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Lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävissä annettuja ohjeita

Vastaa tehtävään 1 tai 2 ja tehtävään 3.

Kirjoita kumpikin vastaus omalle konseptipaperilleen.

Muista merkitä vastauspapereihin nimesi ja syntymäaikasi

Onnea kokeeseen!



Tee tehtävistä 1 ja 2 vain toinen.
Vastaa erilliselle konseptipaperille. Vastauksen maksimipituus on yksi konsepti (neljä sivua).
Muista merkitä paperiin nimesi ja syntymäaikasi. Maksimipistemäärä 35 pistettä.

Tehtävä 1.
Kirjoita ytimekäs, hyvin jäsennelty ja perusteltu kuva-analyysi Akseli Gallen-Kallelan Sammon
puolustuksesta. Käsittele analyysissasi teoksen muotoihin liittyvä piirteitä ja rakennetta (kuten
sommittelua ja viivan ja värin käyttöä) ja sisältöä (mitä kuvassa on ja mitä siinä tapahtuu) ja
pohdi, miten tulkitset analyysisi perusteella teoksessa kuvattua tarinaa Sammon puolustuksesta?

Akseli Gallen-Kallela, Sammon puolustus, 1896. Tempera, 122 x 125 cm. Turun taidemuseo.



Tehtävä 2.

Princess Hijab on ranskalainen anonyymi katutaiteilija, joka on teoksissaan muokannut Pariisin
metrotunneleiden mainosjulisteita maalaamalla niiden ihmishahmojen päälle kokonaan tai osittain
kehon peittäviä huiveja mustalla maalilla tai tussilla. Princess Hijab on kuvaillut Good-lehden
(26.11.2009) haastattelussa harjoittamaansa katutaidetta muun muassa ”intiimiksi ja poliittiseksi”.
Hän kertoo valinneensa aiheekseen huivin, ”koska se tekee mitä taiteen tulee tehdä: se haastaa,
pelästyttää ja pistää kuvittelemaan uudella tavalla”. The Guardian -lehden (11.11.2010)
haastattelussa Princess Hijab kuvailee, miten huivia voi tulkita lukuisilla tavoilla ja miten se siihen
sisältyy muun muassa rotuun, seksuaalisuuteen ja maantieteeseen liittyvää symboliikka.

Tutustu alla oleviin esimerkkeihin Princess Hijabin katutaiteesta. Kirjoita ytimekäs, hyvin
jäsennelty ja perusteltu essee, jossa pohdit Princess Hijabin tekemän katutaiteen mahdollisia
merkityksiä erilaisilla katsojille.

Kuvat Pariisin metrotunnelista vuodelta 2010.
(© Princess Hijab, The Guardian; GraffitiStreetArt.blogspot; Christophe Meires, FatCap)
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Tehtävä 3.

Kaikki vastaavat tähän tehtävään.

Vastaa erilliselle konseptipaperille. Vastauksen maksimipituus
on yksi konsepti (neljä sivua). Muista merkitä paperiin nimesi
ja syntymäaikasi.

Liitteenä on lyhyitä katkelmia eeppisen teatterin kehittäjän
Bertolt Brechtin kirjoituksesta Teatterin Vähäkatekismus
(Kleines Organon für das Theater) vuodelta 1948 (ilm.
suomeksi teoksessa: Brecht, Aikamme teatterista, 1965).

Lue katkelmat huolellisesti ja ajatuksen kanssa. Älä kiirehdi;
katkelmat ovat lyhyitä, sinulla on hyvin aikaa lukea.

Selosta katkelmissa esille tulleita keskeisiä Brechtin ajatuksia
teatteritaiteesta ja taiteesta yleensä. Miltä Brechtin ajatukset
kuulostavat 70 vuotta niiden esittämisen jälkeen? Onko niissä
jotain ajatonta, jotain meidän aikaamme koskettavaa vai ovatko
ne sidoksissa vain omaan aikaansa? Otsikoi tekstisi.

Tämä on aineistotehtävä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota
siihen, miten osaat tehdä aineistosta havaintoja ja päätelmiä
sekä tulkita ja arvioida aineistoa tehtävänannon mukaisesti.
Kirjoita eheä kokonaisuus, jota lukija voi seurata aineistoa
tuntematta. Perustele eri näkökulmia ja kirjoita pohdiskelevasti
sekä asiatietoihin nojaten.

Liitteet:

Bertolt Brecht, katkelmia kirjoituksesta Teatterin
Vähäkatekismus



XXX

Näyttelemistekniikka, jota Schiffbauerdammin reatterissa
Bediinissä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä
näiden kuvausten aikaan saamiseksi kokeiltiin, perustui
'vieraanrtuttamisefektiin' (V-efeltiin). Vieraannunavassa
kuvauksessa kohde tosin on tunnistettavissa murta samalla
se tuntuu vieraalta. Omien näyttämöhahmojênsa vieraan-
nuttamiseen antiikin ja keskiajan ts¿tterit käyttivät ihmis-
ja eláinnaamioíta, aasialainen teafteri l<ayttaà" vielåi nyþisin-
kin musükista ja pantomiimista rakentuvia V-efektejä.
Epäilemättä V-efektit estivär myötäeläyrymisen; koitenkin
tämä tekniikka perusnri hypnoosiin ja suggestioon mel-
keinpä enemmän krún myötäeläytymistä tavoineleva. Mitä
yhteiskunnallisiin tavoitæisiin nlee, nämä vanhat efektit
erosivat omistamme Cáysin.

XXX

Se mikä kauan on ollut samanlaisra, ei näet edes tunnu
olevan muutettavisSa. Joka taholla eteefltme sattuu sellaista,
mikä tunruu niin itsestään selvältä, erremme vaivaudu
ymmärtämään sitä. Ihmisten keskinäiser kokemukser tuntu-
vat heistä heille määrätyltä ihmiselàmàkà. Lapsi joka elää
vanhusten maailmassa, óppii sen maail¡nan tävoiík. Á,siat
runtuvar hänestä luonnollisilta sellaisina kuin ne ovat. Josjoku on þllin rohkea toivoakseen itselleen jotakin sääãet-
ryyn ympäristöön kuuhimaronra, hän tekee æn vain saadak-
seen vaihtelua. Vaikka hän tunnistaisikin Johdatuksen,
silsi, miten yhteiskunta häntä johdattaa, tuntuisi hänestä
itse yhteiskunta, hänen itsensä kaltaisren olentojen mahta-
ya. yhæixi osiens_a srünûraa suu¡emmalta kokonaisuudelta,
johon ei voi vaikuttaa - kuitenkin se, mihin ei voida
vaikuttaa, zuntuisi hänestä rutulta, ja kukapa epäilee sitä,
minkä itse tuntee? Jotta kaikki, mitä hän Jo.r¡eisa määrin
on saarìut osakseen, tuntuisi hänestä yhtä suuressa määrin
epäilyttävältä, hänen olisi opittava vierastaen katselemaan
ympäristöään. Suuri Galilei katseli heiluvaa þnttiläkruunua
ikään kuin sen heiluminen olisi jotenkin odottamatonta
ja käsittämätöntä: siten hän oppi turìremaan lainalaisuudet.
Inhimillistä yhteiselämää kuvatessaan teatterin on he¡ä-
tettävä katsojissaan juud tällainen suhraurumistapa, joka
on yhtä vaikea krrin antoisa. Sen on saatava yleisönsä ihr.net-
telemään, ja tämä tapahtuu käytettäessã iekniikkaa, joka
viieçaannuftøa sen mikä türrnetaan.

XXX

Vanhat V-efektit olivat omiaan estämäänkatsojanpuuttu-
misen itse kuvauksen kohteeseen: niiden ailsiosta se näyrti

ikuiselta ja muuttumattomalta. IJusissa V-efekteissä .ei ole
mitään omituisuuksi a; vain epätieteellisesti ajattelevat ihmi-
set leimaavat omituisuudeksi sen, mikä heille on vierasta.

Uusien vieraannuttamisefekden nili vain häivyttää tapah'
tumilta, joihin yhteiskunnallisesti voidaan vaikuttaa, se

artunomaisuuden leima, joka estää nyþisin puuttumasta
niihin.

juhtep
Typewriter
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Tarkkailu kuuluu näyttehiäntaiteen peru-stekijöihin'. Kun

"dt.li,ä-dikiü 
ühaksifláan ja hermoillaan tarkkailee

il"ítrr"ft,*itiaän, hänen toiminnaisaan yhtyvät matkiminen

ì" r¡*"tr. p"tt a" ¡at¡irt lyn puitteissa tulisi esiin eninráän

';,ii;lã'ia" .*údru.*""ti on havainnut, eikä se riitä:

"ifuip"raitk""a 
on liian h?imärä' Kyetäkseen kuvaamaan' ei

;;t'til""tt, nayttelijåin on katæltava ihmisiä ympäristös-

såän, ikäan'kuii he esittaisivät juuti hänelle. kaiken minkä

i"tä¿r,-**ittaisivat töitään já toimiaan hänen aiatelta-

vikseen.

XXX

xxx
Ilman mielipiteitä ja tarkoituksia mitåiän ei voi kuvata.

Ilman; tietoa mitään ei voi esittää: miten siis voimme tie'
tâà, mil<à on tietämisen arvoista? Jos näyttelijä ei halua olla
papukaija tai apina, hänen on luokkataisteluun osallistuen
omaksuttav¿ tieto aikansa inhimillisestä yhteiselämãstä. Tä-
mä voinee monista tunftra alentavalta, koska he ovat tot'
tuneet, maksun saatuaart, nostamaan taiteen taivaan pilviin;
ihmiskunnan kohtalonhetket t?iyttJ¡vät kuitenkin maanpàä|.
lisissä taisteluissa, ei ylZülmoissa;'ulkomaail¡nassa', ei aivoi5-
sa. Kukaan ei voi asettua taistelevien luokkien yläpuolelle,
sillä kukaan ei voi asettua ,ihmisen yläpuolelle. Niin
kauan kuin yhteiskunta on jakaurunut keskenään taistele-
viin luokkün, sen jäsenet eivät voi þtää yhteisiä sanoja.
Siten'puolueettomana pysytteleminen' .taiteessa merkitsee
vain yhdá:'hallitsevaan' luokkaan lukeutumista.

Me nimittiün tunnemme voitonriemua nähdessämrne

edistystä, saamme itseluottamusta jokaisesa toimenpiteestä,
joka vapauttaessaan nrota¡non luonnon kahleista johtaa

vhteiskunnan uudistumiseen, jokaisesta ennennäkemättö-

ffiitã;trtk;"t a. ionon ihmiskúnta käy parlntaakseen omia

ä'tÃô;il. 
--Yúá..t 

k nää, k'uvaavatko.. kirjai]ijat nämä

;;ilÑ-;istuneiksi vai epäonnistuneiksi' Meid?in suh-

i"ïåräi*.**ã se "i vaik*tä .srr¡''emû*e natrtinto4'rrkun

t*m;;;; Lik.r. ot *o muutettavissa' Gaiilei ilmaisee

t¡i-¿i" o"ot"aila: "Kun näen nâiden moninaisten muu-

t"ra* i" sukupolvien loputtomuuden, minusta tuottlu'

åäa 1tJ.tã"2- 
ptäo".r"ttu*tåe on jotakin suurta ia ihúl'

t^vaa. /

XXX

XXX.

Teatte¡in päätehtävä on juonen tulkitseminen. Tarkoi-
tuksenmukaisin vieraannuttamiskeinoin se on välitettävä
yleisölle. Eikä kaikki kuulu suinkaan näyttelijän tehtäviin,
joskaan mitään ei saa tehdä otamatta häntä huomiooo.
'Juonen' tulkintaan ja .esitykseen osallistuu koko teatteri,
näyttelijäq lavastajat, naamioijat, puvustonhoiajat, muu-
sikot ja koreografit. Yhteisen työn puitteissa he liittävät
taiteensa yhteen; itsenäisyyclestään he eivät tietenkään
joudu luopumaan.
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XXX

XXX

Tällä tavoin näyttelemisen kaikki sisartaiteet on kut-
suttu yhteiseen työhön. Ätk¿iOn niiden tehtäväksi kuiten-
kaan annettako 

;kokonaistaideteosta, jossa né sulautuvat

toisiinsa ja kadottavat itsensä. Edistäköön jokainen nüstä,

yhdessä näyttelijänaiteen kanssa, yhteistä tehtävää, kukin
bma[a tavallaan; yhdessä niiden tulee vietaannuttaa toi-
siaan.

Kuvausten edelle meidän on nimiaäin aseretava niiden
kohde, ihmisten elämä. Niiden tä$ellisyyden synnytämän
nautinnon on oltava enemmän: sen on oltava ilóa, iokasylqy, kun -ihmisten elãmää" miåâràãviä lakeja kohdeílaan
esityksessä ikään kuin ne olisivat vain tilapäisiä ja epà.
!äfdellisiä. Siten teatteri voi kehittää katsojassaan tuotadlto-
k'iwyn, ioka on enemmän kuin katselemiáen ja kuuntele-
minea. Teatterissa hänen tulee saada viihteensä-siitä hirvit-
tävästä ja þuttomasra ravasra, jolla h?inen on ansainava
leþänsä; kauhu, jonka hän tuntee huomatessaan jatkuvasti
muuttuvansa, olkoon hänen nautinmnsa lähde. Teatterissa
hänen tr¡lee roteumaa itseää'n heþimma.lla tavalla, mikä
hänelle on suoru, sillä olemassaolõ on helpointa taiteessa.

XXX

Sanottakoon vielä keman: nüden on tarjottava tieteidsn
aikakauden lapsille aistien ilosta syntfvää viìhdettä. Tätä
ei þllin voi ioistaa, sillä varsinLin meillä saksalaisill¿ on
tapana liian heþosti irtautua maasta., aistitodellisuudesta
pakenemme hengen pilviin: vasta kun maaikna on ha-
jonnut, alamme puhua maailmankatsomuksesta. Edes ma-
terialismikaan ei meille merkitse juuri aatetta enempää
Sukupuolinautinnosta teemme aviovelvollisuuksia, taidenau'
tinnon pakotamme palvelemaan yleissivistäviä tarkoituksia,
oppiminen ei meille merkitse uusien asioiden ymmärtä-
misen iloa vaan valmiin aineiston pa,kkaamista aivoihin'
Kun jotakin teemme, pyrimme mäá¡ätietoisuuteen emmekä
suinkaan etsi työn iloa; halutessarnme osoittaa tekomme
oikeiksi, emme'ketro niiden ilosta vaan tuskasia ja hiestä,
jonka ilostamme olemme joutuneet maksamaan.

Ti"t id.n aikakauden teaterissa dialektiikka on kat-
sojien nautinnon lilhde. Loogisesti tai hyppäyksitäin ede-
tessään kehitys yllättàä" meidäq tietyt olosuhteer huomaam-
me vain tilapäisiksi, ristiriitaisuuder huvittavat meitä jne;
totr¡udesta ja kaiken alituisesta muuttumisesta syntfvän
riautiffton synnyftää itse asiassa ihmisten ellim2inviètrymys,
ja toisaalta me rämän nautinnon runùessamme opimå;
yhä enemmän elämästä ja sen ruoftâmasra ilo$a.

Kaik[i taiteet palvelevat, suu¡iata niistä, elämää.
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