjenja poikien suhtautumistavat olisivat vielä yhtenäiset, olisi kiinnostavaa
tietää, missä vaiheessa taiteelle annetut merkitykset eriytyvät sukupuolen
mukaan.

Realistinen maisemankuvaus
Teoksen aiheeseen tai teemaan, sanomaan tai merkitykseen viittaaminen
korostui ammattikoululaisten Järnefeltin Kasken reseptiossa. Joskus pelk
kään aiheeseeen ja toisaalta teoksen teemaan ja merkitykseen liittyvien
vastausten erottaminen toisistaan oli vaikeaa (tehdyistä ratkaisuista tutki
0 niinkin lyhyt vastaus kuin “kovaa työtä”
musmenetelmien yhteydessä). J
merkitsi viittausta teoksen sanomaan. Näinldn niukasti ilmaistusta resep
tiosta voidaan sanoa, että vastaaj alle, ammattikoulua käyvälle pojalle, Jär
nefeltin Kaski ei ollut ensi sijassa suomalainen klassikkomaalaus tai esteet
tinen objekti ja sellaisena arvioinnin kohde, eikä toisaalta pelkkä museoesi
ne, vaan hän ainakin jossain määrin eläytyi teoksessa esitettyjen kasken
raivaajien kohtaloonja totesi heidän tekevän “kovaa työtä”.
Taiteilijan ansioihin liittyvät kommentit olivat niukempia kuin lukiolai
sula. Ammattikoululaiset saattoivat ilmaista niitä toteamalla, että teos on
“hyvin maalattu” (AK1 l) tai “hyvin piirretty tausta, kauniita kukkuloitaja
järvi (meri), ihmiset surullisia, surkeita, väsyneitä (AK2).
Teoksen välittämää tunnelmaa kuvattiin usein vain yhdellä sanalla, “an
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kea” tai “synkkä”. Parissa vastauksessa todettiin, että siitä tuli mieleen
helvetti: “Tulta, savua, räkänokkia helvetti” (AK66). Helvettiin viittaa
minen itse asiassa osoittaa vastaaj alta taitoa siirtyä konkreettiselta esittä
vyyden tasolta symboliselle tasolle. Symbolien käyttö oli kuitenkin erittäin
harvinaista.
Lukiolaiset pitivät Järnefeltin Kaskea kuvasarjan kiinnostavimpana
teoksena. Järnefeltin Kasken reseptiossa korostuivat seuraavat piirteet:
teoksen muoto, viittaukset taiteilijan ansioihin, teoksen tunnelmaan sekä
teemaan. Nämä sisältöluokat saivat yhteensä kolme neljäsosaa kaikista
mairiinnoista.
Teoksen muotokieleen liittyvät ilmaisut sisälsivät teoksen värienja som
mitelman luonnehtimista (“tummat”, “voimakkaat”, “realistiset”, “aidon
tuntuiset”). Vastaajat puhuivat “asetelmasta” ja viittasivat kuvaukseen
teoksen eri kohdissa.
Taiteilijan ansioihin viitattiin korostamalla ennen kaikkea kuvan “totuu
denmukaisuutta”, “todellisuutta” tai “realistisuutta” (käsitteiden määritte
lystä toisessa luvussa). Kuvan realismia korostanut vastaaja saattoi sanoa
esimerkiksi: “Kuva on mielestäni hyvä, koska tietää mitä katselee
(LK1 17). Tai: “Ainakin todenmukainen ja ihmiset ja maisema näköisiä,
hyvä maalaus, kuin valokuva.” (LK12O).
Teoksen tunnelma oli monien vastaajien mielestä vangitseva, monien
mielestä vaikuttava ja onnistuneesti kuvattu, mutta monet toivat myös omia
tunteitaan teoksen tunnelman yhteydessä esille. Useiden lukiolaisten mie
lestä teos välitti surullisen tai ankean tunnelman, ja se koettiin ahdistavak
sikin. Tämä suomalainen klassikko koettiin siis erittäin vaikuttavaksi teok
seksi. Ensimmäisessä seuraavista esimerkeistä tulee esille myös vastaanot
tajan tietoisuus taidemaaiknan arvostuksista, mikä oli kaikkien tutkittavien
keskuudessa melko harvinaista:
—“

Synkkä, realistinen ja tuo pahan mielen. Ei haluaisi pitää kotinsa seinällä: liian
masentava ja likainen. than hienosti ja tarkasti tehty mutta en kyllä ostais sitä
vaikka olisi kuinka hieno (arvokas) ja tunnetun taiteilijan ainoa taideteos.
(LK127)
Tunnelma on kuvattu erittäin aidosti varsinkin kuvattujen ihmisten olemuksessa
ja kasvoifia (ilmeet) (LK126)
Kuva on hyvin realistinen. Se kertoo köyhyydestä ja jotenkin tuo pikku tyttö
herättää sääliä, ehkä sen ilmej a resuiset v aatteet ja muutenkin kuvasta saa ankean
mielen. (LK96)

Teoksen teemaan, merkitykseen tai sanomaan viittaaminen oli myös
keskeistä Järnefeltin Kasken yhteydessä. Tällöin viitattiin yleensä karuun
todellisuuteen entisajan Suomessa. Yksityiskohtaisemmin saatettiin myös
pohtia työvälineiden alkeellisuutta, ihmisten köyhyyttä, lasten käyttöä työvoimana, kuvassa olevan tytön kohtaloa jne.
Hyvä, kovin realistinen, mutta onko taiteilijalla ollut vilpitön pyrkimys parantaa
oloja, herättää keskustelua, vai vaan omahyväisesti mässäillä toisten kurjuudella.
Erityisesti tytön toivottomaan katseeseen keskittyy juuri se, ettei hänellä, koska
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on tyttö ja syrjäkylälta, ole yhtään valoisampaa tulevaisuutta odotettavanansa,
vaikka aurinkokin paistaa. (LK128)

Myös Westerholmin Eckerön postilaiturin yhteydessä sekä lukiolaiset
että ammattikoululaiset puhuivat usein tunnelmasta, joka oli heidän mieles
tään synkkä, ahdistava, surullinen tai haikea. Muutenkaan vastausten yleis
sävyssä ei ollut kovin suurta eroa muuten kuin että lukiolaisten vastaukset
olivat pitempiä. Lukiolaiset kiinnittivät jälleen eniten huomiota teoksen
muotoon, ennen kaikkea hyvin toteutettuihin yksityiskohtiin sekä väreihin,
jotka koettiin haaleiksi tai rumiksi. Ammattikoululaiset kuitenkin pitivät
teoksesta vähemmän kuin lukiolaiset; teos koettiin ennen kaikkea liian
ikäväksija synkäksi. Onkin mielenkiintoista verrata taidemyyntiliikkeestä
valitun jokimaiseman ja Westerholmin merimaiseman vastaanottoa. Am
mattikoululaiset olivat hakioituneitajokimaisemasta, mutta taidehistoriankirjoituksen arvostama maisema jätti heidät kylmäksi. Vastaavalla tavalla
kirjallisuuden vastaanottotutkimuksissa on havaittu, että Päätalon romaanit
vastaavat suuren kansanosan käsitystä realismista; ne kuvaavat todellisuut
ta “sellaisena kuin se on” (Eskola & Linko 1986; Jokinen 1987, 35—38).
Kirjallisuuskriitikoiden realismiin liittyvät määritelmät ja arvostukset ovat
tässä tapauksessa poikenneet kansan mausta.
Myönteisesti latautuneissa ammattikoululaisten vastauksissa todettiin
maalaus, johon ei moni
teoksen olevan “valokuvamainen”, “selkeä” ja
pysty”. Useissa vastauksissa käsiteltiin teoksen teemaa, tai todettin sen aihe:
“—

Hämäräja synkkä. Voisi olla kalastajien arkiaamu (AK61)

Verhoilijoiksi opiskelevien siis vanhempien oppilaiden vastaukset
poikkesivat muiden ammattikoululaisten vastauksista melko selvästi: suh
tautuminen oli myönteisempää ja teoksen tunnelmaa kuvattiin lähes imp
ressionistisin maalailuin.
Lukiolaistenvastauksissa tunnelman ohella teoksen teema tai aihe ei ollut
keskeisimmän huomion kohteena vaan teoksen realismi tai muut toteutuk
seen liittyvät seikat.
—

—

Jälleen hyvin realistinen ja käsinkosketeltava tunnelma. Meren ja rannan tuoksu
on saatu vangittua kuvaan. Kuvaan voisi suorastaan astua sisään. (AK88)

Ajatus kuvaan sisään astumisesta onkin ilmeisesti hyvin kiehtova. Samal
la tavalla saatetaan eläytyä täydellisesti elokuvan tai kirjan maailmaan.
Vaikka lukiolaisilla tuntui olevan enemmän taiteeseen liittyviä käsitteitä
ilmaisuvarastossaan, molemmissa ryhmissä keskeistä juuri selvästi esillä
vien teosten reseptiossa oli rinnakkaisuuksien etsiminen todellisuuteen.
Lukiolainen saattoi pohtia, että hänelle tuli sellainen tunne kuin hän olisi
nähnyt kuvan esittämän paikan ennen, ammattikoululainen täydensi assosi
aationsa koskemaan Kotkan venesatamaa tai mattolaituria.
Vapaamuotoisissa haastatteluissa keskusteltiin myös eräiden muiden
kuvien pohjalta, joita ei ollut näytelty diakuvina koko ryhmälle. Eräs
tällainen ammattikoululaisille haastattelutilanteessa näytetty kuva oli Fer
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dinand von Wrightin Maisema Haminanlahdelta. Kuvassa on rauhallinen
kesäinen maisema, ja etualalla suuren paivävarjon tai katoksen alla nuori
nainen lukee kirjaa ja kaksi pientä poikaa näyttää ruokkivan lintuja. Posti
korttikokoinen reproduktio annettiin vastaajan käteen ja häntä pyydettiin
kuvailemaan teosta toiselle oppilaalle. Teoksen vastaanottoon liittyi eräs
muiden teosten vastaanottotavoista poikkeava piirre: vastaajat havaitsivat
teoksen kuvaavan yläluokan elämää ja se herätti heissä ärtymystä. Etualan
hahmot olivat erittäin näkyvästi esillä, mutta vastaajien kuvaus alkoi yleen
sä maisemasta, jota pidettiin onnistuneenaja vasta lopuksi mainittiin hen
kilöistä, mutta ne eivät herättäneet miekymystä.
No on tää ihan hyvää maisemakuvausta. Tää on jotenlcin silleen, miten miten
mänytsanosin, liian juppikuva. Niinkunjotenkinnääonvähänrikkaampii tässä,
nää henkilöt. Tää maisema on ihan hyvä. (A1-13)
—

Eräs haastateltava esitti huolellisen kuvauksen taustan maisemastajajopa
etualalla olevasta katoksesta, mutta ei maininnut henkilöitä ennen kuin
häneltä kysyttiin, pitikö hän teoksesta, ja silloin vasta henkilöt tulivat esille,
koska ne tekivät teoksesta vähemmän kiinnostavan. Useat muutkin haasta
teltavat, erityisesti ammattikoululaiset, ilmoittivat pitävänsä eniten maise
makuvistaja niissä mieluiten ei pitäisi esiintyä ihmisiä.

Ihanteellinen maisema
Useimmille ammattikoululaisille taidemyyritiliikkeen jokimaisema (kuva
2) merkitsi todellista taidetta. Ja maisemamaalaukset yleensäkin koettiin
parhaaksi mahdolliseksi taiteeksi tai suorastaan taiteen synonyymiksi.
—

ML: Minkälaiset maalaukset tai veistokset olis kiinnostavia?

Semmoset mis on sillai taidetta, et se on niinku semmonen kaunis maisema. Ei
mitään viivoja ja palloja. (Al-19)

—

Ammattikoululaiset kiinnittivät tuntemattoman tekijän jokimaisemassa
huomiota maalauksen aiheeseen, tunnelmaanja toteutukseen/estetiikkaan.
Teos oli erittäin pidetty: puolet ammattikoululaisista antoi sille kauneusas
teikolla parhaan mahdollisen arvon. Vapaamuotoisissa haastatteluissakin
tämä teos nostettiin useimmin ylitse muiden, kun pyydettiin arvioimaan
edellisellä tunnilla esitettyä kuvasarjaa.
Kuvassa on tunnelmaaja se on tosi mahtavasti tehty. Jotenkin se on salaperäinen,
ei sitä osaa selittää, mutta tämä on kuva minun makuuni. Loistelias työ ja
kiehtova. Hieno maisema, kaunis kuvakulma ja hienot, aidot värit. Tulee aito
tunne kun olisi itse soutelemassaja katsoisi eteenpäin. (AK3)

Maalauksen tunnelmaan eläydyttiin hyvin henkilökohtaisesti. Vastaajat
saattoivat kuvitella olevansa itse kuvan joella soutelemassa tai he haaveili
vat telttailusta tytön kanssa kuvan maisemassa. Assosiaatiot olivat usein
hyvin konkreettisia; pohdittiin esimerkiksi, saisiko kuvan paikasta hyvin
kalaa. Useista vastauksista kävi ilmi, että teos miellettiin ennen kaikkea
suomalaisen luonnon kuvaukseksi ja sellaisena realistiseksi. Sana “aito”
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toistui usein.
Kuva tuo mieleen Suomen saastumattomat vesistöt ja luonnon. Kuva voisi olla
jonkun Joen suulta. (AK6)
Kakkonen oli paras. Sen vois ripustaa seinälle. Siitä vois maksaakin jotain. Siinä
oli joku jarvimaisemaja sen takana semmonen kapeikko. Se oli kaikista aidoin.
Siihen kätkeyty jotain taakse. (AH5)

Perinteisen suomalaisen realismin piiriin kuuluvien teosten, Eero Järne
feltin Kaskenja Victor Westerholmin Eckerön postilaiturin yhteydessä ei
puhuttu yhtä usein aitoudesta tai realistisuudesta, vaikka taidehistoriamme
tuntee ne realistisina teoksina. Jos taidekritiikki ottaisi käsiteltäväkseen
tuntemattoman ulkomaisen taiteilijanjokimaiseman, teos mitä ilmeisimmin
määriteltäisiin epärealistiseksi ja kaunistelevaksi. Toisin sanoen niin kut
sutun tavallisenkatsojan mieleen iskostuneella aitoudenja todenmukaisuu
den käsitteillä ei tarvitse olla juuri mitään tekemistä taidehistorian määri
telmien kanssa. Eeva-Maija Viljonkin (1980) tutkimuksessa opiskelijoiden
vastaanottotavoista myönteisimmästä taiteeseen liittyvästä kokemuksesta
puhuttiin “todentuntuisuuden” kokemuksena.
Ammattikoululaisaineiston valossa Jonas Frykman ja Orvar Löfgren
tavoittavat asian ytimen korostaessaan tietynlaisen maisemakäsityksen yh
teyttä teollistumiskehitykseen. Yksityiseen sfääriin kuuluu tietynlainen
kaunis maisema, joka mielletään aidoksi, ja tällöin julkiseen sfääriin kuu
luva teollinen maisema ei ole sitä.
Se oli semmonen makee erämaajärvi, kaunista suomalaistamaisemaa. Se oli niin
todennäköinen, tai siis aidon näköinen, se oli niin kuin kaunis, verrattuna jos
esimerkiksi kattos tosta ikkunasta ulos, niin se oli eri näköinen. Sun oli värejä.
(AH7)

Eräs syy siihen, että juuri tämä ‘myyntitaidetta’ edustava teos miellettiin
aidoksija kauniiksi, lienee sen tuttuudessa. Nuortenjaheidän sukulaistensa
ja ystäviensä seinillä on usein juuri tämän tapaisia teoksia. Vaikka tauluista
ei olisi paljon keskusteltu nuorten kodeissa, ne ovat läsnäolollaan vaikutta
neet heidän estetiikan tajuunsa. Ammattikoululaisten reaktiotavat tämän
kuvan yhteydessä sopivat myös erittäin hyvin yhteen Pierre Bourdieun
(1968, 590—594) teoriaan taiteen vastaanottotavoista eri sosiaaliryhmissä:
tavallisen kansan vastaanottotapoihin ei kuulu esteettisen etäisyyden otta
minen. Sen sijaan kuvat vastaanotetaan mielellään omien kokemusten
kautta. Siihen viittaa Kalevi Julkusenja Juha Mäenpäiin(1980) koululaisten
taidepreferenssejä koskevan tutkielman keskeinen tulos: koululaiset asetti
vat valintatilanteessa kitschin arvostetun taiteen edelle.
Toiseksi ideaalimaisemaksi osoittautui Taistelevat metsot, suomalaisen
taiteen klassikkomaalaus, joka on kauan sitten muuttunut kliseeksi taidetta
tuntevien keskuudessa. Se on levinnyt tuhansina kopioina kotien seinille.
Teoksesta kiinnostuminen osoittaisi taiteenharrastajien mielestä rah
vaanomaisuutta, eli bourdieulaisittain sanottuna yläluokka ei pystyisi enää
tekemään distinktioita Taistelevia metsoja ylenkatsomalla, koska teoksen
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kuluneisuus on jo itsestään selvää. Seuraava vaihe voisi jopa merkitä
ylimpien makutuomareiden kiinnostumista uudelleen teoksesta distinktion
tekemiseksi siitä suuresta joukosta, jonka mielestä siihen kuuluu suhtautua
7 Ammattikoululaistenja lähes kaikkien lukiolaistenkin asenne
alentuvasti.
oli kuitenkin täysin ‘viaton’: teos oli useimmille tuttu, mutta se edusti
‘jokimaiseman’ ohella yksinkertaisesti parasta mahdollista suomalaista
taidetta.
Siis mun mielestä tää on tosi hienosti tehty. Kailcki toi taval noudattelee luontoa.
Nää väritkin on tosi aidot, just metson värit ja nää kaikki. Tästä on tehty paljon
kopioita.

—

ML: On, joo. Sen takia se onkin niin tuttu. Hirveen monilla on omalla seinäilään
siitä jäljennös.
Kaikki noi on niin hienosti, miten toi metsä tulee tonne taustalle, miten pienellä
ne on tehty, mutta silti aivan niin ku aito, ois just niin loi kattois jonnekin pitkälle
horisonttiin. Ja sit takana toi taivas, kato miten aito se on. Noi metsotkin, toi
näyttää ihan kun se ois suoraan valokuvasta. Ei voi enää aidommas saada. Jajust
ku noi puut menee viel tollai ja sit täältä näkyy viel järvikin, joka on usvan
peitossa. (AH3)
—

Edellinen vastaus on osoitus siitä, että teoksen tuttuudesta on hyötyä
vastaanoton kannalta: tutusta teoksesta saadaan enemmän irti kuin sellai
sesta,joka kohdataan ensimmäistä kertaa. Useimpien muiden kuvien resep
tioon verrattuna juuri Taistelevat metsot kirvoitti ammattikoululaisissa
tarkkoja havaintoja. Haastattelutilanne joissakin tapauksissa kirvoitti uusia
havaintoja tutusta teoksesta:
Ton on kyllä nähny monta kertaa. Aika monta kertaa on pitäny nähdä ennen kuin
on tajunnu että tuolla on toi naaraskin mettässä. (AH8).

Negatiivisia kommentteja sisältyi ammattikoululaisten ihannemaisemiin
liittyviin vastauksiin erittäin vähän, ja ne koskivat lähinnä jokimaiseman
yksitoikkoisuutta. Pari vanhimpiin vastaajiin kuuluvaa verhoiijaoppilasta
korosti teoksen teennäisyyttäja mauttomuutta.
Se oli semmost koristeltuu tyylii mistä mä en tykkää kans ollenkaan. Se tuo
mieleen nää vankilan työt, kun ne duunaa jotain arkun kantta tai vastaavaa, niin
sit ne maalaa tämmösiä ruusurykeirniä. (AH 11)

Lukiolaiset toivat tuntemattoman taiteilijan jokimaiseman yhteydessä
muotokielen ohella omat mielipiteensä ja tuntemuksensa vahvoina esille.
Teoksen muodosta puhuminen merkitsi yksityiskohtien arvioimista (“vesi
on elävää”; “maaosat töksähtävät”) ja useinjotakin osaa teoksesta pidettiin
aitonajajotakin toista osaa epäaitona. Mielipiteetjakautuivat aika selvästi.
Suunnilleen puolet lukiolaisista suhtautui jossain määrin tai selvästi kriitti
sesti tuntemattoman taiteilijan jokimaisemaan. Kriittisesti suhtautuneiden
taustaa ja taideharrastusta tarkasteltiin erikseen ja havaittiin että (niistä
joiden vanhempien ammatti tiedettiin) kolmea poikkeusta lukuun ottamatta
jompikumpi vanhemmista kuului ylempiin toimihenkilöihin tai oli johta
vassa asemassa. Omakohtainen kiinnostus taiteeseen tai taidenäyttelyissä
usein käyminen eivät olleet kriittisesti suhtautuvien yhtä varmoja tunto
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merkkejti. Ne kolme poikkeusta, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut
ylempi toimihenkilö, ilmoittivat kyifiikin olevansa itse kiinnostuneita tai
teesta. Vaikka ‘myyntitaiteeseen’ kriittisesti suhtautuvilla oli yhteisiä piir
teitä, teokseen ihastuneet eivät olleet taustaltaan yhtenäinen joukko. Seu
raava esimerkki kuvaa kriittistä suhtautumista:
Kuva on jotenkin epätodellinen. Ehkä taiteilija on ottanut kuvan suoraan luon
nosta mutta joku siinä on mistä en pidä. Puut on ällöttävän näköisiä. Yleensä
pidän luontokuvauksista mutta tässä on joku joka on erittäin ikävystyttävää. En
pistäis seinälleni. Jotenkin kanheen kuninkaallinen ja kaunisteltu kuva. (LK96)

Haltioitunut, tunteenomainen reseptio oli tyypillistä ‘myyntitaiteeseen’
positiivisesti suhtautuvien keskuudessa:
Haluaisin melomaan tuollaiseen maisemaan. Olisi ihana kuunnella veden lipia
tustaja lintujen visertelyä. Tekisi mieli päistä kuvassapitemmällejanähdä mitä
on salmen toisella puolella. Toisaalta metsä ympärillä on aika synkkää ja valo
tulee vain salmen kohdalta. Taulu jatkuu ja jatkuu. (LK1 17)

Teoksen tunnelmaan liittyvät kommentit olivat myös tavallisia ja ne
kytkeytyivät omiin tuntemuksiin teosta katsellessa. Teoksen toteutuksen
onnistuneisuutta (6) arvioitiin myös usein.
Hieno, herkkä tunnelma, rauhallinen maisema— (LK155)
Todellakin kaunis taulu. Elävästi maalattu ja toi hämy tuolla takana on todella
hyvä. Ei voi muuta sanoa kuin että sanoin kuvaamattoman kaunis maalaus.
(LK151)

Taidemyyntiliikkeenvalikoimista poimittu taulu on hyvä esimerkki teok
sesta, joka herättää tunteita ja kiinnostusta. Sitä kautta se innostaa myös
erittelemään vastaanottokokemusta, vaikka moni taidekriitikko ohittaisi
teoksen merkityksettömänä. Toisin sanoen taideinstituution noteerauksen
ulkopuolellejäävä teos saattaa synnyttää suuren yleisön keskuudessa enem
mäntaideyhteisön hyväksymin käsittein tapahtuvaa tulkintaa kuin kriitikoi
den arvostama teos. ‘Toritaulun’ tekijän tekniikkaa, värien ja valon käyttöä
ja sommittelua pohditaan vakavalla mielellä siinä missä kriitikoiden arvos
tama teos saattaa jättää vastaanottajan vaille sanoja.
Mitenkään yksiselitteisesti ei siis voi sanoa, että lukiolaiset tunnistaisivat
jokimaiseman ‘toritauluksi’ ,ja tämän havainnon tehtyään hylkäisivät sen.
Distinktioiden tekemistä tosin vaikeutti se, että teos oli irrotettu tavanomai
sesta esiintymisyhteydestään. Kriittiset kommentit siis nousivat itse teoksen
pohjalta eivätkä vastaanottajien teoksen esiintyrnisympäristöstä tekemien
havaintojen pohjalta.
Muovinen, luonnoton, tavanomainen, tylsä. Huonosti valittu maisema. Eloton
toteutus. (LK152)

Kiinnostavaa on havaita, että tässä kriittisessä vastauksessa käytetyt
adjektiivit muodostavat vastakohdan positiivisesti suhtautuvien usein käyt
tämille ilmaisuffle, joita olivat mm. “aito” ja “jännittävä”.
Seuraavassa jaksossa pohditaan yleisemmin suomalaisten nuorten mai
semakuviin kiinnittymisen taustaa.
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Suomalaisen maiseman ideaalityyppi
Eräs tärkeimmistä ammattikoululaisten ja lukiolaisten kuvataiteen resep
tiota tutkittaessa saaduista tuloksista liittyy maisemakuvien tärkeyteen mo
lemmille ryhmille. Maisemakuva edustaa nuorille suomalaisille (helsinki
läisnuorille) sisäistettyä hyvän taiteen käsitettä. Nuorille esitetystä kuvasar
jasta kaikkein yleisimmin arvostelun tuntemattoman ulkomaisen taiteilijan
ihannoivaa jokimaisemaa, joka miellettiin vahvasti suomalaiseksi. Lu
kiolaistenkaan distinktioiden tekemisen taito ei ollut kehittynyt edes siinä
määrin, että he olisivat (muutamaa poikkeusta lukuun ottamalla, joita oli
muutama myös ammattikoululaisten joukossa) määritelleet teoksen toritai
teeksi.
Kiintymys maisemakuviin liittyy useihin seikkoihin. Ensinnäkin nuorten
vastaajien oli yleensä (lukiolaisten joukossa oli jonkin verran poikkeuksia)
helpompi vastaanottaa esittävää taidetta kuin abstraktia. Luultavasti näin
on myös aikuisväestön keskuudessa, mulla sitä ei voitu tämän aineiston
valossa todentaa. Nuorten abstraktiokyky ei ole vielä kovin kehittynyt.
Mutta olennaisempana syynä mieltymykseen maisemakuviin voidaan pitää
tietynlaisen maiseman representaation sisäistämistä ja tämän representaa
tion liittämistä juuri taiteeseen.
Kysymys ei ole pelkästään Suomen taiteen perinteestä ja sen välittymi
sestä nuorille, vaan myös muiden visuaalisten representaatioiden, esimer
kiksi mainosten, vaikutuksesta. Muutamat ammattikoululaiset viittasivatkm eräisin olutmainoksiin,jotka ovat jo vuosien ajan perustuneet idealisoi
fliihin Lapin maisemakuviin. Suomalainen maisema on iskostunut kansa
laisten mieliin mm. kotikasvatuksen, koulun, television, elokuvien, lehtien
ja turismin välityksellä. Tällä maiseman representaatiolla, johon kuuluu
metsää, vettä, usein kukkuloitaja avaria näkymiä ja jossa ihmiskädenjälki
on vähäinen, on historialliset juurensa. Jonas Frykman ja Orvar Löfgren
(1980) ovat kuvanneet maisemakäsityksen muutosta Ruotsissa, mutta sa
mantapainen kehitys on käyty läpi myös Suomessa.
Frykmanja Löfgren(l980, 46) korostavat, että talonpoikaisyhteiskunnan
maisema oli tuotantomaisema eikä milloinkaan metsä pelkkää ihailemista
varten. Talonpoikaisyhteiskunnan maisema oli myös maagisesti latautunut,
yliluonnollisten olentojen asuttama. Kuin jäänteenä tästä ajattelusta muu
tama tyttö viittasi maagiseen maisemaan taiteen reseptiossaan (eräs Outi
Heiskasen taiteesta puhuttaessa ja toinen näki tuntemattoman tekijän jokimaisemassa maagihisia piirteitä).
1800-luvun kuluessa Ruotsissa niotantomaisema muuttui kulutus
maisemaksi. Tilalle tuli estetisoivaja romanttinen suhtautummen luontoon.
Porvariston keskuudessa maisema määriteltiin kauniiden näkymien, kau
neusarvojen ja aitouden käsittein. Luontokokemuksesta tuli kulutusta ja
maisemasta ‘vue’, näkymä, maisemakortti tai maalaus, jota voidaan tarkas
tellaj ajosta voitiin nauttia näköalapaikoila ja maanteiden lepopaikoillaja
miksei yhtä hyvin sunnuntaisilla perhevaelluksilla taidemuseoihin, joissa
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maisemat levittäytyvät silmien eteen suurina öljymaalauksina vähintään
yhtä kauniina kuin luonnossa (mts. 53). Luonnollisemman elämän kaipuus
ta muodostui myös tärkeä osa työväenluokan kulttiiurimallia 1900-luvulla
(mts. 66). Kuitenkaan ei voida yksinkertaisesti sanoa, että työväenluokka
olisi omaksunut porvariston luontokäsityksenja kesäunelmat. Työväenluo
kan piirissä on jossain määrin erilainen historiallinen traditio.
Kulttuunt eivät ainoastaan määrittele maisemia, vaan ne osoittavat myös
sen, millaista maisemaa ne pitävät itsensä kannalta kaikkein suositeltavim
pana, millaiset maisemat ovat niiden mielestä ideaalisia, kauniita maisemia,
ja mitkä taas rumia, ei-suositeltavia. Kulttuureja voidaan Eero Tarastin
(1981, 60) mukaan vielä luonnehtia sen mukaan, mihin ne sijoittavat omat
ideaalimaisemansa: sijoitetaanko nämä kulttuurin sisäiselle vai sen ulko
puoliselle alueelle, läheiselle vai etäiselle vyöhykkeelle. Tarasti poimii
esimerkiksi suomalaisen vuosisadan vaihteen karelianismin, joka oli voi
makkaasti orientoitunut ns. ulkokulttuuriselle vyöhykkeelle. Tätä kulttuu
rin orientoitumista vastasi ‘ideaalimaiseman’ etsiminen Karjalasta, siis
kulttuurin kannalta perifeeriseltä alueelta. Vastakohtana karelianismille
Tarasti pitää kulttuuria, jonka ideaalimaisema ei ole ajallisesti tai paikalli
sesti kulttuurin ulkopuolella, vaan siinä itsessään. Tällaisena hän pitää
esimerkiksi ranskalaisen impressionismin heijastamaa kulttuuria.
Maisema voidaan siten yleensäkin sijoittaajoko kulttuurin ulkopuoliseen
tai sen sisäiseen vyöhykkeeseen. Edellisessä tapauksessa maisema edustaa
kulttuurin kannalta sitä mikä on ‘toisin’, jälkimmäisessä sitä, mikä on
kulttuurin kannalta samoin. Kun näihin maiseman paikallistamiskriteerei
hin lisätään vielä sen arvottamisen periaatteet eli maiseman arvottaminen
kulttuurin kannalta positiivisesti tai negatiivisesti, asetelma voidaan esittää
maisemasemioottisena nelikenttänä:
—

Maisema kulttuuriyksikkönä

positiivinen

negatiivinen

kulttuurin sisäinen,
‘samoin’

ranskalainen
impressionismi

Gallen-Kallelan
naturalistiset maalaiskuvaukset

kulttuurin ulkopuolinen,
‘toisin’

karjalainen
erämaamaisema

‘myrskyävä meri’

arvottaminen
paikallistaminen

Lähde: Tarasti 1981, 61
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Mihin ylläolevassa semioottisessa kentässä sijoittuisi nuorten ideaaliseksi
kokema tuntemattoman taiteilijan jokimaisema? Entä Järnefeltin Kaski tai
Westerholrnin Eckerön postilaituri?
Järnefeltin Kaski sijoittuisi samoin kuin Tarastin esimerkkinä käyttämät
Gallen-Kallelan naturalistiset maalaiskuvaukset eli kulttuurin sisäisiin,jos
km menneestä ajasta kertoviin, negatiivisiin maisemiin. Toisaalta suoma
lainenvaaramaisema voi rannikkoseudun väestölle olla melko eksoottinen
km. Westerholmin Eckerön Postilaituri on rajatapaus; se nnnastuu Tarastin
esimerkkinä käyttämään myrskyävään mereen. Suurimmalle osalle suoma
laisista se on kulttuurin ulkopuolella ja vain rannikkoseudun väestölle se
edustaa kulttuurin sisäistä maisemaa. Nuorten reseptiota vasten Eckerön
postilaituri joka tapauksessa kuuluu melkein aina negatiivisen maiseman
puolelle. Sen sijaan jokimaisema edustaa positiivista suomalaista ihannemaisemaa. Tutkijan näkökulmasta sen edustama maisemakäsitys on kult
tuurin ulkopuolinen, koska maisema on ihannoitu, se sijoittuu epämääräi
seen menneeseen aikaan, johon eivät ympäristöongelmat ulotu, sen edus
tama tyyli on epämääräisellä tavalla ‘ulkomainen’. Toisaalta vastaanottaji
en perustelut viittaavat nimenomaan siihen, että teos koettiin useimmiten
aidoksi, todellista suomalaista maisemaa kuvaavaksi.
Näyttääkin siltä, että tällaisen semioottisen asetelman käyttö kulttuuriyk
siköidenkiteyttämiseksi riippuu vahvasti tarkastelijan näkökulmasta. Näis
tä esimerkeistä voimme myös päätellä, että suomalainen kulttuuri ei ole
maiseman kokemisen kannalta yhtenäinen. Kokijan asuinpaikanja kulttuu
ritaustan yhteys maiseman kokemiseen on ilmeinen. Tarastin semioottinen
neliö on kiinnostava tiivistys maiseman erilaisista kokemisen tavoista.
Kuvio kuitenkin rikkoutuu silloin, kun vastaanottajien kulttuurisidonnaiset,
vaihtelevat kokemistavat otetaan huomioon. Se säilynee eheänä vain jos
siihen sijoitetaan yhden ihmisen tai hyvin yhtenäisen ryhmän maiseman
kokemistapoja.
Suomalaisen maiseman representaatiolla on vankka perinne maamme
kirjallisuudessa. Täyttä yksimielisyyttä ei ole olemassa siitä, milloin tarkal
leen esteettisen, yleensä ylhäältä päin kohdatun maiseman käsite kiteytyi
Suomessa. Pekka Suhonen (1988, 157) katsoo, että Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoissa antama peruskuva maisemasta oli lähtökohtana maise
makäsitykselle,joka levisi 1800-luvun kuluessa kansansivistyksen voimal
la. Järvimaisema harjulta katsottuna oli sen jälkeen sekä kuvataiteessa,
kuvaviihteessä että vastaanottajien tajunnassa valmiiksi hyväksytty ja odo
tettu. Sven Hirn ja Erkki Markkanen (1987) kirjoittavat, että Z. Topelius
vakiinnutti järvimaiseman Suomen tunnusmerkiksi 1850-luvulla. Kai Lai
tinen (1984, 39) on esittänyt lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka maamme
kirjallisuudessa Runebergista alkaen käytettiin maisemakuvausta usein ku
vaamaan romaanin keskeisen henkilön mielentilan muutosta.
Maiseman kokeminen on aina luonteeltaan historiallista. Luonto muuttuu
ja elää, ja kulttuuri, josta käsin maisemaa koskevat havainnot tehdään,
muuttuu myös. Runebergiläinen perinne kuitenkin jatkaa voittokulkuaan
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maalaustaiteen vastaanotossa. Siinä missä nuoriso lukee aikalaiskirjalli
suulla ja käy katsomassa uusimpia ulkomaisia elokuvia, taiteessa wester
holmilais-järnefeltiläinen traditio elää vahvimpana,ja melkein koko tämän
vuosisadan taide on pysynyt sille vieraana.
Kiinnostavaa onkin, miten suomalaisten lasten sosiaalistamisprosessissa
suomalaisen maiseman perinne iskostetaan niin syvälle. Siitä muodostuu jo
varhain osa suomalaisuutta, jota kannamme mukanamme loppuelämämme.
Suomalaiset eivät koe edes Ferdinand von Wrightin Taistelevia metsoja
kitschiksi eikä sen näkemisestä nauttimiseen liity posimodemia ironiaa,
vaan se on osa suomalaisuutta ja (melkein) koko Suomea yhdistävä arkki
tyypiksi muodostunut kuva.
Maisemia, usein korkeilta paikoilta nähtyinä, ihaillaan siis edelleenkin.
Mulla meidän aikanamme on uudet mahdollisuudet olla kehystämättä nä
kymää, irrottamatta sitä yhteydestään, koko luonnon jatkumosta, ja liittää
siihen enemmän ekologisiaja sitensamallaeettisiä sisältöjä(Suhonen 1988,
158). Ympäristönsuojelun näkökulmaan tutkimani nuoret viittasivatkin
joskus, mutteivät kovin usein.
Voidaan kuitenkin pohtia, miksi kaupallisen, visuaalisen kulttuurin alalla
nuoret ovat ajan tasalla muun maailman suuntausten kanssa. Nykyaikaiset
mainokset, musiikkivideot, viihde-elokuvat ja pukeutumismuotikin ovat
joko suorastaan samoja tai sitten samantapaisia kaikissa teollisuusmaissa.
Olisiko niin, että globaalin kulttuurin kannalta reuna-alueella sijaitsevassa
Suomessa kuvataiteen suuren yleisön kannalta keskeiset representaatiot
liittyvät perinteiseen kansalliseen kulttuuriin ja tällaisia teemoja käsiteltiin
vielä tämän vuosisadan vaihteen taiteessa. Tämä taide oli luonteeltaan
melko laajan yleisön taidetta, mutta nykyinen taide pyrkii saavuttamaan
vain pienen asiantuntijayleisön. Nicholas Pearson (1982, 7; 101—102) on
esittänyt, että valtion harjoittama taiteen tukeminen on Britanniassa vaikut
tanut arvojen tuotannon tasolla siten, että taiteesta on tullut laajaa suosiota
kaihtavaa. Pearson siis väittää, että valtion harjoittaman taiteen tukeminen
ainakin Britanniassa on voimakkaasti suosinut eliitin taidekäsitystä vastaa
vaa taidetta ja siten vaikuttanut hyvän taiteen määritelmään siten, että se
sulkee laajemmat kansanjoukot yhä tarkemmin taiteen ulkopuolelle.
Suomalaista taidepolitiikkaa on julkisuudessa usein arvosteltu päinvas
taisesta syystä: harrastajia on sanottu tuetun ammattilaisten kustannuksella.
Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että kuvallisen korkeakulttuunn vastaan
otossa korostavat piirteet, jotka ovat huomattavan kaukana visuaalisen
kulttuurin nykyisistä trendeistä.
Ilmeisesti kuvataide on suomalaisille huomattavasti vieraampaaja siten
vaikeampaa vastaanottaa kuin kirjallinen kulttuuri, vaikka totunnaistamuo
toa rikkova uusin kirjallisuuskin on vain harvojen suosiossa. Suomalaisten
mieluisimmat kirjatvoivat olla uusinta viihdekirjallisuutta tai sodanjälkeis
tä proosaa, mutta kuvataiteessa on siirryttävä sadan vuoden taakse, jotta
löytyisi käsitettävääja mieluista taidetta. Poikkeuksena on mainittava aina
kin nuorten kohdalla osajälkimodemista taiteesta.
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Myös konserttimusiilcin yleisön makua koskevasta tutkimuksesta kävi
ilmi, että säveltäjien tuntemus oli yleisön keskuudessa melko vähäistä.
Suosikeiksi nousivat vain kaikkein tunnetuimmat säveltäjät eikä uusimpia
säveltäjiä juuri mainittu. Säveltäjämainintojen perusteella ei voitu puhua
konserttiyleisön erottautumisen tarpeista musiikkimaun kentällä. (Salonen
1990,57)

Abstraktin taiteen vast aanottotavat
Ammattikoululaisten reseptiossa konkreettiset mielleyhtymät olivat ehdot
tomasti keskeisintä. Sadasta esitetystä mielipiteestä (‘ajatusyksiköstä’) 41
sisälsi viittauksia arkimaailman objekteihin. Tavallisimmin mainittiin teok
sen muistuttavan suihkuallasta, uima-altaan pohjaa, kylpyhuoneen kaake
lointia. Vastaajat eivät voineet kuitenkaan aavistaa, että taideteoksen tekijä
on samaa mieltä. Taiteilijan työn lähtökohtana on ollut paitsi konkretismin
nimellä tunnettu taidesuuntaus, myös konkreettinen esine, kylpyhuoneen
seinässä ollut syvennys (Osipow 1974,38). Olennaisesti muita kuvia enem
män kyseinen kuva kirvoitti niukkoja negatiivisia kommentteja, joissa
teoksen todettiin yksinkertaisesti olevan “tylsä” tai “yksitoikkoinen”. Useat
vastaukset oli kirjoitettu pilailumielessä.
Suomalaisilla sosiaalipsykologian opiskelijoilla oli samanlaisia vaikeuk
sia abstraktien veistosten äärellä. Vappu Lepistö (1989, 62) toteaa, että
teosten assosioiminen “himmeliin” ja sitä kautta niiden mitätöiminen tai
teena oli osoituksena vastaaanottajien vaikeudesta nähdä abstraktit teokset
osana symbolista taiteen kulttuuria. Lisäksi abstrakteja teoksia kyetään
huonosti sanallistamaan visuaalisimmat esitykset kääntyvät vaikeimmin
sanoiksi.
Ne seikat, jotka saivat ammattikoululaiset innostumaan tuntemattoman
tekijänjokimaisemasta, toisin sanoen tunnelma, eläytymisen mahdollisuus,
esittävyys, kauneus, puuttuivat heille esitetyistä kahdesta abstraktista teok
sesta:
—

“Ne ei esitä mitään. Niistä ei saa mitään fiulistä kun niitä kattoo, se tuntuu vaan
että kattois jotain seinää. Mitä järkeä siinä on, kun se ei ole ollenkaan kaunis.”
(AH3)

Abstrakti geometrinen teos ei myöskäänjättänyt mahdollisuutta arvostaa
teoksen teknistä toteutusta. “Kuka tahansa pystyy tuollaisen tekemään” on
kaikenikäisten ihmisten tyypillinen kommentti silloin, kun moderni taide
jättää katsojan kylmäksi ja teoksen toteutuskaan ei tunnu vaativan erityis
taitoja. Tässä yhteydessä voi tosin asettaa kysymyksen, olisiko abstraktien
teosten vastaanotto ollut innostuneempi, jos teokset eivät olisi olleet perin
teisellä tekniikalla toteutettuja taidekuvia vaan esimerkiksi tietokonegra
fiikkaa.
Edes tämän inhotuimman teoksen epäonnistumisesta ei vallinnut aivan
täyttä yksimielisyyttä. Parissa vastauksessa kiitettiin teoksen värejäja mie
lenkiintoisuutta. Ammattikoululaiset eivät käytännöllisesti katsoen kos
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kaan viitanneet taiteilijoiden tai tyylisuuntausten nimiin vastauksissaan,
mutta tämän teoksen yhteydessä yksi vastaaja totesi, että kysymyksessä on
“Salvador Dalin tekemä työ, kubismi”. Kyseiselle ammattikoulun luokalle
oli näytetty dokumenttifilmi Salvador Dalin taiteesta, ja vaikka kysymyk
sessä oli yksinäinen vastaus, sen voidaan nähdä syntyneen aikaisemmin
8
nähdyn taiteen ja koulun taidekasvatuksen pohjalta.
parhaiten se kaikkien kuvien
ehkä
ilmeni
Osipowin teoksen yhteydessä
reseptiota koskeva havainto, että yli 20-vuotiaiden vastaajien reseptio oli
yleisesti ottaen monipuolisempi ja runsassanaisempi kuin 16—17-vuotiaiden. Osa vanhemmista vastaajista osasi myös käyttää sellaisia käsitteitä,
joita ei ole nuorempien aktiivisessa sanavarastossa. Eräs 28-vuotias vastaaja havaitsi Osipowin teoksessa “optisen harhan”, vaikkei teoksesta muuten
pitänytkään. Samoin jotkut aikuisopiskelijoista alkoivat huomata mielty
mystensä suhteellisuuden:
ML: Mitä te tykkäälte semmosista tauluista, jotka ei esitä mitään?
V: se on siinäkin, että jos on opiskellu jotain maalausta tai jotain niin sit näkee
paljon enempi ja näkee sitä tekniikkaa ja huomaa, että se on mielettömän hyvin
tehty. Ja sit taas jos on sellanen, ettei tiedä mistään mitään, niin sit se on vaan
tollanen. (AH12)
—

Osipowinjälkimmäinen abstrakti teos Diptyyki vastaanotettiin ammattikoululaisten keskuudessa varsin eri tavalla kuin saman taiteilijan geomet
rinen teos, joskin molempiin suhtauduttiin yleisesti ottaen kielteisesti.
Ammattikoululaisetkin kiinnittivät poikkeuksellisesti lukiolaisten tavoin
teoksen muotoon eniten huomiota, mutta lukiolaisilla muotoa koskevat
kommentit olivat vielä selvästi yleisempiä. Tarkemmin muodosta puhumi
nen tarkoitti värien ja niiden yhdistelmien havaitsemista. Omat mielipiteet
ja tuntemukset teosta katseltaessa tuotiin myös usein esiin. Molemmissa
ryhmissä teos herätti pohdintoja taiteen määritelmästä: tällöin yleensä
todettiin, että kyseinen teos tuskin on taidetta ollenkaan. Vapaamuotoisissa
haastatteluissa jompikumpi tai molemmat abstraktit teokset mainittiin epä
mieluisimpina ja esimerkkeinä teoksista, joissa “ei ole mitään järkeä”.
Joitakin poikkeuksia tästä abstraktit teokset kieltävästä linjasta oli: yksi
ammattikoululaispojista mainitsi “teokset joista ei saa selvää mitä ne esit
tää” parhaina mahdollisina kuvina,
Melko usein huomautettiin taiteilijalle dismeriitiksi, että samanlaisen
osaisi tehdä kuka vain. Teoksen maalaamisen ei katsottu vaativan taiteili
jalta mitään erityisiä taitoja:
Ruma ku mikä ja tommosen töherryksen osaa tehdä kuka vaan. Värit on tosi
törkeet. Enkäolenähny tomrnostaja toivottavasti en tule näkemäänkään. (AK28)

Lepistön (1985, 89—90) tutkimuksessa yliopisto-opiskelijat vieroksuivat
viidestä taiteilijasta sitä, jonka teokset olivat täysin abstrakteja. Lepistö
arveli sen johtuvan tutkittavan ryhmän opiskelualasta (sosiaalipsykologia)
ja reseptiotilanteesta (sosiaalipsykologian kurssi), joka suuntasi tarkastelua
yhteiskunnallisesti painottuvaksi. Lepistö mainitsee myös, että “varautu
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neen, skeptisen ja negatiivisesti painottuneen suhtautumisen abstraktiin
kuvailmaisuun voidaan katsoa johtuvan osittain myös opiskelijoiden kuva
taiteen erityistietojen vähäisyydestä.” (mt. 90) Jälkimmäinen tullcinta onkin
todennäköisempi eli se, että muut kuin osa aktiivisista taiteenharrastajista
vierastaisiva yleensäkin abstraktia taidetta.
Abstraktiin taiteeseen suhtauduttiin vihamielisesti myös ammattikoulun
opettajainhuoneessa esittäytyessäni koulun rehtorille ja muutamille muille
opettajille. Tutkimusaiheeseeni suhtauduttiin sinänsä myönteisesti ja taide
miekymykset herättivät vilkkaan keskustelun, mutta keski-ikäiset miesopettajat tekivät selväksi, että “sellaisia töherryksiä kuin esimerkiksi Picas
son työt” he eivät seinälleen ottaisi.
Miksi taide sitten on luotaantyöntävää? Lone Mogensen (1987, 88—95)
arvioi siihen olevan kolme syytä: ensinnäkin taide voi olla “liian vanhaa”,
jolloin joko sen aihe voi olla käsittämätön tai vanha teos voi muistuttaa
taiteeseen liittyvästä snobismista tai yksinkertaisesti on kysymys makuasiasta. Toiseksi aihe on voitu kuvata epämiellyttävästi tai kuva voidaan
kokea jollakin tavalla uhkaavaksi. Kolmanneksi kuva saattaa olla liian
yksinkertainen tai “halpahintainen”, ts. joko siitä ei liian yksinkertaisuuden
takia saada mitään irti tai sitten se osataan liittää “huonoa makua” edustavaan kontekstiin, esimerkiksi teos tunnistetaan toritauluksi.
Mikään yllä esitetyistä syistä ei täysin kuvaa nuorten abstraktia taidetta
kohtaan tuntemaavastenmielisyyttä. Parhaiten sitä kuvaa viimeksi mainittu
syy: teokset koettiin liian yksinkertaisiksi, mutta ennen kaikkea ne koettiin
tarkoituksettomiksi.
Paul Osipcwin symmetrinen, kineettinen teos, joka muodostui eri väri
sistä ruuduista, nosti lukiolaisten omat mielipiteet ja tuntemukset hyvin
vahvasti pinnalle (tosin muotoon liittyviä kommentteja oli yhteensä kuiten
kin eniten). Ei siis pidä paikkaansa, että abstraktit teokset suuntaisivat
reseptiota etäännytetymmäksi. Päinvastoin, vaikuttaa siltä, että kun teoksen
aiheeseen ja siinä kuvattuihin tapahtumiin ei ole mahdollista tarttua, omat
tunteet teosta katsellessa nousevat päällimmäisiksi. Tavallisin henkilökoh
taiseen suhtautumiseen liittyvä kommentti Osipowin teoksen yhteydessä
oli huomautus siitä, ettei sitä haluttaisi katsella omalla seinällä. Monet myös
väittivät saavansa teoksesta päänsärkyä tai pahoinvointia. Melko usein
omiinttmtemuksiinliityi yleisempi, taiteenmäärittelyäkoskevakommentti.
Toisin sanoen teosta ei haluttu lukea taiteen piiriin:
Rytmi on saavutettu, mutta tulos on todeilayököttävä. Taulu ei kiinnosta, eivälitä
tunnelmaa eikä sanomaa. Juuri tyypillistä nykyajan taidetta, jossa ei ole mitään
kiinnostavaa. Huutokaupoissamaksetaansuuriasummiajaväitetään, ettäkamala
sotku on taidetta. (LK14S)

Lukiolaisten abstraktien teosten reseption variaatio oli melko suuri. Val
taosa suhtautui teoksiin kielteisesti, mutta noin viidesosa vastaajista suh
tautui geometriseen teokseen kiinnostuneesti ja eritteli havaintojaan. Jäi
kimmäisten vastaajien isät yhtä lukuun ottamatta kuuluivat ylempiin toimihenkilöihin tai toimivat johtavassa asemassa. Antipatia abstrakteja teoksia
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kohtaan oli tullut esille jo kyselyvastauksista. Kaksi kolmasosaa lukiolai
sista oli ainakin osittain samaa mieltä kyselyssä esitetystä väitteestä “jotta
pitäisin taideteoksesta, siitä pitäisi voida nähdä, mitä se esittää”.
Yleisesti ottaen teoksesta ei pidetty, mutta tulkintaa tai kuvausta oli
kuitenkin yritetty. Edellinenkin esimerkki alkaa teoksen rytmiin viittaami
sella. Omien tuntemusten jälkeen heti seuraavaksi eniten kommentoitiin
teoksen pintaelementtejä. Teoksen muotoon liittyvät havainnot sisälsivät
huomautuksia teoksen symmetrisyydestä (tai huomautuksia sen “raivostut
tavasta säännöllisyydestä”), rytmistäja väreistä. Jälkimmäisenkin abstrak
tin teoksen reseptiossa lukiolaiset korostivat teoksen muotoa: sommitel
maa, väriyhdistelmiä ja yleensä “maalauksellisuutta”. Tämän teoksen yh
teydessä muotoon liittyvät kommentit olivat muihin teoksiin verrattuna
keskeisimmässä asemassa.
Kysymyksessä oli puhtaasti abstrakti teos, mutta se synnytti melko
monissa katsojissa konkreettisia assosiaatioita samoin kuin ammattikoulu
laisilla. Teosta nimitettiin WC:n lattiaksi, uima-altaan pohjaksi, seinäryi
jyksi tai sitä arveltiin psykiatriseksi hoitomuodoksi.
Täysin tylsää modernia taidetta, taulun keskiosa pomppii silmissä. Pohjanotee
raus, en pidä tällaisesta. Väriyhdistelmä ei sopisi edes kylpyhuoneen seinäkaa
keleihin, korkeintaan uimahallin pohjalaatoitukseksi, mikä eittämättä tulee pit
kän mietinnän jälkeen ainoaksi mielikuvaksi. (LK144)

Erot yhtäältä ammattikoululaistenja osan lukiolaisistaja toisaalta joiden
kin lukiolaisten vastausten välillä olivat suurimmat Diptyykin eli jälkim
mäisen abstraktin teoksen yhteydessä. Muutamien lukiolaisten vastaukset
sisälsivät taidekritiikin ilmaisuja:
Teoksessa on jännitystä, joka rakentuu harhailevien mustien viivojen varaan.
Värit ovat hehkeitä jaerityisesti pidän oikean alareunan kirkkaan sinisestä ikään
kuin kasvavista tippukivityyppisistäjuovista.
Kuva on epäsymmetrisyydessään kiehtova ja haastava (väriltään). Keltaiseen
‘likaisesti’ sekoittuneet pensselinvedot elävöittävät muuten ‘pysyvää’ kuvaa.
Tasapainotus on jännittävä. (LK95)

Katsojatjakautuivat selvästi kahteen leiriin, ihastuneisiinja kauhistunei
sun, kuten toisenkin abstraktin teoksen vastaanottotilanteessa; suhtautumi
nen oli kaikkiaan hyvin voimakasta, kiihtynyttäkin:
Kauhua, aina vainpahenee. Isoäidiläni oli aikoinaanvastaavanlainenseinävaate
jajoka kerta kun näin sen minulla tuli pää kipeäksi, taiteilijalla on varmasti ollut
paha päivä. (LK112)
Nätti kuva, nätit värit. Viivat hyvin sommiteku. Kattelis vaikka omassa olohuo
neessaan. Nätti kuva joka herättää mielenkiinnon varsinkin värefflään. Diggaan
tosi rajusti! Tosi hyvä toi sininen alanurkassa. Mahtava! Paras koko sarjasta!
(LK123)

Figuratiivinen nykytaide
Ammattikoululaisten reseptiossa tärkein ja eri teosten yhteydessä toistuva
lukiolaisten reseptiosta erottava piirre oli huomion kiinnittäminen teoksen
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aiheeseen. Eli siinä missä ammattikoululaiset yleensä toteavat, MITÄ teos
esittää, lukiolaiset jatkavat edellisiä useammin tästä havainnosta eteenpäin
ja kysyvät MIKSI kuvassa on tiettyjä asioita tai tapahtumia. Housenin
(1983) esteettisen kehityksen teorian näkökulmasta edellinen kysymys
liittyy ensimmäiseen ja jälkimmäinen kolmanteen kehitysvaiheeseen. Ja
koa lukiolaisten ja ammattikoululaisten vastaanottotapojen välifiä ei tule
kuitenkaan nähdäjyrkkänä. Molemmissa ryhmissä oli kuitenkin niitä, jotka
kiinnittivät huomiota vain aiheeseen ja niitä jotka kiinnostuivat aiheen
taustasta tai sanomasta.
Riskulan puupiirros Väkivalta edusti ammattikoululaisille taidetta, joka
ei jättänyt heitä välinpitämättömiksi ilmeisesti, koska teoksen aihe liittyi
konkreettiseen arkitodellisuuteen. Melko usea huomasi asettaa kuvan ta
pahtumat kyseenalaisiksi, ts. poliisin raahaamaa nuorta ei ilman muuta
pidetty syyllisenäjuopon virumiseen loukkaantuneena maassa. Osa viittasi
myös omaan kokemuspiiriinsä, usein liioitellen, rehvastellen.
Kuva tuo muistoja viime viikonlopusta Ruotsissa kun joutu kavereita kantamaan
hytteiliin. Ja Vigin lairiin laivapoliisit ovat täysiä paskapäitä. Ne laittaa kaikki
mitä laivalla tapahtuu nuorten niskoille. (AK36)

Helge Riskulan puupiirros Väkivalta arvioitiin yleensä erittäin kiinnos
tavaksi. Teemahaastatteluistakin kävi ilmi, että ammattikoululaiset voivat
pitää kiinnostavana nykyaikaan ja urbaaniin elämään liittyvää teosta, kun
han tällöin ei ole kysymys maisemakuvasta.
Helge Riskulan Väkivalta-teoksen reseptiossa teoksen sanoma oli ehdot
tomasti lukiolaisten keskeisin kiinnostuksen kohde. Myöskään lukiolaiset
eivät suinkaan havainneet kuvan tilannetta yksiselitteisenä kuvauksena
tapahtumasta, jossa poliisi raahaisi väkivallan tekoon syyllistynyttä miestä
pois, vaan tapahtuma herätti paljonkin pohdiskelua ja erilaisia arvioita
tilanteesta. Samoissa vastauksissa pohdittiin myös kuvan aihetta.
Mustavalkoiset kuvat (myös valo-sellaiset) ovat aina olleet heikko kohtani.
Kuva herättää monenlaisia ajatuksia: mitä loppujen lopuksi on tapahtunut? Kuka
löi ensilcsi jne. Kuvasta saa vaikutelman, että henkilö jota raahataan pois on
hakannut maassa makaavan kuoliaaksi tai tajuttomaksi.
Mutta oliko se itsepuolusmsta vai julmaa leikkiä? (LK1 16)

Taiteilijan tapaan toteuttaa teos sekä lukiolaiset että ammattikoululaiset
kiinnittivätpaljonhuomiota. Näissävastauksissaviitattiintaiteiijantyyliin,
piirtämistekniikkaan, jota pidettiin onnistuneena, sekä realistisuuteen.
Väkivaltaa taiteessa, kiinnostavaa. Tekijän selväpiirteinen kynän jälki on kiin
nostava. Hahmojen (lukuun ottamatta yhtä) kasvojen piioonjäämii en luo tietyn
persoonattoman tunteen tauluun. (LK1 44)

Kaiken kaikkiaan Riskulan teoksen reseptio osoitti nuorilla olevan melko
lailla valmiuksia kuvien vastaanottomiseen. Havainnot olivat tarkkoja ja
yksityiskohtaisia, eikä suhtautuminen kuvan esittämään tilanteeseen vai
kuttanut etukäteen lukkoon lyödyltä.
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Sekä ammattikoululaiset että lukiolaiset pitivät Riskulan teoksia ennen
kaikkea synkkinä ja vakavina. Nuorisoaiheiset kuvat kiinnostivat lu
kiolaisiakin selvästi enemmän kuin työn kuvaukset. Lukiolaisistakin melko
suuri osa piti Riskulan työ-ja katuaiheisia kuvia melko harmainaja ikävinä,
mutta usea huomautti, että taiteilija on selvästi halunnut sanoa näillä teok
sula jotakin:
Nää on kaikki tosi synkkiä Pyrkiiks se tyyppi vallankumoukseen näillä. Nimen
omaan näillä kuvila pyritään mun mielestä vaikuttamaan. (LH4)

Keskiluokan nuoret eivät suhtautuneet taiteilijan yhteiskuntakritiikkiin
kielteisesti vaan kysyttäessä edelliseltä lukiolaispojalta, onko hänestä asial
lista, että taiteilija yrittää vaikuttaa teoksilla, hän vastasi:
Kai sellasia ihmisiä pitää olla, jotka jotain ajattelee. En minä ainakaan rupea
protestoimaan näiden kuvien perusteella. Toiset rupee. Onhan nää nyt ihan
taidetta. Ei näit nyt poiskaan pitäis ottaa. Mutta en mä näitä jäis kattoon.

Siinä missä lukiolaiset pohtivat Riskulan sanomaa, ammattikoululaiset
havainnoivat piirrosten tyyliä, joka määriteltiin sarjakuvamaiseksi. Risku
lan teoksia ei mielletty erityisen suomalaisiksi, mikä oli tyypillistä Vappu
Lepistön haastattelemille opiskelijoille, vaan ammattikoululaiset assosioi
vat ne lähinnä Neuvostoliittoon ja jotkut lukiolaiset Englantiin.
—

Näistä näkee mitä nää esittää

Nää on musta synkkiä. Mä ajattelen heti näistä jotain Englannin työläiskortte
leita tuolla puolen vuosisataa.

—

Aika hyvin yhteiskuntaa kuvattu silti. Tossa on ilmeisesti joku ryöstö. Toi
hyppää jonkun kimppuun. Ja tässä on joku jengi jokahakkaa. Tääkuvaa selvästi
väkivaltaa. Lähinnä työläisten olot tulee mieleen. Aika selvästi kuvattu. Kyllä
näitä jaksaakattoa. Nää on kuvauksia ihmisen elämästä. Näävois ihan hyvin olla
jonkun romaanin kuvitusta. Meillä oli historiassa kauheen pitkään Englannin
teollista kehitystä. Tässä nyt ehkä vaikuttaa engianninkieliset nimet tässä kuvas
sa.
—

ML: Millainen olisi vastaava Suomea esittävä kuva?
Jos ajatellaan tän hetken suomalaisten työläisten oloja suomalainen taide taas
esittää hirveesti maisemaa eikä ole esitetty hirveesti kaupunlcilaisjuttuja. Ei
koneita eikä mitään sellasta.

—

—

Ehkä me ollaan sen verran myöhään kehitytty. Suomi on paljon luorinonmu
kaisempi. Ei koneita eikä mitään sellasta. (LH3)

—

Koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden Riskula-reseptio
Vappu Lepistön (1985) tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden keskuudes
sa toteuttama kuvataiteen vastaanottotutkimus tarjosi mahdollisuuden ver
rata saman taiteilijan teosten reseptiota eri ikäisten vastaajien keskuudessa.
Vertailu onkuitenkinvain suuntaa antava, sillä tutkimukseen osallistuneille
näytetyt Riskulan teokset olivat vain osittain samoja ja kysymys on myös
kahdesta erilaisesta vastaanottotilanteesta.
Yleisesti ottaen sosiaalipsykologian opiskelijoiden Riskula-reseptio
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poikkesi varsin paljon ammattikoululaistenja lukiolaisten reseptiosta. Yli
opisto-opiskelijoiden Riskulan tuotantoa käsittelevät tulkinnat olivat olen
naisesti monitasoisempia kuin ammattikoululais- ja lukiolaisnuorten. Yli
opisto-opiskelijoiden tulldnnoissa olivat “keskeisesti esillä yksilön ja yh
teiskunnan ulottuvuudet ja keskinäiset suhteet” (Lepistö 1985, 33). Tutkit
tavien opiskelualan vaikutus oli ilmeisesti tässä asiassa suuri. Näitä piirteitä
oli myös koululaisten merkityksenantotavoissa, mutta konkreettisemmin
Väkivalta-puupiirrokseen kiinnittyen. Sen sijaan yliopisto-opiskelijoiden
tapa arvioida taiteilijan maailmankuvaa optimististen ja pessimististen ai
nesten valossa puuttui koululaisten vastaanottotavoista. Samoin psykolo
gista tasoa, jolla opiskelijat arvioivat Riskulan “kuvaavan ihmistä, joka on
kyvytön hallitsemaan niin lähipiirejään kuin yleisempää kehitystä”, ei
voinut havaita koululaisaineistossa.
Yliopisto-opiskelijoiden tulkinnat “liikkuivat Riskulan kohdalla teosten
sisällöllissä kysymyksissä ja teemoissa”, Lepistö tiivistää ja jatkaa: “Ris
kula katsotaan ilrnaisutavaitaan perinteiseksi taiteilijaksi, jonka kohdalla
kunnianhimon katsotaan ilmenevän ensisijaisesti sisällöllisen sanoman alu
eella.” (mt. 37). Sen sijaan koululaiset toivat Riskulan teosten sanoman
lisäksi selvästi esiin piirrostekniikan, jota arvostettiin. Kysymyksessä on
selvästi nuorille tyypillinen vastaanoton piirre.
Koululaiset kokivat (kaikille diakuvana esitettyä Väkivalta-teosta lukuun
ottamatta) Riskulan työ- ja nuorisoaiheiset kuvat selvästi jotakin muuta
kulttuuria kuvaavinaja opiskelijat puolestaan näkivät ne suomalaisen peri
jäyhyyden kuvauksina ja jopa taiteilijan itsensä kokemina. Yliopisto-opis
kelijat olivat valmiita tulkitsemaan Riskulan työn kuvaukset “roman
tisoiviksi perinteistä työtä tekevien miesten kuviksi, joissa nähtiin lämpöä
ja myötätuntoa suhteessa kuvattaviin” (mt. 85). Ammattikoululaiset ja
suurelta osin lukiolaisetkin kokivat työkuvat lohduttoman ankeiksi. Jälleen
on ilmeisesti kysymys vastaanottajan ikään liittyvästä vastaanottotavasta:
nuoret eläytyvät kuvaan ja kuvittelevat itsensä kuvan tilanteeseen.
Tämä kokeiluluontoinen vastaanottotapojen vertailu osoittaa kuitenkin,
että saman taiteilijan vastaanotto samana aikana ja samassa maassa voi
vaihdella varsin paljon. Vaikka ensivaikutelma olisikin tottumattomien
taiteen katsojien yhteydessä se, että reseptio on varsin niukka ja tutkijalle
vähän tulkintamahdoUisuuksia jättävä, niin erilaisten ryhmien välifiä saat
taa sittenkin ilmetä yllättävän suuria eroja.

Kitsitttmittön vai monitulkintainen surrealismi
Ammattikoululaisten ja lukiolaisten vastaanottotapojen ero surrealistisen
Kuutamosonaatin yhteydessä oli varsin suuri. Siinä missä lukiolaiset löysi
vät teoksesta “hauskuuttaja utopiaa”, “absurdiutta”ja “tunnelmallisuutta”,
ammattikoululaiset eivät pitäneet kuvasta ja useimmat kokivat sen käsittä
mättömäksi. Kommentit olivat niukkasanaisia ja olennaisin viesti liittyi
teoksen aileeseen, jota pidettiin usein käsittämättömänä tai epäkiinnosta
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vana.

Lukiolaisetkiinnittyivät Juhani Linnovaaran Kuutamosonaatin yhteydes
sä teoksen aiheeseenja reseption avoimuus eli katsojan mahdollisuus tulkita
teosta monella tavalla tuotiin tämän kuvan yhteydessä useammin esille kuin
muiden kuvien yhteydessä.
Järinittävääon se ettäkuvan hahmottamiseenkuluu hiukan aikaa. Jännittävä tyyli
käsitellä henlcilöä, en kuitenkaan juurikaan pidä siitä. Tunnelma kuitenkin on
jollain tavalla muumilaaksomainen. (LK93)

Lukiolaisten vastauksissa pohdittiin usein, mitä teos esittää toisin kuin
muiden kuvien paitsi Riskulan piirroksen yhteydessä. Kuvan yksityiskoh
tiin kiinnitettiin myös huomiota. Toisin kuin useimpien muiden kuvien
yhteydessä Linnovaaran teoksen edustama tyylisuunta, surrealismi, mainit
tiin melko usein. Tavallista oli myös pohtia, pyrkikö teos välittämäänjonkin
sanoman.
Surrealistisen teoksen vastaanottotavat siis hajosivat melko lailla ja vas
taukset olivat niukkoja. Yleisimmin esiintyväksi yhteiseksi tekijäksi jäi
lukiolaisten positiivissävyinen havainto teoksen tarjoamista monista tulkin
tamahdollisuuksista.

Postmoderni viihdeteoUisuuden kuvaus
Ammattikoululaisten suhtautuminen Jarmo Mäkilän teokseen oli usein suo
rastaan innostunutta. Keskeisintä teoksen reseptiossa oli halu sijoittaa teos
johonkin yhteyteen ja kuvan käyttötarkoituksen pohtiminen (“sopisi julis
teeksi”). Intertekstuaalisia viittauksia esiintyi aivan olennaisesti enemmän
kuin muiden kuvien yhteydessä: peräti 40 prosenttia kirjallisista vastauk
sista sisälsi vähintään yhden viittauksen kulttuuriteollisuuden tuotteisiin.
Usein teoksen tyyli liitettiin sarjakuviinja graifitiin mutta myös heavy-mu
siikkiin. Muutamat tunnistivat mielestään kuvasta “Johnny Rottenin”, Sex
Pistois -yhtyeen laulusolistin. Jonkun toisen mielestä hahmo oli He-man
television Sky Channelinlastenohjelmasta. Väkivaltaaja/tai seksiä kuvassa
näki noin 30 prosenttia ammattikoululaisista.
Mäkilän teoksen yhteydessä tarkasteltiin, olisiko teosta kohtaan tunnetulla innostuksella yhteyttä musiikkivideoiden katsomiseen. Tutkituista
ammattikoululaisista 41 prosenttia sanoi katselevansa musiikkivideoita
vähintään kerran viikossa. Heistä 83 prosenttia piti Mäkilän teosta melko
kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana. Musiikkivideoita vain harvoin
katsovistakin 69 prosenttia piti Mäkilän teosta kiinnostavana, joten jonkin
lainen yhteys näiden kahden kiinnostuksen kohteen välillä oli mutta ei
kovin vahva.
Tuo mieleen kauhean heavy-musiikin sekä tiikeri tuo mieleen Esson mainoksen.
Värit ovat sopivat räikeet. Jos ei olisi heavya ei olisi näitä kuviakaan. (AK2O)
Sarjakuvakansan mannaa. Voittaa kyllä kiinnostavuudessaan edelliset. Värejä,
sekasortoa, nuoren kansan makua. Tiikeri on parasta kuvassa, muuten aika älytön
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juttu. (AK81)

Monet myös löysivät teoksesta sanoman tai assosiaatioita siihen maail
maan johon teos viittaa:
Väkivaltaviihdettä, rotusortoa, anarkiaaja räminärokkia. (AK23)
Kuvaa ihmisten elämää ja kuinka sekava ja pelottava se on. (AK24)

Olennaisinta Jarmo Mäkilän teoksen CR11 reseptiossa oli se, että kysy
myksessä on epäilyksettä taideinstituution arvostama taiteilija: Mäkilä on
aikaisemmin toiminut Suomen taiteilijaseuran puheenjohtajana. Kriitikot
ovat esittäneet hänen teoksistaan kiittäviä arvioita ja niitä on hankittu
useiden museoiden kokoelmiin, ja samaan aikaan taiteen kanssa vain vähän
tekemisissä oleva ryhmä perinteisiä teollisuudenaloja varten opiskelevat
ammattikoululaiset voi kokea kyseisen taiteilijan teokset kiinnostavinaja
löytää niistä kytkentöjä omaan elämäänsä.
Tässä onkin tärkein syy, miksi taiteeseen tottumattomat joko jäävät
mykiksi tai suhtautuvat negatiivisesti kuvataiteeseen: sillä on joko vähän
tai ei ollenkaan kosketuskohtia heidän muuhun elämäänsä. Koko heidän
läpikäymänsä sosialisaatioprosessi tähtää käytännöllisyyteen. Moderni,
abstrakti kuvataide jättää tekijän motiivit ja teoksen käyttötarkoituksen
heidän näkökulmastaan avoimiksi, eikä se tarjoa minkäänlaisia aineksia
identiteetin vahvistamiselle. Kun sen sijaan kytkentöjä löytyy, kuten Mäki
län teoksen yhteydessä, jolloin niitä löytyi viihdeteoflisuudesta sekä omista
arkielämän kokemuksista ja havainnoista käsin, taiteen ‘establishmentiin
km’ kuuluva teos voi olla tämän ryhmän näkökulmasta kiinnostava ja
ajatuksiaja tunteita herättävä. Musiikki, televisio ja sarjakuvat ovat keskei
siä ammattikoululaisnuorten arkielämässä ja näillä harrastuksila saattoi
olla yhteyttä Mäkilän teoksen synnyttämään innostukseen.
Kolme haastateltavaa harrasti graffitien tekemistä kaupungilla. Eräs heis
tä kiteytti monien ammattikoululaisten taidemieltymysten kaksijakoisuutta
sanomalla, että häntä miellyttivät luontokuvat mieluummin ilman ihmisku
vausta ja toisaalta “sit semmoset mis käytetään paljon värejä niin kuin
graffiti”.
Haastatellut graffitin tekijät olivat ainoita, jotka pohtivat opiskeluympä
ristönsä karuutta (“tää on semmonen vankila”), ja he olivat saaneet luvan
koristella graffitein yhden luokan seinän. Sen sijaan “seinien töhertelyyn”
he suhtautuivat erittäin kriittisesti. Heidän mielestään nuorten ja vanhojen
opettajien suhtautuminen graffitiin on täysin vastakkaista, ja nuorten opet
tajien kannatuksesta huolimatta lopputuloksena on aina (mainittua poik
keusta lukuun ottamatta) se, että lupaa graffitin tekemiseen ei tule.
Jarmo Mäkilän graffiti-henkinen maalaus herätti lukiolaisissa voimak
kaita ja täysin vastakkaisia mielipiteitä. Positiivinen suhtautuminen oli
kuitenkin yleisempää kuin negatiivinen. Usein vastauksessa todettiin, ettei
kuva ole kaunis mutta se on kiinnostava. Teoksen muotokieli, erityisesti
yksityiskohdatja sommittelu aiheuttivat paljon pohdiskelua. Teoksen muo
toa arvioitiin sanoilla”sekava”, “levoton”, “epätasapainoinen”, mutta myös
—

—
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tuotiin esiin, että: “sarjakuvien lainailu on erittäin mielenkiintoista.
Kuvaon ‘makee’, siinäonmontayksityiskohtaa; vihaa, pelkoa, väkivaltaa. Hyvä
psykedeelinen kuvaja todella kiinnostava. Tämä on enemmän taidetta kuin kuva
5 (Osipow: Diptyyki), joka herätti täydellisen inhon. (LK148)

Joissakin vastauksissa ilmeni selvää esteettisen etäisyyden ottamista.
Todettiin, että nuoria kiinnostavat tämäntapaiset työt ikään kuin vastaaja
itse ei kuuluisi nuorisoon. Tämäntyyppiset vastaukset viittaavat siihen, että
jo nuoret ja melko kokemattomat taiteen vastaanottajat ovat sisäistäneet
vastaanoton konventioita, tässä tapauksessa on omaksuttu kategoria ‘tällai
sesta nuoret pitävät’ riippumatta siitä, pitääkö vastaaja itse sen tyyppisistä
teoksista.
Lukiolaisten huomio kiinnittyi siis teoksen muotokieleen samoin kuin
surrealistisen ja abstiaktien teosten reseptiossa, mutta muilta osin postmo
demin teoksen vastaanottotavat poikkesivat edeffisistä. Aiheen sijasta huo
mio kiinnittyi teoksen sanomaan ja taiteilijan ansioihin. Juuri teoksen
välittämän viestin ja taiteilijan työn onnistumisen havaitsemisen kautta
postmodernista teoksen vastaanotosta on linkki modernin, kantaa ottavan
ja selkeästi figuratiivisen teoksen vastaanottoon (Riskulan Väkivalta).

Huomautuksia
1. Vastaajien sosioekontomista asemaa selvitettäessä käytettiin Tilastokeskuksen
sosioekonomisen aseman luokitusta.
2. Tämä havainto perustuu tosin vähäisiin mäariin.
3. Diakuvina esitetyt teokset asetettiin järjestykseen niiden arvoidun kauneuden ja
mielenkiintoisuuden perusteella siten että mittanilla annettujen arvojen 1 ja 2
prosenttiosuudet laskettiin yhteen ja näin saatiin selville, missä määrin kutakin
teosta oli pidetty keskimääräistä kauniimpana/kiinnostavampana.
4. Vastauksissa esiintyi Rantasen yhteydessä vain taiteilijan sukunimi.
5. Kysely- ja haastatteluvastauksia lainattaessa tutkimusaineistoon viitataan seu
raavia lyhenteitä käyttäen: A = ammattikoululaiset, L = lukiolaiset, K = kyselyai
neisto, H = teemahaastattelut. Numero viittaa kyselylomakkeen tai haastattelun
numeroon. Esim. AK1 1 tarkoittaa ammattikoululaisille tehdyn kyselyn vastaajaa
numero 11.
6. Ne harvat vastaukset, joissa tehtävään ei suhtauduttu vakavasti, olivat tosin
poikien tuotoksia, mutta sekään ei ilmeisesti kerro muusta kuin näiden poikien
suhtautumisesta oppitunteihin.
7. Tähän ilmiöön on viitattu esimerkiksi Seppo Similän viihdeteollisuuden kuvia
‘jäljentävien’ maalausten yhteydessä.
8. Dali kuului myös ammattikoululaisten yleisimmin tuntemiin taiteilijanimiin.

79

YHTEENVETO JA POHDTNTAA

Tutkimuksessa tarkasteltiin ammattikoulua ja lukiota käyvien nuorten vi
suaalistalukutaitoa eli heidän tapoj aan ilmaista sanoin taidekuvien vastaan
ottokokemustaan. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että visuaalisten viestien,
myös kuvataiteen, määrä ja merkitys kulttuurissa on vahvistunut. Etukäteen
pidettiin kuitenkin mahdollisena, että kuvataide saattaisi osoittautua nuoril
le vieraaksi ja hankalasti sanaliistettavaksi alueeksi.
Tässä luvussa arvioidaan ensin tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja
tutkimusasetelmaa. Sen jälkeen tiivistetään keskeiset tulokset ensin kum
mankin tutkitun ryhmän osalta erikseen sekä tarkastellaan ryhmien välisiä
yhtäläisyyksiäja eroja. Lopuksi pohditaan esteettisen kasvatuksen onnistu
misen mahdollisuuksia.
Aikaisemmissa kuvataiteen vastaanottotutkimuksissa esteettistä reak
tiota on tarkasteltu usein psykologian näkökulmasta. Käsitteellistä jäsen
nystä empiiriselletutkimusasetelmalle on rakennettu esteettisen kehityksen
teorioiden pohjalta, mutta muut psykologiasta lähtevät kuvien havaitsemi
sen teoriat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Käsillä oleva empiirinen tutkimus perustui poikkileikkausaineistoon lä
hinnä 16—17-vuotiaiden nuorten kuvataiteen vastaanottotavoista, eikä sen
avulla ollutmahdollistatarkastellaesteettistäkehitystä. Esteettistä kehitystä
koskevissa tutkimuksissa esiin tuoduista havainnoista tärkeimpiin kuului
esteettisen kehityksen jatkuminen myöhäiseen keski-ikään asti (Housen
1983).
Tutkimukseen osallistuneista ammattikoululaisista kuitenkin osa oli yli
kaksikymmenvuotiaita, ja heidän vastauksensa olivat monipuolisempiaja
runsassanaisempia kuin heitä nuorempien vastaukset. Havainto viittaa sii
hen, että psyykkisen kypsymisen myötä yksilön taiteen vastaanottotaidot
kehittyvät, vaikka hänen lähiympäristönsä ei olisi erityisesti taiteeseen
suuntautunut. Muilta osin esteettisen kehityksen teonoista puuttuva kult
tuurin käsite rajoitti niiden käyttökelpoisuutta. Pierre Bourdieun taideha
vaintojen teoreettinenjäsennys sen sijaan perustuu ryhmien välisten erojen
tulkitsemiselle.
Käsillä olevan tutkimuksen aineisto oli melko pieni ja siitä tehdyt havain
not alustavia, kvalitatiiviseen lähilukuunja osin muodollisempaan temaat
tiseen analyysiin perustuvia. Silti aineistosta tehdyt havainnot osoittivat,
ettei ole yhdentekevää, minkälaisten maalausten vastaanottoa tutkitaan.
Esimerkiksi abstraktinja esittävän taiteen, kiassikkomaalaustenja postmo
dernin sitaattitaiteen reseptiossa oli selviä eroja. Ja ennen kaikkea: tuttuun
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esteettiseen ilmaisutapaan liittyvien teosten reseptio oli huomattavasti mo
nipuolisempi kuin vieraaseen ilmaisutapaan liittyvä reseptio. Monissa tai
teeen vastaanottoa koskevissa empiirisissä tutkimuksissa käsitellään sup
peasti teoksia, joiden vastaanottoa on tutkittu (esim. Housen 1983; Parsons
1987).
Edelliseen liittyvä puute näissä taiteen vastaanottotutkimuksissa on abst
raktin taiteen merkityksen tutkimisen laiminlyönti. Samaan aikaan kun
kriittistä keskustelua taiteen modemismista ja sen yhteiskunnallisista eh
doista on käyty tiiviisti, kuvataiteen vastaanottotutkimuksissa täysin abst
raktin taiteen vastaanottoa on tutkittu vain vähän. Kuitenkin esittävyyden
vaatimus oli käsillä olevassa tutkimuksessa nuorten taiteelle asettamia
tiukimpia ehtoja. Tästä käsityksestä poikkeavia mielipiteitä oli varsin vä
hän, ja näillä nuorilla oli keskimääräistä enemmän taiteeseen suuntautuva
lähiympäristö esimerkiksi vanhempien ammatin kautta.
Esteettisen kehityksen teorioiden toinen puute on erilaisten ryhmien
välisten erojen huomioonottamisen laiminlyönti. Nämä teonat sisältävät
yleensä impiisiittisesti sen käsityksen, että saman esteettisen kehityksen
vaiheet koskisivat erilaisissa kulttuureissa eläviä ihmisiä ja saman kulttuu
rin sisälläkin esimerkiksi eri sosiaaliryhmiin kuuluvia ihmisiä. Suomalaisnuorten taiteen vastaanottotapojen erittely näytti, että eri ryhmiin kuuluvat
vastaajat puhuivat samoista taideteoksista eri tavoin, vaikka yhtäläisyyk
siäkin oli. Vastaanottotavoissa ilmenneet yhtiiläisyydet puolestaan viittasi
vat ainakin niihin sisältyneen maisemakäsityksen osalta suomalaiseen kult
tuuriin liittyvän yhteisen maisemakäsityksen sisäistämiseen.
Mahdollisia ryhmiin kytkeytyviä eroja pohditaan joissakin tutkimuksis
sa, mutta teorioiden tasolle niillä ei näytä olevan vaikutusta. Poikkeuksena
on kuitenkin syytä mainita Abigail Housenin esteettisen kehityksen teoria,
jossa vaiheita ei kytketä tiukasti ikään, todetaan vain tietty alaikäraja, jota
nuoremmat eivät voi tuota vaihetta saavuttaa.
Esteettisen kehityksen teorioiden tärkein anti käsillä olevan tutkimuksen
kannalta olikin muistuttaa 1 6—17-vuotiaiden nuorten esteettisen kehityksen
olevan vielä selvästi kesken, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan
kaikenikäisiä suomalaisia. Erityisesti tämä varaus koskee useimpien nuor
ten taiteelle asettamaa esittävyyden vaatimusta.
Taiteen vastaanoton sosiologisen tutkimuksen kannalta hedelmällisem
mäksi osoittautui Pierre Bourdieun makukysymyksiin perustuva distinktio
teoria, erityisesti koska Bourdieun kantavana ajatuksena on aina liittää
yksilöiden preferenssit yhteisöifisiin sidonnaisuuksiin. Kuvataiteen näky
vyys ja materiaalinen luonne ovat epäilemättä keskeisiä tekijöitä siihen
liitettyjen distinktiolatausten synnyssä. Ja tuloksena voi kasinotaloudessa
bourdieulaisittain väittää viime vuosina olleen taiteen hintojenja taidehuu
tokauppojen suosion nopea kasvu.
Bourdieun teorian konkreettinen käyttö suomalaisaineiston yhteydessä
on kuitenkin pulmallista. Jos halutaan päästä pitemmälle yksittäisiin taideteoksiin liittyvien puhetapojen analyysissa, tarvitaan kuitenkin myös muita
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tulkintamalleja.’ Tässä tutkimuksessa niitä haettiin reseptiotutkimuksen
suunnalta, mutta vasta alustavasti soveltaen.
Tutkimuksen aineistona oli ‘puhetta taiteesta’, eräänlaisia konteks
tisidonnaisia fragmentteja, joiden vaihtelu pyrittiin sijoittamaan erilaisiin
konteksteihin (tutkittavien ryhmäliitynnät, teosten vaikutus jne.) Sisältö
luokitusta käyttämällä pyrittiin pelkkää kvalitatiivistalähilukua systemaat
tisempaan metodiseen otteeseen.
Vastausten analyysimenetelmä jossain määrin suosi konventionaalista,
kriitikoiden näkökulmasta lähtevää analyysia. Tämäntyyppinen resep
tiotutkimus muistuttaa sisällönanalyysia tai dekoodaustutkimusta, mutta
sosiologisen tutkimuksen näkökulmaa voisi terävöittää sen tyyppinen dis
kurssianalyysi, joka mahdollisimman pitkälle irrottautuisi totunnaisista
vastaanottotaitojenja kehittyneisyyden käsitteistä tai taidekritiikin käyttä
mästä ja tässäkin tutkimuksessa käytetystä muoto/sisältö -dikotomiasta.
Vaihtoehtoisten analyysimenetelmien kehittäminen jää kuitenkin seuraa
van, saman aihepiirin tutkimuksen tavoitteeksi.
Hiukan pulmallinen oli myös tutkimusasetelma, joka kyllä teki mahdol
liseksi kuvataiteen vastaanottotapojen tarkastelun, mutta ei tehnyt oikeutta
nuorten ja ehkä varsinkaan ammattikoululaisten koko visuaaliselle koke
muspiirilleja siten muiden visuaalisuuteen perustuvien kulttuurituotteiden
vastaanottotaidoille. Nuorten keskeiset visuaaliset kokemukset voivat pe
rustua esimerkiksi elokuvien, televisio-ohjelmien, lehti- ja TV-mainosten
ja musiikkivideoiden katselemiseen. Tai ne voivat liittyä graffltiin, äänile
vyjen kansiinja sarjakuviin.
Nuorten tavat tulkita mm. näitä kulttuurituotteita tarjoaisivat kiinnostavia
tutkimuskohteita (ja jonkin verran tähän liittyen tutkimuksia on tehtykin).
Maalaustaide ei siis useimmille nuorille ole keskeinen visuaalisten koke
musten väylä. Sen sijaan muiden visuaalisuuteen perustuvien kulttuurituot
teiden tuntemuksen heijastuminen kuvataiteen vastaanottotapoihin otettiin
huomioon siinä määrin kuin se ulottui sanallisten vastausten tasolle.
Toisaalta niin peruskoulussa, lukiossa kuin keskiasteen oppilaitoksissa
km taidekasvatus kuuluu opetusohjelmaanja maalaustaiteeseen tutustumi
nen on osa tätä opetusta. Tällöin nimenomaan taidekuvien sanallistamisen
tutkiminen on myös mielekäs tehtävä.

Ammattikoululaiset
Tutkimuksen havaintojen perusteella näyttää siltä, että taidetta harrastamat
tomassa ympäristössä kasvaneilla nuorilla— tässä tapauksessa siis varsinkin
ammattikoululaisilla mutta myös osalla lukiolaisista on koodi käytettä
vissään suomalaisten viime vuosisadan taiteen klassikoiden vastaanottami
seen. Tämä koodi perustuu ainakin seuraaviin seikkoihin: käsitykseen
—
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suomalaisuudestaja Suomen historiasta, käsitykseen maiseman ideaalityy
pistä, jonkinlaiseen käsitykseen taiteen tehtävästä tai siitä, mitä taide onja
lisäksi eläytymisestä teoksen kuvaamaan maailmaan. Samantapaista koo
dia sovelletaan ‘myyntitaidetta’ edustavaan maisemakuvaan. Jälkimmäi
nen yleensä vastaa parhaiten ammattikoululaisten käsitystä kiinnostavasta
ja mieluisasta taiteesta. Spontaani viehtymys teosta kohtaan ilmeni emotio
naalisen tason esille tuomisena edellä kuvailtujen vastaanoton koodien
lisäksi.
Taiteen avulla haluttiin kokeajotakin, joka on ylevämpää kuin arkielämä.
Ylevyyttä tarjosi “Jokimaisema” ja Taistelevat metsot, jonka maisemaku
vauksesta eräs vastaaja erikseen huomautti, että oli erityisen “hyvä mihin
ne oli laitettu, ettei ole laitettu mihinkään kerrostalon pihalle”.
Modernin abstraktin taiteen yhteydessä edellä hahmotettu taiteen vas
taanoton koodijärjestelmä ei toimi. Siitä on sovellettavissa ainoastaan mer
kityksenantotapa, joka koskee käsitystä taiteen tehtävästä tai siitä, mitä
taide on ja tätäkin koodia sovellettaessa reseptio jää teoksen kieltämiseksi
ja siten niukaksi. Olennaisesti muunlaista, edellä hahmotellusta poikkeavaa
koodia heillä ei ole käytettävissään modernin abstraktin taiteen vastaanotos
sa.
Sen sijaan tilanne oli toinen, kun ammattikoululaiset kohtasivat esittävää
tai esittäviä elementtejä sisältävää nykytaidetta, joka tarjosi liityntöjä hei
dän kokemuspiiriinsä (Riskula; Mäkilä). Tällaisten kuvien vastaanotossa
katsojilla on käytettävissään edellisestä melko lailla poikkeava koodi. Täl
löin korostuvat heidän henkilökohtaiset kokemuksensa ja arkipäiväinen
maailmansaja koodi,johonliittyvätviihdeteollisuudentuotteista suodatetut
merkitykset. Intertekstuaalisten viittausten keskeisyyden vuoksi postmo
dernin teoksen (Mäkilän CR11) vastaanottotapa poikkesi selvästi muiden
tutkimuksessa mukana olleiden teosten vastaanottotavoista. Postmodernin
teoksen vastaanotossa raja massakulttuurinja taiteen välillä särkyi. Vastaa
valla tavalla taiteilija Keith Haring (k. 1990) otti huomioon kulttuuriteolli
suuden tuotteiden kuluttamistavan ja perusti kaupan, jossa myytiin hänen
kuvillaan varustettuja tuotteita. Kun Haringia arvosteltiin omien töidensä
Kauppani jatkaa sitä, mitä tein metro
kaupallistamisesta, hän vastasi:
muureja korkean ja alemman taiteen
ML);
rikkoo
se
asemilla (graffiteja
välillä.” (HS 17.2.1990)
Kokemattomien taiteen katsojien parissa tehdyn vastaanottotutkimuksen
perusteella kiinnostavimpiin havaintoihin kuuluukin se, että hyvin erilais
ten yleisöjen kohtaaminen on mahdollista esimerkiksi viihdeteollisuudesta
vaikutteita saaneiden teosten yhteydessä (Mäkilän CR11), vaikka aikaisem
man taiteeseen liittyvän tutkimuksen ja muun kirjoittelun perusteella olisi
voinut odottaa, että kuvataiteen kentät (taidemaailma) olisivat massoilta
suljetut (Becker 1984; Bourdieu 1968). Sopivan tyyppisiä teemoja käsitte
levät, ennen kaikkea populaarikulttuurin kanssa ‘keskustelevat’ teokset
voivat olla merkityksellisiä kaukana toisistaan oleville ryhmille (tässä:
taidemaailmalle ja ammattikoululaisnuorille). Toisaalta voidaan arvella,
“—

—
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ettei keski-iässä olevilla vähäisen kokemuksen omaavilla katsojilla puoles
taan olisi ollut sopivaa koodia käytettävissään juuri esimerkiksi Mäkilän
teoksen reseptiossa.

Lukiolaiset
Lukiolaisnuorten kuvataiteen vastaanottotapojen keskeiset piirteet muistut
tivat eräiden teosten kohdalla ammattikoululaisten samojen teosten konk
retisaatioita, mutta joidenkin teosten vastaanottotavoissa oli eroja näiden
kahden ryhmän välillä. Empiirisen aineiston valossa on mahdollista nostaa
esiin joitakin vastaanoton piirteitä, jotka olivat tyypillisiä yhdelle ryhmälle
ja harvinaisia toisessa ryhmässä.
Olennaisin kahta tutkittua ryhmää erottava piirre oli teoksen muotokielen
korostuminen lukiolaisten vastauksissa. Lukiolaiset kiinnittivät jokaisen
heille näytetyn teoksen yhteydessä teoksen muotoon enemmän huomiota
kuin ammattikoululaiset. Myös realismia edustavien klassikkomaalausten
yhteydessä teosten muotoon, siis väreihin, sommitelmaan, yksityiskohtiin,
valon käyttöön jne. kimnitettiin yllättävän paljon huomiota.
Pierre Bourdieun taiteen havaitsemisen teorian näkökulmasta lukiolaisil
la oli tässä suhteessa taiteellista kompetenssia. Bourdieu määrittelee taiteel
lisen kompetenssin vastaanottajan tietämykseksi puhtaasti taiteellisista
erotteluperiaatteista, joiden avulla jokin representaaiio voidaan sijoittaa
tyylillisiäluokituksiakäyttäen kaikkien mahdollisten taiteellisten represen
taatioidenjoukkoon,jotka yhdessä muodostavat taiteen, eikä teosta sijoiteta
arkielämän objektien erilaisten mahdollisten representaatioiden joukkoon.
Taidemyyntiliikkeen valikoimista poimitunjokimaiseman reseptio antoi
tukea näille havairmoille. Vaikka lukiolaiset pitivät teosta useimmin kau
neimpana, teos edusti ‘rahvaan makua’ ,ja noin puolet lukiolaisista suhtau
tai teokseen ainakin jossain määrin kriittisesti. Kriittisesti suhtautuvien
perheiden sosiaalinen asema oli paria poikkeusta lukuun ottamatta korkea.
Bourdieulaisessa mielessä jako ei siis kulkenut ammattikoululaisten ja
lukiolaisten välillä, vaan puolet lukiolaisista muodosti oman makuryhmän
sä loput tutkittavat toisen.
Kiinnostavaa oli myös havaita, että taideinstituution ulkopuolelle jäävä
teos saattoi synnyttää nuorten keskuudesssa enemmän taideyhteisönhyväk
symiä käsitteitä käyttävää tulkintaa kuin kriitikoiden arvostama teos.
Sen sijaan lukiolaistenkaan vastaanottotapoihin ei yleensä kuulunut
Bourdieun kehittyneelle taidemaulle asettama piirre: etäännyttäminen. Päin
vastoin: katsojan henkilökohtaiset tuntemukset teoksen äärellä tulivat sel
västi esiin. Abstraktien teosten vastaanottotavat eivät olleet viileitä ja
etäännytettyjä. Eniten kyllä kiinnitettiin huomiota teoksen muotokieleen,
mutta sen jälkeen seuraavaksi eniten tuotiin esiin omia tuntemuksia, usein
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kiihtyneitäkin mielenilmaisuja. Lukiolaisetkaan eivät olleet vielä omaksu
neet Bourdieun määrittelemää kultivoituneelta vastaanottaj alta odotettua
viileyttä. Suhtautuminen abstraktiin taiteeseen jakoi lukiolaiset kahteen
leiriin: myönteisesti ja kielteisesti suhtautuviin. Vanhempien korkea sosi
aalinen asema näyttäisi olevan välttämätön mutta ei riittävä ehto kiinnos
tukselle abstrakteja teoksia kohtaan. Nuorten taideharrastus ei yhtä selvästi
kytkeytynyt tähän makukysymykseen.
Figuratiivinen nykytaide (jonka edustajina oli yksi surrealistinenja yksi
realistinen nykykulttuurin kuvaus) jätti lukiolaisten mielestä katsojalle
useita tulkintamahdollisuuksia. Selvästi esittävän, kantaa ottavaksi koetun
taiteen vastaanottotavoissa oli sellaista monipuolisuutta, joka viittaa melko
hyviin taitoihin kuvien sanallistamisessa, vaikka yliopisto-opiskelijoiden
saman taiteilijanteosten reseptio liikkuikinkorkeammalla abstraktiotasolla.
Suhtautuminen uusinta taidetta kuvasarjassa edustaneeseen populaari
kulttuurista ammentaneeseen Mäkilän teokseen jakoi lukiolaiset siihen
mieltyneisiinja kriittistä etäisyyttä ottaneisiin. Kaikki lukiolaiset eivät ehkä
tunteneet olevansa niitäjulkisuuden määrittelemiänuoria,joihinvetoavaksi
teos oli heidän mielestään suunniteltu. Havainto sopii yhteen Tommi Hoik
kalan (1988) tutkimustuloksen kanssa, jonka mukaan ‘nuoruutta’ sinänsä
ei ole olemassa, on vain nuoruutta koskevia erilaisia puhetapoja.
Lukiolaisten keskuudessa oli myös mahdollista tarkastella tyttöjen ja
poikien vastaanottotapojen mahdollisia eroja, mutta kerätyn aineiston va
lossa niitä ei löytynyt. Poikien suhtautuminen teoksiin oli esimerkiksi yhtä
emotionaalista, ei-etäännyttävää kuin tyttöjen. Tyttöjen ja poikien kuvia
koskevat preferenssit olivat myös samanlaisia.

Nuorten kiisitykset aidosta taiteesta
Länsihelsinkiläisen yksityiskoulun lukiolaisten ja perinteisessä työväen
luokkaisessakaupunginosassa sijaitsevan ammattikoulun oppilaiden tavas
sa vastaanottaa kuvataideteoksia havaittiin kiinnostavia yhtäläisyyksiä ja
eroja.
Näiden kahden ryhmän välillä oli faktuaalisia eroja opiskelupaikanlisäk
si. Suuri osa tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista oli keskiluokkaisista,
paljolti ylempää keskiluokkaa edustavista kodeista, kun taas ammattikou
lulaiset edustivat useimmiten työväestöä. Lukiolaisilla oli enemmän taitee
seen liittyviä kokemuksia kuin ammattikoululaisilla, joten ei ollut yllättä
vää, että edelliset olivat harjaantuneempia taiteen vastaanottajia. Lukiolai
set ovat koulutuksensa vuoksi lisäksi harjaantuneempia ilmaisemaan itse
ään kirjallisesti ja suullisestikin, joten tutkimusasetelma asetti heidät vas
taajina jossain määrin edullisempaan asemaan. Saattaa olla niinkin, että
kuvan ja äänen yhdistelmä on nuorille ja ehkä varsinkin ammattikoululai
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sille luontevampi kuvallisten viestien vastaanoton muoto kuin kuvan ja
sanan yhdistäminen.
Kolme keskeistä havaintoa liittyi ryhmien välisiin yhliiläisyyksiin. En
sinnäkin kuvataiteeseen suhtauduttiin yleensä hyvin myönteisesti. Lu
kiolaisten kohdalla se ei ollut yllättävää, koska tutkittavat olivat valinneet
opinto-ohjelmaansa musiikin sijasta kuvaamataidon. Mutta myös ammattikoululaiset olivat suorastaan innostuneita kuvista eikä sana ‘taide’ herättä
nyt heissä negatiivista tunnelatausta. Ammattikoululaiset tuntuivat esimer
kiksi olevan varsin yksimielisiä siitä, että olisi ikävää, jos kotien seinillä ei
olisi tauluja. Pierre Bourdieukin (1979, 318) korostaa, etteivät eri sosiaali
luokat eroaniinkään siinä, kuinkapaljonniidenjäsenet arvostavatkulttuuria
kuin siinä, kuinka paljon he tuntevat sitä. Bourdieulaisittain tulkittuna se,
että kutakuinkin kaikki nuoret ovat oppineet arvostamaan kuvataidetta,
takaisi kuvataiteen tuntemukseen liittyvän vallan olemassaolon.
Toiseksi sekä lukiolaisten että ammattikoululaisten vahva kiinnittyminen
realismiinja ennenkaikkea maisemakuviin tuli voimakkaasti esiin. Nuorten
katsomustavassa keskeistä oli käsitys aidosta maisemasta, johon liitettiin
suomalaisuudenpiirteitä. Tämähavaintoliitettiinhistorialliseenkontekstiin
ja todettiin, että sillä on yhtäläisyyksiä teollistumiskehityksen alkuvaihei
den muuttuneen, porvarillisen, maisemakäsityksen kanssa. Kouluopetuk
sen, kirjallisuuden ja joukkoviestimien välityksellä tietyn tyyppinen ihan
teellinen maisemakäsitys on iskostunut suomalaisten mieliin. Tällaiseen
ihannemaisemaan kuuluu koskematonta luontoa, vettä ja metsää.
Perinteiset realistiset teokset, erityisesti maisemat, asetettiin etusijalle.
Tässä suhteessa nuorten taidekäsitykset muistuttivat vuosisadan vaihteen
ihanteita. Poikkeuksia tästä maun yleislinjasta kuitenkin oli: osa nykytai
teesta, siis modernin jälkeisestä taiteesta, vetosi modernia taidetta laajem
paan yleisöön.
Nuorilla oli siis selvä käsitys aidosta ja todeifisesta maisemasta, joka
ilmeisesti poikkeaa kriitikoiden käsityksestä. Tutkimuksissa suomalaisten
kirjallisuuden vastaanottotavoista on havaittu keskeisenä lukijoiden “totuu
den kaipuu” eli kirjan on kerrottava todellisuudesta sellaisena kuin se on
(Jokinen 1989,55; Eskola& Linko 1986). Tässä yhteydessä voidaan puhua
tyypillisestä suomalaisesta kokemistavasta. Avoin ja mielenkiintoinen ky
symys on, kuinka vahvana aitouden etsintä korostuu esimerkiksi muissa
eurooppalaisissa kulttuureissa.
Eräs todenmukaisuuteen kiinnittymisen syy lienee lisäksi se, että tutki
muksen kohdejoukkona olleiden, pääosin 1 6—17-vuotiaiden nuorten esteet
tinenja muukin kehitys oli vielä selvästi kesken. Abstraktin taiteen vierok
suminen ei välttämättä olisi ainakaan lukiolaisten joukossa yhtä tavallista
sitten kun he ovat kymmenen vuotta vanhempia.
Kolmanneksi taidemyyntiliikkeestä peräisin oleva jokimaisema koettiin
molemmissa ryhmissä pääasiassa aidoksi, todentuntuiseksi. Vaikka maa
laus oli ulkomailla tuotettu, useimpien nuorten reseptiossa se vastasi ihan
teellisen suomalaismaiseman historiallisesti muodostunutta määritelmää.

86

Tutkittujen kahden ryhmän välillä oli kuitenkin erojakin tähän teokseen
liitetyissä puhetavoissa. Ensinnäkin noin puoleen lukiolaisten vastauksista
sisältyi kriittisiäkin kommentteja. Ammattikoululaisten keskittyessä teok
sen aiheeseen ja omiin konkreettisiin kokemuksiinsa, lukiolaiset puhuivat
enemmän teoksen muotokielestä ja toteutuksesta ja arvioivat taiteilijan
onnistumista työssään. Esteettisen kehityksen teorioiden näkökulmasta
(Housen, Parsons, Rosenstiel) lukiolaiset olivat edistyneemmässä vaihees
sa. Housenin viisiportaisella asteikolla ammattikoululaiset sijoittuisivat
ensimmäiseen vaiheeseen (jossa kysytään ennen kaikkea mitä taideteos
esittää) ja lukiolaiset sijoittuisivat pääosin toiseen vaiheeseen (jossa koros
tetaan käyttökelpoisuutta ja realismia sekä kysytään, miten teos on tehty).
Bourdieun taidemaun teoriaan soveltaen saman asian voi ilmaista toteamal
la, etteivät ammattikoululaiset ottaneet teokseen etäisyyttä ja lukiolaisista
km vain osa otti siihen etäisyyttä.
Lukiolaisten käsitys maiseman ideaalityypistä oli hiukan joustavampi
kuin ammattikoululaisten. Victor Westerholmin suomalaisen taiteen klas
sikoihin kuuluvassa Eckerön postilaiturissa molemmat ryhmät kiinnittivät
erityisesti huomiota teoksen välittämään tunnelmaan, mutta lukiolaisia teos
miellytti,ja ammattikoululaisista se oli ikävä ja synkkä.
Abstraktin taiteeseen liittyvissä puhetavoissa havaittiin eroja lukiolaisten
ja ammattikoululaisten välillä, vaikka yleistulos olikin se, ettei (ainakaan
tutkimuksen mukaan valittu) abstrakti taide miellyttänytnuoria. Lukiolaiset
toivat omat tunteensa ja mielipiteensä vahvoina esille eivätkä puhuneet
abstraktista taiteesta yleisellä tasolla, etäisyyttä ottaen. Lukiolaiset tarkas
telivat myös enemmän abstraktien teosten yksityiskohtia ja jossain määrin
muotokieltä. Ammattikoululaiset taas kiinnittyivät voimakkaasti konkreet
tisiin assosiaatioihin, etsivät abstraktista taiteesta esittävyyttä. Tätä havain
toa ei tosin voi varauksetta yleistää koskemaan kaikkea abstraktia taidetta,
ensimmäinen nuorille näytetty abstrakti teos muodostui ruuduista ja pers
pektiivikuvauksesta ja se tarjosi konkreettisia mielleyhtymiä enemmän
kuin jokin toinen abstrakti teos. Jälkimmäinen nuorille näytetty abstrakti
maalaus herätti ammattikouhilaisissa myös konkreettisia tulkintoja, mutta
koska teos ei tarjonnut selviä esineisiin liittyviä mielleyhtymiä, konkretia
ilmeni esim. tekotapaanliittyvinä kommentteina (“lapselle annettu pensseli
ja paperia”). Osa ammattikoululaisista pohti tämän teoksen yhteydessä
myös taiteen rajoja ja totesi, ettei teos voi olla taidetta. Samalla he tulevat
myös torjuneeksi lapsen visuaaliset nautinnotja mielikuvituksen. Lukiolai
set eivät vähäisestä innostumisesta huolimatta kertaakaan asettaneet teok
sen kuulumista taiteen piiriin kyseenalaiseksi, joten heidän reseptionsa
jättää enemmän tilaa oudon taiteen omaksumiselle.
Aiemmin tutkittujen yliopisto-opiskelijoiden oli myös vaikea saada abst
rakteista teoksista paljonkaan irti. (Lepistö 1989, 62; 68)
Lukiolaistenja ammattikoululaisten välillä oli jonkin verran eroja Risku
lan puupiirrokseen Väkivalta liittyvissä puhetavoissa. Ammattikoululaiset
pohtivat teoksen aihetta, lukiolaiset siirtyivät edellisiä useammin pohti-
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maan teoksen sanomaa tai merkitystä.
Linnovaaran surrealistinen Kuutamosonaatti vastaanotettiin myös eri
tavalla näissä kahdessa ryhmässä. Lukiolaiset eläytyivät teoksen tunnel
maan, kiinnittivät huomiota sen edustamaan tyylisuuntaan, surrealismiin,
yksityiskohtiin ja aiheeseen. Sen sijaan ammattikoululaiset yrittivät tulkita
teoksen aihetta, mutta se jäi useimmille käsittämättömäksi ja yleisarvio oli
kielteinen.
Sarjakuvien tyylistä vaikutteita saanut Jarmo Mäkihi.n postmodemi teos
herätti ammattikoululaisissa valtaisan innostuksen mitä ilmeisimmin siksi
että teos liittyi heille tuttuun esteettiseen ilmaisuun. Teos liitettiin usein
kulttuuriteollisuuden tuotteiden yhteyteen, se rinnastettiin esimerkiksi sar
jakuviin, graffitiin, mainoksiin tai heavy-musiikkiin.
Mäkelä on taideinstituution arvostama taiteilijaja samaan aikaan taiteen
kanssa vain vähän tekemisissä oleva ryhmä perinteisiä teollisuudenaloja
varten opiskelevat ammattikoululaiset koki kyseisen taiteilijan teokset
kiinnostavinaja löysi niistä kytkentöjä omaan elämäänsä.
Teos herätti lukiolaisissakin voimakkaita, mutta vastakkaisia tunteita.
Jotkut lukiolaiset ottivat teokseen esteettistä etäisyyttä: todettiin, että nuoria
kiinnostavat tämäntyyppiset työt ikään kuin vastaaja itse ei kuuluisi nuo
risoon. Kaikki lukiolaiset eivät ehkä tunteneet olevansa niitä julkisuuden
agenttien määrittelemiä nuoria, joita varten tällaisia kuvia tuotetaan.
—

—

Onko visuaalisen lukutaidon opettaminen mahdollista?
Koulujen kasvatustavoitteiden määrittelijät ovat ottaneet ainakin periaat
teessa tavoitteeksi visuaalisen lukutaidon opettamisen myös ammatillisissa
oppilaitoksissa, koska taide-ja ympäristökasvatus on ollut niissä pakollise
na oppiaineena vuodesta 1982 lähtien. Suunnitelmat päiväkotien visuaali
sen kasvatuksen syventämiseksi ovat jo olemassa.
Esa Sironen (1983, 40) on muistuttanut, että kuvien lukukyvyssä on
kysymys aistimellisesta ja poliittisesta sivistyksestä. 1990-luvulla ehkä
pidetäänkin jo itsestään selvänä, että koulun tulee valmentaa oppilasta
toimimaan mainoskuvien, sarjakuvien ja videoiden vaikuspiirissä. Mutta
opettajien hyvää tarkoittavat yritykset eläytyä oppilaita ympäröivien visu
aalisten kulttuurituotteiden maailmaan ovat Donald Broadyn (1986, 140—
165) mielestä yleensä tuomittu epäonnistumaan. Broady katsoo että opet
tajan tämärikaltainen eläytyminen ei saavuta oppilaissa vastakaikua, koska
“palkkatyöläisenmentaliteettia” toteuttavatoppilaatosaavatvarjellavapaa
aikansa piiriin kuuluvia asioita. Jaettu kokemus opettajan kanssa ei ole
Broadyn mukaan mahdollinen, koska selvitäkseen opetustilanteesta opet
tajan on omaksuttava tietynlainen opettajan rooli, johon ei mahdu oppilai
den persoonallisuuksien huomioon ottaminen. Toiseksi luokkahuoneessa
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tapahtuvassa kulttuuriteollisuuden tuotteiden analyysissa (jossa käydään
läpi esimerkiksi naisten kuvauksen stereotypioita rockvideoissa) tuotteet
irrotetaan niiden todellisista käyttöyhteyksistä.
Erityisesti työväestön lasten visuaalisen ilmaisukyvyn opettamisessa tör
mätään myös muihin pulmiin. Opettajan mielekkäiksi kokemat tehtävät,
esimerkiksi abstraktien kuvien tekeminen, eivät ole välttämättä näiden
oppilaiden kannalta mielekkäitä. Broady (1986, 163—165) kertoo esimerkin
opettajasta, joka pyrki synnyttämään oppilaissaan halun ilmaista itseään
erilaisilla väreillä ja muodoilla ja pyrki herättämään heissä tunteen, että he
voivat ilmaista itseään muutenkin kuin sanoilla. Luokassa, jonka enemmis
töllä oli työväenluokkainen tausta, opettaja saavutti kovin vähän vasta
kaikua näille ajatuksille. Kysymys ei ollut vain opetustyylistä, vaan myös
oppilaiden käsityksestä piirustus-nimisen oppiaineen merkityksestä. Työn
tekijöiden lapset käsittivät piirustuksen usein oppiaineeksi muidenjoukos
sa,jonka tarkoituksena on, että opitaan mieluumminjotain käyttökelpoista,
esimerkiksi mallin mukaista piirtämistä. Nämä oppilaat odottivat hyvin
täsmällisiä tehtäviä ja opettajan selviä ohjeita. Sitä vastoin keskiluokan
lapset mieltävät piirustuksen erilaiseksi kuin useimmat muut kouluaineet.
Heidän mielestään piirustustunneilla kehitetään persoonallisuutta ja ii
maisukykyäja tehtävien pitää olla mahdollisimman vapaita.
Miksi sitten Mäkilän postmodemi teos saavutti niin suuren suosion
ammattikoululaisten keskuudessa, vaikka Broadyn perustelut tuntuvat va
kuuttavilta? Ulkopuolisen tutkijan saapuminenkouluunja annetun tehtävän
vapaamuotoisuus ehkäjättivät oppilaat sopivasti ymmälleen tutkijan tavoit
teista, vaikkei ole syytä olettaa, etteikö tutkijaa miellettäisi ainakin jossain
määrin opettajan lailla sopeuttavan aikuismaaiknan edustajaksi. Tärkeintä
ehkä oli, että oppilaille tuli sellainen tunne, etteivät heidän mieltymyksensä
tai puhetapansa joutuisi arvostelun kohteiksi. Saattaa myös olla, että Broa
dyn tulkinta on kovin kärjistetty. Helsinkiläisillä ammattikoululaisilla tun
tui olevan spontaania kuviin eläytymisen kykyä ja kuvien katselu tuotti
heille iloa.
Ainakin osalle tutkimista nuorista aineistonkeruutilanne toimi myön
teisenä taidekasvatuksellisena tilanteena. Koululaiset (kuten muutkin ihmi
set) kokivat myönteisenä tilanteen, jossa heidän mielipidettään kuunnel
laan. Havaintojen tekemisen taitoja voisi kuvaamataidon opetuksen yh
teydessä vahvistaa tilanteissa,joissa koululaiset itse pääsisivät taiteen arvi
oitsijoiksi eivätkä niin kuin yleensäkaikenlaisissaopetustilanteissa,joutuisi
arvioinnin kohteiksi. Broadyn näkökulmasta on kuitenkin selvää että juuri
lukiolaistyttö arvioi haastattelutilannetta seuraavasti:
“Minusta se oli hirveen hyvä kun sä kysyit että mitä mieltä mä olen, niin
en mä aikaisemmin ole, just kun me ollaan käyty jossain näyttelyssä, niin
mä olen vaan katsellut jotain teosta, mutta mä en ole niin kuin pohtinut sitä.
Varmaan tämän jälkeen tulee mietittyä vähän enemmän mitä se tarkoittaa.
Mä en ole millään tavalla analysoinut aikasemmin.”
Ilman tutkijan interventiota useimpien nuorten ihmisten elämällä ei ole
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juuri tekemisistä taiteen kanssa mutta silti se on tosiasiassa täynnä ilmaisuja,
merkkejäja symbolejajoiden välityksellä yksilötja ryhmät pyrkivät raken
tamaan olemassaoloaan, identiteettiäänja merkitystään, Paul Willis (1988,
72—73) korostaa. Ja Willisin näkökulmasta uusien yleisöjen etsiminen en
taiteenlajeille sisältää impiisiittisen oletuksen siitä, että kyseisillä ryhmillä
ei olisi valmiiksi mitään omaa kulttuuriaan paitsi korkeintaan todella
pahasti vesitetty versio eliitin kulttuurista tai passiivisesti vastaanotettu
viihdeteollisuus.
Kysymyksen visuaalisen lukutaidon opettamisesta voi siis asettaa toisinkm: jos muut visuaalisuuteen perustuvat kulttuurituotteet kiinnostavat suu
rinta osaa nuorista enemmän kuin maalaustaide, ketä palvelee heidän
saamisensa kuvataiteen pariin? Voidaan ajatella että kuvien vastaanottotaidot lisäävät elämän nautittavuutta. Toisaalta Bourdieun tavoin voidaan
myös ajatella, että taide voi toimia välineenä symbolisessa valtakamppai
lussa vain, jos taidetta pidetään yleisesti erittäin tärkeänä osana kaikkien
ihmisten elämää, eikä sen olemassaoloa tai arvoa aseteta kyseenalaiseksi.
—

Huomautuksia:

1. Ryhmä- ja erityisesti yhteiskuntaluokkasidonnaisuuksiin perustuvat merkityk
senantotavat on viime aikaisessa sosiologisessa keskustelussa alettu asettaa ky
seenalaisiksi (esim. Ehrnrooth 1990)
2. Taide-ja ympäristökasvatus tuli periaatteessa pakolliseksi oppiaineeksi keskias
teella vuonna 1982, mutta keskiasteen uudistus tuli voimaan en alojen oppilaitok
sissa asteittain. Opettajista, joista lähes kaikki ovat tuntiopettajia, suurimmalla
osalla ei ole koulutusta tämän oppiaineen opettamiseen. Vuonna 1988 otettiin
käyttöön pätevöittämiskoulutusjarjestelmä. Taideteollisessa korkeakoulussa on
koulutusohjelma, joka on tarkoitettu toimessa oleville opettajille, joilla on kunnos
tusta taide- ja ympäristökasvatuksen opettamiseen.
Viime aikoina on esiintynyt painetta siihen suuntaan, etta oppiaineen sisällä
painotettaisiin ymparistökasvatusta. Taide- ja ympäristökasvatus -nimisen oppiai
neen saaminen keskiasteelle pakolliseksi aineeksi ei siis näytä ilman muuta takaavan taidekasvatuksen tai visuaalisen lukutaidon opetusta.

90

SUMIvIARY
Publications of the Research IJnit for Contemporary Culture no 30. Jyväskylä 1992.

STRANGE ART OR REAL ART
THE RECEPTION OF VISIJAL ART AMONG TECHNICAL SCHOOL STIJDENTS
AND HIGH SCHOOL STU’DENTS

Maana Linko

In recent years the visual pattems of
westem culture have attracted more
and more attention. The economic
boom of the 1980s had a great im
pact on visual art. For one thing, art
came to be appreciated as a product
with economic value. In addition,
people flocked in greaternumbers to
art exhibitions. In this vivid ath
mosphere the public’s role came into
sharper focus.
The aim of this study was to form
on how Finnish youth res
view
a
pond to visual art. Verbal responses
to art among high school students in
a largely middle class neighbour
hood and technical school students
in an old working class neighbour
hood were studied. Also, the variati
on in the reception of different kinds
of pictures was investigated.
Eight siides of pictorial art were
shown to the respondents. Ali works
were by Finnish artists, the oldest
from 1885 and the newest from
1984. The respondents gave written
answers to a series of questions and
some were aiso interviewed in pairs.
The theoretical background for

this study comes from three sources.
First, the reception research that
emphasizes the role of the public in
attributing meanings to an artwork.
Second, Pierre Bourdieu’s concept
of the cultural capital that different
classes try to acquire by making dis
tinctions of taste. Also, theories for
med inthe field of social psychology
on the aesthetic development of
people were studied. Their useful
ness for a sociological study lay in
their methodology but the lack of a
concept of culture in these studies
restricted the contextualization of
their resuits.
It was indicated in this study that
students whose immediate surroun
dings provide little artistic stimulati
on (which applies to most students
in technical school) have a certain
code useful in the reception of clas
sical realist art. This code is made up
of several elements such as a comp
rehension of Finnish history and of
what it is like to be a Finn. It also
includes the image of an ideal lands
cape, and a certain understanding of
the purpose or defmition of art. A
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piece of so-called popular art(lands
cape with river and trees) from a
modest art dealer was received with
anotherwise similarcode and a great
deal of emotion. This work of art
was the most vaiued in both groups.
The code described was notuseful
in the reception of modem abstract
art. Only the viewer’s definitions of
art couid he appiied to them. Usual
ly, abstract art was rejected.
The aesthetic and othermental de
veiopment of the study group was
not compieted. The tolerance of
absiract art may he higher in the
aduit population.
There were some differences in
the way technical schooi studenis
and high schooi students spoke
ahout art. The most evident diiferen
ce was the mention of the formal
characteristics of the artwork in the
responses of the latter group. Accor
ding to Pierre Bourdieu’s theory,
this implies their greater competen
ce in the reception of art. HaIf of the
high school students made a distinc
tion hetween high and mass art,
whereas almost ali the technical
school students cherished a piece of
popular art. However, it could he
that young people’s aesthetic com
petence is greater in different do
mains; a combination of sound and
visual images for instance might he
more famiiar to many ofthem.
Students in both groups placed a
high value on realism and especially
on iandscapes. The code applied to
these pictures consisted of an image
ofan authentic landscape which was
thought to he exclusively Finnish
(ironically, though, the painting was
produced abroad). Impiicit in this
idea of a iandscape was the notion of
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unspoiied nature, of the sensual en
joyment of water and forest and so
on. This resembles eariy bourgeois
and urban ways of looking atlansca
pe. School, iiterature and com
munication have reinforced tMs mo
de of reception in young people’s
minds.
Inthe reception ofa”postmodem”
work of art the line between mass
culture and high art was broken. The
technicai school students attributed
meaning to this picture through refe
rence to various products or aspects
of popular culture. The high school
students were also fascinated by the
postmodem work of art. Their atti
tude towards this image was either
very positive or highly criticaL So
me ot the high school students dis
tanced themseives from the youth
“for whom these images are produ
ced”.
The officiai goals for art educati
on or visual literacy include afi stu
dents at the secondary ievei. Pians
aiready exist to enhance the visual
education of children in daycare
centres. Consequently, education
planners attach a great deal of im
portance to teaching visual literacy
in the 1990s. However, some critics
like Donald Broady question the va
lue of tMs education, because only
chiidren who in theirimmediate sur
roundings have aiready leamed to
think in terms of the usefu]ness of
their own personal growth and crea
tivity can benefit from the way that
visual literacy is taught.
This skepticism seems exaggera
ted, since most students with mmi
mal interest in art enjoyed participa
ting in the study and showed great
enthusiasm for certain pictures (the

river landscape, the “postmodem” and for whom is it important to bring
image). One positive way of lear ali people to understand and give
ning to perceive images could be value to art? Artistic appreciation
derived from the experience of con can add great pleasure to one’ s life.
ducting this study. Students could be On the otherhand, as Bourdieu mdi
encouraged to oifer their opinions cates, art can be useful in the sym
without fear of beingjudged right or bolic power struggle between the
classes only ifk is granted an impor
wrong.
The question of a broadly based tant place in the lives of ali people
aesthetic education can also be ap and its existence or value is not ques
proached from another angle: why tioned.
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Kyselylomake
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
NYKYKUL1TUURIN TUTKIMIJSYKSIKKÖ

Nykykulttuurin tutkimusyksikössä tutkitaan tämän kyselyn avulla suomalaisten
suhtautumista kuvataiteeseen. Aihe on tärkeä, koska kuvia kohtaamme kaikkialla,
mutta niihin suhtautumisesta ei ole olemassa tähän mennessä juuri mitään
tietoa.
Vastaa kaikkiin kysymyksiin. On tärkeää että kirjoitat oman mielipiteesi,
oikeita ja vääriä vastauksia näihin kysymyksiin ei ole. Vastaaminen ei
myöskään edellytä mitään erityisiä tietoja kuvataiteesta. Vastaajien nimet
jäävät vain tutkijan tietoon. Tutkimusta tekee valt.kand. Maana Linko.
JOKAISEN VASTAUS ON TÄRKEÄ
RENGASTA OIKEAN VAIHTOEHDON EDESSÄ OLEVA NUMERO TAI KIRJOITA VASTAUS VIIVALLE
1. Vastaajan nimi:
2. Äidin ammatti:

Isän ammatti:

3. Oletko joskus käynyt taidemuseossa tai taidenäyttelyssä?
1
2
3

Olen useita kertoja
Olen kerran tai pari
Enole

4. Jos olet ollut taidemuseossa tai taidenäyttelyssä, mainitse missä (voit
mainita useitakin).
5. Olitko kiinnostunut näkemästäsi?
1

2

Olin.

Miksi?

En ollut.

6. Entä oletko sattunut käymään viimeksi kuluneen vuoden aikana jossakin
museossa tai näyttelyssä?
1

Enole
Olen.

Missä?

7. Käytkö taidenäyttelyissä
1
2
3
4
5

Enimmäkseen koulun kanssa
Pelkästään koulun kanssa
Enimmäkseen perheen kanssa
Yhtä paljon koulun ja perheen kanssa
Muussa seurassa. Missä?

8. Onko kotonasi jonkinlaista taidetta tai koriste-esineitä? (voit rengastaa
useita vaihtoehtoja)
1
2
3
4
5
6.
7

Tauluja
Taidejulisteita tai painokuvia, esim. taidepostikortteja
Taidelasia
Taidekirjoja
Matkamuistoja yms.
Muuta; Mitä
Ei ole

OSOITE:
Seminaannkatu 15
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9.

Onko perheessäsi tai muussa ymnäristössäsi joku edes vähän kiinnostunut
kuvataiteesta? (voit rengastaa useita vaihtoehtoja)
1
2
3
4
5
6

Olen itse kiinnostunut
Äiti
Isä
Sisko tai veli
Muu sukulainen
Kaveri

10. Kiinnitätkö ympäristössäsi huomiota tauluihin, veistoksiin tai yleensä
kuvataiteisi in?
1
2

Kyllä
En

11. Muistatko nimeltä joitakin taidemaalar&ita tai kuvanveistäjiä?
Jos muistat useita, mainitse niitä, joiden töistä pidät.

12. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä? “Jotta pitäisin taideteoksesta,
siitä pitää voida nähdä, mitä se esittää.”
—

1
2
3
4
5

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain:eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa

13. Mitä teet mielelläsi vapaa—aikana? Voit rengastaa useita vaihtoehtoja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kuuntelen musiikkia
Katselen TV:tä
Lueskelen lehtiä
Luen kirjoja
Luen sarjakuvia
Urheilen, liikun
Tapaan kavereita
Käyn elokuvissa
Muuta.

Mitä?

14. Harrastatko jotakin seuraavista asioista? Voit rengastaa useita vaihtoehtoja.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Soitan jotain soitinta
Olen esiintynyt näytelmässä viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana
Piirrän, maalaan tms.
Olen kirjoittanut vuoden aikana kirjeitä
Olen ottanut valokuvia vuoden aikana
Teen puutöitä
Harrastan koneiden rakentelua, korjailua tai metallitöitä
Neulon, teen muita käsitöitä
Muuta.

Mitä?
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Seuraavaksi näytän muutamia diakuvia. Jokaisesta kuvasta pyytäisin sinua
ensin arvioimaan, onko se sinusta kaunis vai ruma ja sen jälkeen pohtimaan,
onko se kiinnostava vai jättääkd se sinut välinpitämättörnäksi. Rengasta
asteikon numeroista se, joka parhaiten vastaa rnielipidettäsi.
KUVA 1.
KAUNIS

1

2

3

4

5

RUMA

KIINNOSTAVA

1

2

3

4

5

IKÄVÄ

MITÄ MIELTÄ OLET TÄSTÄ KUVASTA?
Kerro omin sanoin, minkälaisia ajatuksia kuva herättää sinussa? Mikä sinua
erityisesti kiinnostaa kuvassa? Jos et pidä kuvasta, yritä perustella miksi et.
Kirjoita vapaasti ja mahdollisimman pitkästi kaikesta, mikä tulee kuvasta
mieleesi. (Tarvittaessa voit jatkaa kääntöpuolelle)

KUVA 2.

(Ks. ohjeet edellisestä)

KAUNIS

1

2

3

4

5

RUMA

KIINNOSTAVA

1

2

3

4

5

IKÄVÄ

MITÄ MIELTÄ OLET TÄSTÄ KUVASTA?
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Taulukot

Taulukko 1.
Esitettyjen kuvien vastaanottotapojen sisältöluokitus

Kahdeksan diakuvina esitetyn maalauksen kirjallisiin vastauksiin perustu
van reseption sisältöluokitus. Luettelo maalauksista sekä selostus luokitus
rungon sisällöstä ja käytöstä on esitetty luvussa Aineistotja menetelmät.
Luokitusrunko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aiheeseen viittaaminen
Omiin kokemuksiin viittaaminen
Väreihinviittaaminen
Tiettyihin pintaelementteihin viittaaminen
‘Maalauksellisuus’
Viittaaminen taiteilijan taitoihin
Tunnelmaan viittaaminen
Teemaan viittaaminen
Kommentit, jotka eivät lainkaan liittyneet maalauksiin
Omat tuntemukset teosta katsellessa
Taiteen määrittelyyn liittyvät (negatiiviset) kommentit
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Taulukko 2. Esitettyjen kuvien vastaanotto
lukiolaisten ja ammattikoululaisten parissa

Järnefeltin Raatajat rahanalaiset -teoksen reseptio
Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

13
2
11
21
7
34
32
32
1
29

7
1
6
12
4
19
17
17
1
16

—

—

182

100

Ammattikoululaiset
luokka
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%

29

24

—

—

3
12
2
16
16
29
3
12

2
10
2
13
13
24
2
10

—

—

122

101

Tuntemattoman taiteilijan jokimaiseman reseptio
Lukiolaiset
luokka

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

9
1
9
34
16
41
28
19
1
43

4
1
4
17
8
20
14
9
1
21

—

201

108

—

99

Ammattikoululaiset
N
luokka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

22
9
5
5
9
11
15
14
6
15
—

111

%

20
8
4
4
8
10
14
13
5
14
—

100

Victor Westerholmin Eckerön postilaituri -teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

10
2
17
10
5
28
32
15
3
21

7
1
12
7
3
20
22
10
2
15

—

—

143

99

Ammattikoululaiset
N
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16
8
7
6
6
19
22
20
8
6

%
14
7
6
5
5
16
19
17
7
5

—

—

118

101

Paul Osipowin Matala tila II -teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

15

11

14
30
6
5
10
4
3
37
14

10
22
4
4
7
3
2
27
10

138

100

Ammattikoululaiset
N
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%

42
1
6
18
1
4
4
2
9
10
8

40
1
6
17
1
4
4
2
9
9
8

105

100
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Paul Osipowin Diptyyki -teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

9

7

—

—

16
29
21
6
5
13
1
23
15

12
21
15
4
4
9
1
17
11

138

101

Ammattikoululaiset
luokka
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
17
12
9
8
5
7
12
17
16

1
2
16
11
8
8
5
7
11
16
15

106

100

Helge Riskulan Väkivalta -teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

110

N

%

18

17

2
5
5
23
17
28

2
5
5
22
16
26

6
2

6
2

106

101

Ammattikoululaiset
luokka
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

29
12
5
3

31
13
5
3

16
7
16
1
3

17
8
17
1
3

—

—

92

101

Juhani Linnovaaran Kuutamosonaatti 11-teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N

%

29
2
7
22
7
16
19
18
3
17

21
1
5
16
5
11
13
13
2
12

—

—

141

Ammattikoululaiset
N
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100

28
3
5
6
—

%
37
4
7
8
—

5
5
3
12
7
1

7
7
4
16
9
1

75

100

Jarmo Mäkilä: CR11 -teoksen reseptio

Lukiolaiset
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N
13
—

10
33
6
21
14
19

%
9
—

7
23
4
15
10
13

—

—

15
10

11
7

141

99

Ammattikoululaiset
N
luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%

35
1
11
20
7
7
8
22
5
19
2

26
1
8
15
5
5
6
16
4
14
1

137

101
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Taulukko 3. Nuorten mainitsemat taiteilijat.
Kymmenen eniten mainintoja kerännyttä nimeä.

Ammattikoululaiset
1. Picasso
2. DaVinci
3. Dali
4. Van Gogh
5. Gallen-Kallela
6. Michelangelo
7. Alvar Aalto
7. Rembrandt
9. Outi Heiskanen
Kaikkiaan ammattikoululaiset mainitsivat 29 nimeä, joista 16 oli
kotimaisia.

Lukiolaiset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
8.

Gallen-Kallela
von Wright
Picasso
daVinci
Michelangelo
Van Gogh
Botticelli
Tizian
Dali
Järnefelt

Kaikkiaan lukiolaiset mainitsivat 63 taiteilijan nimeä, joista 33 oli
kotimaisia.
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KULTTUURIN MARKKiNAT JA MERKITYKSET
Kulttuurin markkinat ja merkitykset -projekti on yhteistyöhanke, jossa
kuvataan kulttuurin muutoksia toisen maailmansodan jälkeisessä Suomes
sa. Hankkeeseen kuuluu kaksi osaprojektia:

Kulttuurin tuotanto ja markkinat
Projektin johtaja apulaisprofessori, KTT Liisa Uusitalo
Helsingin kauppakorkeakoulu
Runeberginkatu 22—24
00100 Helsinki

Kulttuurin käyttö ja merkitykset
Projektin johtaja dosentti, VTT Katarina Eskola
Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40351 Jyväskylä

Projektin julkaisut
Kirjat

Itäkeskuksessa. Nykykulttuurin tut
1. Katarina Eskola ja Maana Lin kimusyksikönjulkaisuja2. Jyväsky
ko: Lukijan onni. Tutkimus poliitik län yliopisto 1986. 114 sivua.
2. Liisa Uusitalo: On the con
kojen, kuktuurieliitin ja kirjaston
of pictorial art. Helsinki
sumption
käyttäjien kirjafiisista mieltymyk
Economics F-147, 1986.
of
School
sistä. Tammi 1986. 217 sivua.
sivua.
20
2. Katarina Eskola: Lukijoiden
3. Marja Korhonen: Teatterin joh
kirjallisuus Sinuhesta Sonja O:hon.
taminen Suomessa tasot, roolit ja
Tammi 1990. 354 sivua.
vastavoimat. Helsingin kauppakor
keakoulu D-79, 1986. 120 sivua.
Julkaistut tutkimusraportit
4. Näkökulmia kulttuurin tuotan
Väliraportti Kulttuurin mark
toon.
1. Maana Linko: Katsojien teatte
ri. Teatterin vastaanotto Helsingin kinatja merkitykset -projektin tutki—
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muksista. Toim. Katarina Eskola ja
Liisa Uusitalo. Nykykulttuurin tut
kimusyksikönjulkaisuja 3. Jyväsky
län yliopisto 1986. 125 sivua.
5. Liisa Uusitalo and Marja Kor
honen: Management of cultural or
ganisations A study of the goals
and activity of theater management.
Helsinki School of Economics F
157. Helsinki 1986. 26 sivua.
6. Anne Oksanen: Dominant
firms, competitive fringe and entry.
A case of book publishing industry.
Helsinki School of Economics
F:165. Helsinki 1987. 55 sivua.
7. Kimmo Jokinen ja Maana Lin
ko: Uusi Tuntematon. Rauni Moil
bergin ohj aamanTuntematon sotilas
-elokuvan ensi-illan aikainen vas
taanotto. Nykykulttuurin tutki
musyksikön julkaisuja 4. Jyväsky
län yliopisto 1987. 122 sivua.
8. Maana Linko: Selvitys tutkijoi
denja eräiden teatterin ammattilais
ten käsityksistä teatteriesitysten vi
deotallentamisesta tutkimuskäyttöä
varten. Työraportti Opetusministe
riön asettaman Teatteriesitysten tai
lennusryhmän käyttöön. Opetusmi
nisteriöja Jyväskylän yliopistonNy
kykulttuurin tutkimusyksikkö 1987.
15 sivua (moniste).
9. Kimmo Jokinen: Ostajat, luki
jat, arvioijat, tukijat. Lukijoiden ja
kriitikoiden kirjallisuus suuren
muuton jälkeisessä Suomessa. Ny
kykulttuurin tutkimusyksikön jul
kaisuja 5. Jyväskylän yliopisto
1987. 115 sivua.
10. Juha Lassila: Kultalevyn alke
mia. Rockteollisuus musiikin suo
dattajana. Nykykulttuurin tutki
musyksikön julkaisuja 6. Jyväsky
län yliopisto 1987. 162 sivua.
11. Liisa Uusitalo ja Juha Lassila:
—
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Vanhojen kirjojen kenttä. Nykykult
tuurin tutkimusyksikön julkaisuja 7.
Jyväskylän yliopisto 1988. 65 sivua.
12. Riitta Kerttula: Teatteriesitys
kommunikaatiotapahtumana. Hel
singin kauppakorkeakoulu D-l07,
1988. 79 sivua.
13. Heikki Heilman ja Tuomo
Sauri: Suomalainen prime-time.
Tutkimus television uudesta kilpai
lutilanteesta sekä Yleisradion ja
MTV:n parhaan katseluajan ohjel
marakenteesta vuosina 1970—86.
Nykykulttuurin tutkimusyksikön
julkaisuja 10. Jyväskylän yliopisto
1988. 130 sivua.
14. Kimmo Jokinen: Arvostelijat.
Suomalaiset kriitikotja heidän työn
sä. Nykykulttuurin tutkimusyksikön
julkaisuja 12. Jyväskylän yliopisto
1988. 131 sivua.
15. Pirkko Keskitalo: Kulttuuriviennin esteet esimerkkinä tele
visio-ohjelmien vienti. Helsingin
kauppakorkeakoulu D-l09, 1988.
106 sivua.
16. Anne Brunila: Formation and
maintenance of market structure.
Helsingin kauppakorkeakoulu B
89, 1989. 114 sivua.
17. Anne Brunila: Structure of the
Finnish book publishing industry
and performance offirms, 1965—85.
Helsingin kauppakorkeakoulu D
114, 1989. 43 sivua.
18. Anne Bnmila ja Liisa Uusita
10: The dual structure hypothesis and
the book industry. Helsingin kaup
pakorkeakoulu F-210, 1989. 24 si
vua.
19. Anne Brunila ja Liisa Uusita
lo: Kirjatuotannon rakenne ja strate
giat. Nykykulttuurin tutkimusyksi
kön julkaisuja 15. Jyväskylän yli
opisto 1989. 114 sivua.
—

20. Reino Rasilainen: Julkaistu ja
julkaisematonkirjallisuus. Kotimai
sen kaunokirjallisuuden valikoitu
minen kustannusyhtiössä. Nyky
kulttuurin tutkimusyksikön jul
kaisuja 16. Jyväskylän yliopisto
1989. 89 sivua.
21. Juha Lassila: Riippumattomat
televisiotuottajat. Ohjelmatuotan
non uusi rakenne. Nykykulttuurin
tutkimusyksikön julkaisuja 17. Jy
väskylänyliopisto 1989.126 sivua.
22. Juha Lassila: Mitä Suomi soit
taa? Hittilistat 1954—87. Nykykuit
tuurin tutkimusyksikön julkaisuja
20. Jyväskylän yliopisto 1990. 263
sivua.
23. Outi Vaheri-Sagne: Soittimi
en kysyntä ja markkinointi Suomes
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