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• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa molempiin kysymyksiin 

• aikaa on neljä tuntia: käytä aika rauhassa vastauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen 

• aikaa on runsaasti, sillä kokeeseen vastaamisen on arvioitu kestävän n. kaksi tuntia 

• kirjoita kumpikin vastaus omalle, erillisille konseptipapereilleen 

• muista kirjoittaa kaikkiin vastauspapereihin nimesi, henkilötunnuksesi ja kysymyksen numero 

• yhden vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konseptiarkillinen (4 sivua) 

• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisilla lauseilla 

• arvostamme hyvää suomen kieltä 

• lähtiessäsi: 

o palauta vastauspaperit salin etuosaan 

o vastaukset eri pinoihin 

o kysymyspaperia tai suttupapereita ei tarvitse palauttaa 

o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

o kokeen maksimipistemäärä on 70 (35+35) 

o tuloksista tiedotetaan 21.7.2009 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• taidekasvatuksen valintakokeeseen ilmoittautui 175 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 8, eli opis-

kelupaikan saa n. 4,6 prosenttia hakijoista. 
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Taidekasvatuksen valintakoe 4.6.2009

Tehtävä 1
(ks. liite: James Joyce, Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta)

James Joyce tunnetaan ennen kaikkea Odysseus-romaanin kirjoittajana. Sitä pidetään 
yhtenä 20. vuosisadan merkittävimpänä romaanina. Sen uudenaikaisuudesta kertoo 
sekin, että Joyce sai odottaa kymmenkunta vuotta ennen kuin kukaan kustantaja us-
kalsi painattaa sitä. Vuonna 1916 Joyce julkaisi osittain omaelämäkerrallisen teoksen A 
Portrait of the Artist as a Young Man, joka ilmestyi suomeksi Alex Matsonin kääntämänä 
nimellä Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta. Romaanin päähenkilö on Stephen De-
dalus, joka esiintyy myös Odysseuksessa. Teoksesta käy ilmi, miten suuresti keskiajan 
kristillinen filosofia oli vaikuttanut Joyceen, varsinkin Tuomas Akvinolaisen ajattelu. 
Usein Joycen teksti saa lievästi parodisia muotoja. Akvinolaista Joyce kutsuukin munk-
kivekkuliksi.

Kysymyksemme liitteenä on katkelma Taiteilijan omankuvan tekstistä. Siinä Stephen ja 
Lynch keskustelevat taiteen ja kauneuden olemuksesta. Taustalla on ”munkkivekkuli 
Akvinolaisen” teoria, jolla oli merkitystä Joycen oman estetiikan kannalta. Niin Akvi-
nolaisen teoria kuin Joycen oma käsityskin taiteesta korostaa ajatusta, jonka mukaan 
taiteilija muotoilee havainnoista saatua aineistoa. Näin muodon käsite kohoaa teorian 
keskeiseksi ajatukseksi.

Laadi lyhyehkö tutkielmanomainen kirjoitus Stephenin ja Lynchin keskustelemasta 
kauneuden teoriasta. Stephen käytt ää esimerkkinä koria, ”jota lihakauppiaan juoksu- teoriasta. Stephen käyttää esimerkkinä koria, ”jota lihakauppiaan juoksu-
poika kantoi kumollaan päässään”. Mitä kori kertoo kauneuden olemuksesta? Otsikoi 
kirjoitelmasi.

Tehtävä 2
Taiteen ja todellisuuden klassinen ongelma

Taiteen ja todellisuuden suhde on puhuttanut ihmiskuntaa ammoisista ajoista. Oppi-
neet, taiteilijat ja taiteesta kiinnostunut yleisö ovat kehitelleet erilaisia käsityksiä, jopa 
teorioita, taiteen ja todellisuuden suhteesta. Ne eivät välttämättä kuvastele eri aikakau-
sien käsityksiä vaan toistuvat koko filosofian, tieteen ja taiteen historian aikana, hieman 
eri muodoissa, mutta samanlaisina periaatteina.

Yksi yleisimpiä käsityksiä on, etttä taide kuvaa, jäljentää, imitoi, esittää, ”matkii” todel-
lisuutta. Usein arvostamme taideteoksessa juuri tällaisia ominaisuuksia, esimerkiksi sil-
loin kun ihastelemme piiroksen tai maalauksen eloisuutta, tarkkuutta tai vakuuttavuutta 
tai moitimme sitä näiden ominaisuuksien puuttumisesta. Jo antiikin aikana taiteilijoita 
ylistettiin sen perusteella, miten taidokkaasti he esittivät todellisuutta. Apelles maalasi 
muka hevosen, joka oli niin aidon näköinen, että hevosetkin erehtyivät luulemaan sitä 
oikeaksi ja hirnuivat sille. Zeuxis maalasi appelsiineja, jotka olivat niin luonnollisia, että 
linnut kävivät nokkimassa niitä. Renessanssin aikaan elänyt taidehistorian isäksi kutsut-
tu Vasari kertoo maalari Giottosta, että hän maalasi oppipoikana mestarinsa keskeneräi-
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seen työhön niin näköisen kärpäsen, että mestari erehtyi huikaisemaan sitä pois. ”Taide 
jäljittelee todellisuutta” lienee yksi useimmin esitetty käsitys taiteen ja todellisuuden 
suhteesta.

Mutta vanhaa perua on myös se käsitys, jonka mukaan taide on täysin itsenäinen, ”au-
tonominen” asia. Monissa kulttuureissa taide näyttäytyy dekoratiivisena, silmää ja kor-
vaa miellyttävinä koristeellisina luomuksina, jotka eivät esitä todellisuutta vaan luovat 
oman maailmansa, jota hallitsee kauneuden, miellyttävyyden, tasapainon, sommitel-
man ja värien ja äänien harmonia. Monet ns. modernistit omaksuivat tällaisen käsityk-
sen taiteen ja todellisuuden suhteesta. Niinpä ranskalainen runoilija Rimbault kirjoitti: 
”Myös kuvataide on ryöstäytyvä tottumuksistaan ja saavuttava riippumattomuuden. Ai-
neellinen muoto on oleva vain väline esteettisten vaikutelmien synnyttämiseksi. Silloin 
ei enää kuvata esineitä vaan yksinkertaistettuja viivoja, värejä ja muotoja, jotka on täysin 
alistettu taiteilijan tahdon alaisiksi.”

Kolmas, niin ikään usein esitetty käsitys näkee taiteen ja todellisuuden suhteessa mo-
raalikysymyksen. Tällaista käsitystä kannattaa mm. englantilainen John Ruskin, jonka 
mielestä taiteen kieli on pelkästään tekninen väline eikä sen taidokkuus ja esteettiset 
ominaisuudet merkitse mitään sen rinnalla mitä teoksissa esitetään ja sanotaan. Taitei-
lijan merkitys ja arvo määräytyykin hänen mielestään yksinomaan siitä, mitä hän esittää 
ja sanoo eikä ensinkään siitä, miten hän esittää ja sanoo: ”�t is not by the mode o� rep-�t is not by the mode o� rep-
resenting and saying, but by what is represented ja said, that the respective greatness ei-
ther o� the painter or the writer is to be finally determined.” �än kirjoitt aa myös: Taide-” �än kirjoittaa myös: Taide-
teos joka on ylevä, olkoon kuinka huonosti ja kurjasti ilmastu, on suurempi ja parempi 
teos kuin se, joka on vähemmän ylevä vaikkakin kuinka kauniisti ja hienosti ilmaistu.

Taiteen ja todellisuuden suhteesta on muitakin käsityksiä mutta nämä lienevät kolme 
yleisintä.

Kirjoita tutkimuksellinen essee aiheesta mitä ajattelen näiden esimerkkien valossa tai-
teen ja todellisuuden suhteesta. Onko minulla selkeä käsitys aiheesta? Onko minusta 
hyödyllistä pohtia tällaista kysymystä? Miksi mielestäni tällaista kysymystä pitäisi poh-
tia, miksi ei pitäisi?

Picasson kuvitusta 
Balzacin teokseen 
Tuntematon mestariteos
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Liite 1 (tehtävään 1 liittyvä teksti):

James Joyce: Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta
(Lyhennelmä suomennoksen sivuilta 226–237)

Stephen jäi Lynchin kanssa katselemaan peliä kunnes tulosluvut rupesivat kohoamaan. 
Sitten hän nykäisi toista hihasta ja Lynch nousi. He lähtivät takaisin puistikon poikki ja 
ulos hallista, jossa vanhuuttaan tutiseva vahtimestari kiinnitti jotakin tiedonantoa ilmoi-
tustaululle. Portaitten juurella he pysähtyivät ja Stephen otti taskustaan savukepaketin 
ja tarjosi toverilleen.

— Rytmi, sanoi Stephen, — on esteettisen kokonaisuuden osien ensimmäinen muo-
dollinen esteettinen suhde toisiinsa, tai esteettisen kokonaisuuden suhde sen osaan tai 
osiin tai osan suhde siihen esteettisten kokonaisuuteen, jonka osa se on.

— Jos tuo on rytmi, sanoi Lynch, — niin anna nyt kuulua mikä on kauneus; ja ole 
hyvä ja muista, että vaikka kerran söinkin lehmänkakkaran, ihailen vain kauneutta.

Stephen nosti lakkiaan osoittaakseen kunnioitustaan. Sitten hän hiukan punastuen 
laski kätensä Lynchin paksulle kotikutoiselle hihalle.

— Me olemme oikeassa, hän sanoi, — ja muut ovat väärässä. Puhua tällaisista asioista 
ja koettaa käsittää niiden luonnetta ja käsitettyään koettaa hitaasti ja nöyrästi ja sitkeästi 
ilmentää sitä, puristaa esille saidasta maasta tai sen tuotteista, äänestä ja muodosta ja väristä, 
noista sielumme vankilaporteista, käsittämämme kauneuden kuvaa — se on taidetta.

— Mutta et ole vastannut kysymykseeni, sanoi Lynch. — Mitä on taide? Mitä on 
kauneus, jota se ilmentää?

— Olet kovakorvainen, Stephen sanoi, — senhän määrittelin sinulle ensi töikseni. 
Muistatko sen illan? Cranly suuttui ja rupesi puhumaan Wicklowin pekonista.

— Muistan, sanoi Lynch. — Hän kertoi niistä hemmetin lihavista sianpiruista.
— Taide, muistutti Stephen, — on älyn ja aistien avulla hallittua materiaalia, joka 

on luotu esteettistä tarkoitusta varten. Siat muistat, mutta tuon olit unohtanut. Olette 
surullinen pari, sinä ja Cranly.

Lynch irvisteli kalsealle harmaalle taivaalle ja sanoi:
— Jos minun on pakko kuunnella sinun esteettistä filosofiaasi, niin anna edes toinen 

savuke. En välitä kuulla siitä. En välitä edes naisista. Hiiteen sinä ja hiiteen kaikki. Tah-
don viran, joka tuottaa minulle viisisataa puntaa vuodessa. Sinä et pysty hankkimaan 
minulle sellaista.

Stephen ojensi hänelle savukepaketin. Lynch otti siitä viimeisen ja sanoi lyhyesti:
— Jatka!
— Tuomas Akvinolainen, sanoi Stephen, — väittää, että kaunista on se, minkä ha-

vaitseminen miellyttää.
Lynch nyökkäsi.
— Muistan. Pulcra sunt quae visa placent.
— Hän käyttää sanaa visa, jatkoi Stephen, — peittämään kaikenlaatuista esteettistä 

havaitsemista, niin näön kuin kuulon tai muita teitä tapahtuvaa. Tuo sana, niin epämää-
räinen kuin se onkin, on kyllin selvä sulkeakseen pois… 

— Mutta mitä on kauneus? kysyi Lynch kärsimättömänä. — Anna tulla määritel-
mä. Jotakin, jota näemme ja josta pidämme. Siinäkö kaikki mihin sinä ja Akvinolainen 
pystytte?

— Ottakaamme nainen, sanoi Stephen.
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— Otetaan! sanoi Lynch innokkaasti.
— Kreikkalainen, turkkilainen, kiinalainen, koptilainen, hottentotti, sanoi Stephen, 

— kaikilla nilllä on oma naiskauneuden ihanteensa. Tuo näyttää olevan sokkelo, josta 
emme ikinä selviydy. Kuitenkin näen kaksi ulospääsytietä. Toinen on olettamus, että kaikki 
fyysiset avut, joita mies ihailee naisessa, ovat suoranaisessa yhteydessä niihin monenlaisiin 
funktioihin, jotka liittyvät suvun jatkamiseen. Voi olla niin. Maailma voi olla vieläkin 
kuivakiskoisempi kuin edes sinä, Lynch, olet pystynyt kaavailemaan. Omasta puolestani 
en pidä tuosta ulospääsytiestä. Se johtaa pikemminkin eugeniikkaan kuin estetiikkaan. Se 
johtaa sinut sokkelosta uuteen prameaan luentosaliin, jossa MacCann, toinen käsi Lajien 
synnyllä ja toinen Uudella Testamentilla, selittää sinulle, että ihailit Venuksen mahtavia 
lonkkia, koska tunsit, että hän lahjoittaisi sinulle pulskia jälkeläisiä, ja ihailit hänen suuria 
rintojaan, koska tunsit, että hän antaisi teidän lapsillenne hyvää maitoa.

— Jos MacCann väittää sellaista, niin hän on rikinkeltainen valehtelija, pani Lynch 
tarmokkaasti vastaan.

— Sitten jää toinen ulospääsytie, Stephen sanoi nauraen.
— Ja se on?
— Seuraava teoria, aloitti Stephen.
Suuri rautaromulla lastattu kuormavaunu ilmestyi Sir Patrick Dunin sairaalan nurkan 

takaa, ja Stephenin teoria hukkui kalisevan ja rämisevän metallin jyrinään. Lynch tukki 
sormillaan korvansa ja kiroili kiroilemistaan kunnes vaunu oli kulkenut ohi. Sitten hän 
kääntyi kiivaasti ympäri. Stephen kääntyi myös ja odotti, kunnes toisen huono tuuli oli 
haihtunut.

— Seuraava teoria, toisti Stephen, — tarjoaa toisen pääsytien: vaikka sama esine ei 
näyttäisikään kauniilta kaikkien silmissä, kaikki, jotka ihailevat kaunista esinettä, löytä-
vät siitä tiettyjä suhteita, jotka tuottavat tyydytystä ja sattuvat yhteen kaiken esteettisen 
havaitsemisen eri vaiheiden kanssa. Siis, ne aisteinhavaittavan tarjoamat suhteet, jotka 
sinä huomaat yhdessä muodossa ja minä toisessa, ovat, ja toisin ei voi olla, kauneuden 
olennaiset ominaisuudet. Ja nyt voimme palata pyhän Tuomas-veikon luo ja lainata 
häneltä taas parilla markalla viisautta.

Lynch nauroi.
— Minua huvittaa kuulla sinun tavan takaa siteeraavan häntä niin kuin mitäkin iloista 

munkkivekkulia. Pilkkaatko sinä häntä salaa?
— MacAlister, vastasi Stephen, — nimittäisi esteettistä teoriaani sovelletuksi Akvinoksi. 

Ja mitä estetiikan filosofiani tähän puoleen tulee, Akvinolainen viekin minut määränpää-
hän. Kun tulemme taiteellisen hahmotuksen ilmiöihin, tarvitsen uuden terminologian 
ja uuden omakohtaisen kokemuksen.

— Varmasti, sanoi Lynch. — Loppujen lopuksi, munkkivekkulihan Akvinolainen 
kaikesta älystään huolimatta olikin. Mutta saat kertoa minulle uudesta terminologiastasi 
ja uudesta henkilökohtaisesta kokemuksestasi joskus toiste. Pidä nyt kiirettä ja lopeta 
tämä ensimmäinen erä.

— Kuka tietää? Stephen sanoi hymyillen. — Ehkä Akvinolainen ymmärtäisi minut 
paremmin kuin sinä. Hänhän oli itsekin runoilija.

He kääntyivät Merrion-aukean suuntaan ja kulkivat jonkin matkaa puhumatta.
— Mitä kauneuteen tulee, sanoi Stephen, — niin aisteinhavaittavassa tavattujen, 

eniten tyydytystä tuottavien suhteiden täytyy siis sattua yhteen taiteellisen havaitsemisen 
eri vaiheiden kanssa. Jos löydät ne, olet myös löytänyt universaalisen kauneuden ominai-
suudet. Akvinolainen sanoo: Ad pulcritudinem tria requiruntur: integritas, consonantia, 
claritas. Kääntäisin sen näin: Tarvitaan kolme tekijää kauneutta varten: eheys, harmonia 
ja kirkkaus. Vastaavatko nämä havainnon eri vaiheita? Kuunteletko?

— Tietysti kuuntelen, sanoi Lynch. 
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Stephen osoitti koria, jota lihakauppiaan juoksupoika kantoi kumollaan päässään.
— Katso tuota koria, hän sanoi.
— No niin, minä katson, sanoi Lynch.
— Voidaksesi nähdä tuon korin, jatkoi Stephen, — mielesi erottaa sen ensiksi koko 

muusta näkyvästä maailmankaikkeudesta, joka ei ole tuota koria. Havaitsemisen en-
simmäinen vaihe on rajaviiva, joka piirtyy havaittavan ympärille. Esteettinen aistimus 
tarjoutuu meille joko paikassa tai ajassa. Se mikä voidaan kuulla tarjoutuu meille ajassa, 
se mikä voidaan nähdä tarjoutuu paikassa. Mutta olipa se sitten ajallinen tai paikallinen, 
se havaitaan ensin itseensärajoittuneena ja itseensäsulkeutuneena koko ääretöntä paikan 
tai ajan taustaa vasten. Havaitset sen yhtena; ykseytenä. Näet sen kokonaisuutena. Se 
on integritas.

— Kymppi! sanoi Lynch nauraen. — Jatka.
— Sitten, sanoi Stephen, — siirrät katseesi kohdasta toiseen, esineen muodon ja vii-

vojen ohjaamana; havaitset, miten osa liittyy sopusointuisesti osaan esineen omien rajojen 
sisäpuolella; tunnet sen rakenteen rytmin. Toisin sanoen, välittömän näkemisen synteesiä 
seuraa havainnon analyysi. Nähtyäsi ensin, että se on yksi esine, näet nyt, että se on esi-
ne. Havaitset sen moniosaiseksi, moninaiseksi, jaolliseksi, osiin erotettavaksi, eri osiensa 
kokoomukseksi, niiden tulokseksi ja summaksi, sopusointuiseksi. Se on consonantia.

— Jälleen kymppi! Lynch sanoi vitsikkäästi. — Sano nyt, mikä on claritas. Vielä 
täysosuma, niin voitit sikarin.

— Sanan merkitys, sanoi Stephen, — on jokseenkin hämärä. Akvinolainen käyttää 
termiä, joka tuntuu olevan epätarkka. Pitkät ajat olin ymmällä sen suhteen. Tuosta sanasta 
saattaisi päätellä, että hänellä oli mielessään jotakin symbolismin tai idealismin tapaista, 
ja että kauneuden korkein olemus olisi jostakin toisesta maailmasta loistava valo, idea, 
jonka varjoaine on todellisuus, jota se vain symbolisoi. Ajattelin hänen mahdollisesti 
tarkoittavan, että claritas on jonkin ominaisuuden jumalallisen tarkoituksen löytäminen 
ja sen muotoon pukeminen, tai sitten jokin yleistävä voima, joka tekee esteettisen kuvan 
yleispäteväksi ja saa sen loistamaan sen omien olosuhteitten ulkopuolelle. Mutta tämä on 
kirjallista saivartelua. Näin minä käsitän asian. Kun olet havainnut tuon korin yhdeksi 
esineeksi, silloin teet ainoan loogisesti ja esteettisesti mahdollisen synteesin. Toteat, että 
se on juuri tuo esine eikä mikään muu. Kirkkaus, josta Akvinolainen puhuu, on siten 
skolastikkojen quidditas, esineen olemus. Juuri tämän korkeimman ominaisuuden taiteilija 
käsittää silloin, kun esteettinen kuva ensin syttyy hänen mielessään. Tuona salaperäisenä 
hetkenä mieli on joutunut tilaan, jota Shelley on kauniisti verrannut hiipuvaan hiileen. 
Hetki, jolloin tuo kauneuden ylin ominaisuus, esteettisen kuvan kirkas loiste saapuu 
valoisana havaintona mieleen, jonka sen eheys on pysähdyttänyt ja sen harmonia kieh-
tonut, on esteettisen mieltymyksen staasis, henkinen tila, joka muistuttaa hyvin palion 
sitä kardiaalista tilaa, jota italialainen fyysikko Luigi Galvani miltei yhtä runollisesti kuin 
Shelley sanoo sydämen lumoutumiseksi

Stephen vaikeni, ja vaikka Lynch oli vaiti, hän tunsi, miten hänen sanansa olivat loih-
tineet heidän ympärilleen lumotun ajatuspiirin.

— Se, mitä olen sanonut, hän aloitti uudestaan, — koskee kauneutta sanan laajem-
massa merkityksessä, siinä merkityksessä, minkä sana on saanut perinteisessä kirjallisessa 
käytössä. Maailman turuilla sillä on toinen merkitys. 

— Tuon sinä kerkesit selittää eräitä iltoja sitten, sanoi Lynch, — silloin, kun aloitimme 
maineikkaan väittelymme.


