
KYSYMYS nro 1

Kirjoita ytimekäs, hyvin jäsennelty ja perusteltu kuva-analyysi Aleksanteri Ahola-Valon
linopiirroksesta Pois menneisyydestä (52 x 37cm) vuodelta 1930. Kuvaile ja analysoi teoksen
muotoseikkoja (esim. viiva, sommitelma, värit) ja sisällöllisiä elementtejä (mitä kuvassa on)
ja kirjoita, miten tulkitset näitä muotoja ja elementtejä. Pohdi myös teoksen historiallisia,
yhteiskunnallisia ja poliittisia yhteyksiä ja tasoja. Hyödynnä pohdinnassa taustatietoja
taiteilijasta ja teoksen valmistumisajankohdasta.



Aleksanteri Ahola-Valo, Pois menneisyydestä (1930), Linopiirros, 52 x 37 cm. Valola-säätiö,
Hämeenlinna.

Aleksanteri Ahola-Valo (1900 – 1997) oli kuvataiteilija, arkkitehti, kasvatustieteilijä ja filosofi, jonka
vuosisadan mittaisessa elämässä taide, tiede ja modernin Euroopan yhteiskunnalliset murrokset
kietoutuivat erottamattomasti toisiinsa. Laatokan Karjalassa suomalaisten vanhempien lapsena
syntynyt Aleksanteri Ahola vietti lapsuutensa Pietarissa, Karjalassa ja Inkerinmaalla. Hän seurasi
Venäjän vallankumousta sen ytimessä ja liittyi vapaaehtoisena puna-armeijaan vuonna 1919. Ahola
osallistui aktiivisesti uuden neuvostovaltion rakentamiseen toimien mm. arkkitehtina, taiteilijana ja
huonekalusuunnittelijana. Taidekoulutuksensa hän hankki vuosina 1921 – 1923 vitebskiläisessä
taidekoulussa – samassa kuin Marc Chagall – sekä myöhemmin 1920-luvulla IZO-koulussa Odessassa.
Vuonna 1923 Ahola liitti nimeensä sanan Valo, koska hän katsoi taistelevansa valon puolesta
pimeyttä vastaan.

Teksti: Sanna Hirvonen:
http://taidemuseo.lasipalatsi.net/suomi/tennispalatsi/lisat/aleksanteriaholavalo.html



KYSYMYS nro 2

Taidehistorian ja taidekasvatuksen valintakoe 18.5.2016/

Taidekasvatus

Liitteenä oleva teksti on katkelma Arthur C. Danton vuonna 1964 ilmesty-

neestä teoksesta Taidemaailma (Artworld). Kirjoituksen ilmestymisvuonna oli

ollut ensi kertaa esillä Andy Warholin Brillo-laatikot. Danto asettaa itselleen

kysymyksen: ”Miksi Warholin Brillo-laatikot ovat taidetta, kun taas ulkoisesti

samanlaiset, tavaratalossa tai valintamyymälässä esillä olevat Brillo-laatikot

eivät sitä ole?” Danto pyrkii vastaamaan kysymykseen kehittelemänsä taide-

maailman käsitteen avulla.

Lue Danton tekstikatkelma huolellisesti. Selosta lyhyesti ja selkeästi Danton

keskeisiä kirjoituksessa esitettyjä ajatuksia taiteesta. Pohdi sitten, miltä Dan-

ton viitisenkymmentä vuotta sitten esitetyt ajatukset näyttäytyvät tämän päi-

vän perspektiivistä: onko niissä jotain ajatonta, ajankohtaista, vanhentunutta.

Liite: Danton Taidemaailma-kirjoituksen katkelma on julkaistu teoksessa:

Reiners, Ilona; Seppä, Anita; Vuorinen, Jyri (toim.), Estetiikan klassikot II.

Gaudeamus 2016, s. 381-383, suom. Kalle Puolakka
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Kohteen näkeminen taiteena vaatii jotain, mitä ei voi silmin
erottaa - taiteellisen teorian ilmapiirin, rietoa taireen hisroriasta: taide-
maailman,

III
Pop-taiteilija Andy \Øarhol asettaa esille jäljennöksiä Brillo-pakkauk-
sista korkeisiin siisteihin pinoihin kuin supermarketin varastohuo-
neessa. Ne ovat puura, maalattu näyttämään pahvilta, ja mikäpä siinä?

Tirnesin. kriitikkoa mukaillen: jos on sopivaa tehdä ihmisen jäljennös

pronssista, niin miksi ei Brillo-pakkauksen kopiota vanerista? Näiden

laatikoiden hinta on tosin zxro3 kertaa niiden arkisten vastineiden
hinta - ero jota parempi kestävyys tuskin selittää. Brillo-pakkaukset

voitaisiin (hieman kalliimpaan hintaan) valmistaa vanerista ilman, että

niistä tulee taideteoksia, ja \Øarhol voisi valmistaa zrnansa pahvista

ilman, että ne lakkaavat olemasta taidetta. Voimme siis unohtaa þsy-
mykset luontaisesta arvost a ja kysyà,miksi Brillo-pakkausten valmista-
jat eivät voi tehdä taidetta ja miksi \Øarhol ei voi tehdä mitään rnauta.

þ,uin taideua. Hänen laatikkonsahan on valmistettu käsin. Tämä on

kuin hullusti käännettäisiin ylösalaisin Picasson menettel¡ kun hän

liimasi Suze-pullon etiketin tauluunsa ikään kuin sanoen, että tarþ
kaan jäljittelyyn pyrkivä akateeminen taiteilija ei koskaan tavoita todel-

lisuutta: miksi ei siis vain kàytettàisi todellisia esineitä? Pop-taiteilija
näkee paljon vaivaa jäljentäessään koneiden valmistamia esineitä käsin,

esimerkksi maalatessaan etikedt kahvipurkkeihin (voi melkein kuulla,

kuinka tuttu ylistys "tehty kokonaan käsin" jää piinallisesti pois oppaan

puheesta, kun hän kohtaa nämä esineet). Ero ei voi piillä käsityössä:

mies, joka hakkasi kivilohkareet pienemmiksi ja rakensi niistä huolelli-
sesti teoksen Sorakas ø, voisi vedota työnarvoteoriaan selittääkseen vaa-

timaansa hintaa. Kysymys kuitenkin kuuluu, mikä tekee siitä taidetta.

Ja miksi ìØarholin pitãä yl ipäänsã ualrnistaa nàmä esineet ? Miksi hän ei

vain raapusta nimikirjoitustaan yhte e n pakkauksista? Tai murskaa yhtä
ja esitä sita Mursþøttana ßrillo-laatikkona ('þrotesti mekaanistumista

vastaan...") tai esitä Brillo -palckaustaMursþaørnattornana ßrillo-laøtiþ'
kona (" teollisuustuotteen joustavan autenttisuuden rohkea vahvistami-

nen...")? Onko tämä mies eräänlainen Midas, joka muuttaa puhtaan

taiteen kullaksi kaiken koskettamansa? Ja onko koko maailma täynnä

piiieviä taideteoksia, jotka ikään kuin todellisuuden leipänä ja viininä

odonavat jonkin hâmärän mysteerin kirkastavan ne sakramentin

lihaksijavereksi (jotkaeivät ulkoisesti eroa alkuperäisistä)? Ei oleväliä,

ertä Brillolaatikko ei ehkä ole hyvää, saati suurta taidetta. Hämmästyt-

rävää on, ertä se ylipäänsä on taidetta. Mutta jos se on, miksi varasto-

huoneen samannäköiset Brillo-pakkaukset eivät ole? Yai onþ,o koko

erottelu taiteen ja todellisuuden välillä luhismnut ?

Oletetaan jonkun kokoavan esineitä (read¡madejä) näyttelyä

varten, mukaan lukien Brillo-pakkauksen; ylistämme näyttelyn vaih-

televuutta, nerokkuutta tms. Seuraavaksi hän asettaa näytteille pelkkia

Brillo-pakkauksia, ja me kritisoimme kokonaisuutta tylsäksi, itseään

toistavaksi tai plagioivaksi - tai (syvällisemmin) väitämme, että hän

on säännönmukaisuuden ja toiston riivaama, kuten ihmiset eloku-

vassa Vi.i.rne uuznna Mørienbadßsø. Tai hän pinoaa ne korkeiksi kas-

oiksi jättäen väliin kapean käytävän; astelemme pinojen välitse, jotka

on aseteltu tasaisiksi, läpitunkemattomiksi seiniksi ja koemme sen

hämmentävänä. Arvosteluun kirjoitamme, kuinka kulutustavarat ovat

saartaneet meidät ja rajoittaneet elämäämme rehden meistä vankien

kaltaisia, tai voimme kutsua näyttelyn kokoajaa moderniksi pyramidien

rakentajaksi. Näin ei puhuta varastomiehestä, mutta varasto ei olekaan

taidegalleria, emmekä voi noin vain erottaa Brillo-pakkauksia näyttely-

tilastaan, enempää kuin voimme erottaa Rauschenbergin sängyn sen

päällâ olevasta maalista. Gallerian ulkopuolefa ne ovat pahvipakkauk-

sia. Jos maali hangataan pois, Rauschenbeygin sänkykin on sänþ ja

sitähän se oli ennen kuin siitä rehtiin taidetta. Jos pohdimme asiaa

perusteellisesti, huomaamme, eträ raiteilija on todellakin ja välttämättä

epäonnistunut pelkän todellisen olion valmistamisessa. Hän on luonut
taideteoksen, ja kun hän káyttää todellista Brillo-pakkausta, hän yksin-

kertaisesti laajentaa taiteilijan keinovaroja, tuo lisänsä ¡¿ iteilijan rnate-

riaaleihin, sellaisiin kuin öljyväri tai tussi.

Mikä viime kädessä erottaa Brillolaatikon ja BrilloJaatikosta
koostuvan taideteoksen on tietty taideteoria. Nimenomaan teoria
nostaa sen taiteen maailmaan ja estää teosta lysähtämästä siksi todelli-
seksi olioksi, joka se on (kun ln-sanaa on káytetry jossain muussa kuin
taiteellisen samaistamisen merkityksessä). Luonnollisestikaan ilman
teoriaa sitä ei luultavasd nähtäisi taiteena, jajottasen voisi nähdä tai-
demaailman osana, tàytyy hallussa olla aika lailla taideteoriaa kuten
myös melkoisesti New Yorkin viimeaikaisen maalaustaiteen histo-
riaa, Se ei olisi voinut olla taidetta viisikymmentä vuotta sitten. Mutta
roisaalta - jos historiaa ei peukaloida - keskiajalla ei olisi voinut olla
lentovakuutuksia eikä etruskeilla kirj oituskoneen pyyhekum eja. Maa-

ilman on olava valmis tiettyihin asioihin, taidemaailman siinä missä

rodellisen maailmankin. Nykyään niin kuin aina ennenkin taideteo-

rioiden tehtävä on tehdä taidemaailma ja taide mahdolliseksi. Luu-
lenpa että Lascaux'n luolamaalareille ei juolah¡anut mieleen, että he

loivat taidetta noille seinille - ellei sitten ollut olemassa myös neoliit-
tisiä esteetikkoja.
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