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VISUAALINEN KULTTUURI, TAIDE JA KASVATUS

Taidekasvatus on ollut osa taideteollista koulutusta noin sata vuotta. Aluksi
koulutettiin piirustuksen, sitten kuvaamataidon, 1990-luvun lopusta lähtien
kuvataiteen opettajia. Nyt kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman pääaineen nimi on
visuaalinen kulttuurikasvatus. Nimestä riippumatta, taiteen paikkaa on aina uudestaan
pitänyt perustella kansalaisten peruskoulutuksessa ja kasvatuksessa.

Visuaalinen kulttuuri, joka minua lapsuudessani 50-luvulla ympäröi, oli rakentunut
pikkukaupungin kahden vierekkäisen villiintyneen, käytöstä poistetun hautuumaan
ympäristöihin. Naapurin lasten kanssa tavasimme sammaloituneista hautakivistä lähes
hävinneitä tekstejä. Se oli jonkinlaista salapoliisin työtä. Kiviin kaiverretut kuvat
kuuluivat sellaisen visuaalisen kulttuurin jatkumoon, jonka symboliikkaa emme
tuolloin tunteneet emmekä pohtineet. Mutta risti, auringon säteet ja rukousasentoon
kaiverretut kädet tarttuivat silti pysyvästi mielen kuva- ja symbolivarastoon.
Hautakivien ryhmät muodostivat myös piilopaikkoja, joita ympäröivät suuriksi
kasvaneet kuuset ja korkea kiviaita. Siltä voi hypätä oksista kiinni pitäen hämärään
leikkipaikkaan.
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Samaan moniaistiseen ympäristökulttuuriin kuuluivat myös viereisen ammattikoulun
ja synnytyslaitoksen lämmittämiseen varatut koivuhalkopinojen korttelit. Nekin
rajasivat lapsilaumalle tilaa., muodostivat tuohiseinäisiä tuoksuvia ja välillä virtsalta
haisevia paikkoja, joissa piti aikuisten kehotuksesta varoa viinatrokareita ja
namusetiä.
Otimme siis muuhun tarkoitukseen luotua tilaa omaan käyttöömme, väärinkäytimme
tilaa.

Tuon ajan lasten käyttökuvakulttuuriin kuuluivat erilaisiin laatuluokkiin ja tyyleihin
jaotellut kiiltokuvat. Kahvipakettien ja purukumipakkausten sisään oli kätketty
filmitähtien, autojen ja eläinten keräilykuvia. Ne olivat vaihdon välineitä, tietyt niistä
muita halutumpia ja vaihdossa arvokkaampia. Jotkut tyylit ja genret olivat toisia
suositumpia. Tuon kuvaston vaihdon myötä kulutuskulttuuri astui elämäämme.
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Lapsuuteni hurjimmat, mieleen pysyvästi syöpyneet kuvat olivat kuitenkin aikuisten
kirjahyllystä ja visuaalisesta taidekulttuurista.

Gustave Doré’n raamatun kuvitukset rakensivat mieleen väkevää myyttistä tarinaa.
Taide tuli elämääni ilman taidekäsitettä. Luettuna kuullut ja kuvina katsotut
Raamatun kertomukset lisänään Tuhannen ja yhden yön tarinat, Grimmin sadut,
Vänrikki Stoolin tarinat ja sodasta tulleiden miesten kertomukset sekoittuivat. Ne
muodostivat käsitystä
maailmasta sankarien, roistojen, hyvien ja pahojen
kuvagalleriallaan.
Näistä erilaisista kulttuureista muodostui jälkikäteen ajatellen visuaalisesti rikas ja
aistivoimainen kokemuksellinen kasvuympäristö. Siinä aikuisten silmälläpidon ja
kasvatuskulttuurin uloimmalla kehällä liikkuva lapsilauma löysi itse leikkipaikkansa
ja virikkeensä. Kasvatus oli kyllä periaatteiltaan autoritaarista – aikuisilla, koululla ja
julkisilla valistusinstituutiolla oli halussaan kasvatuksen valta ja tieto. Ei kyselty, mitä
lapset haluavat. Aikuiset puuttuivat asioihin, jos tietty raja ylitettiin.
Lastenkulttuuri viljeli omassa tuotannossaan ympäristöön uusia merkityksiä ja
tarinoita haudoista nousevista luurangoista, haamuista, kummituksista, noidista,
namusedistä ynnä muista kalmiston henkilökuntaan liitetyistä olennoista. Aikuisten
valvovan silmän ulottumattomissa tutkittiin myös ihmisen konkreettista olemusta,
paikallaolijoiden ruumiinosia ja niiden eroja.
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Vasta ajan myötä olen tajunnut, millaisen perusmyyttien varaston ja maailmankuvan
olen perinyt kasvuympäristössäni, jonka tärkeä kirja raamattu kuuluu maailmanhistorian suuriin kertomuksiin ihmisestä, hänen luomistaan jumalista ja perkeleistä.
Vanhan kalmiston kokemuksellisesti rikkaaseen moniaistiseen ja toiminnalliseen
ympäristöön yhdistyi tarinoiden ja kuvien kulttuurista sisältöä. Hautuumaa, johon
sekoittuvat vedenpaisumuskuvat, palaa joskus vieläkin uniini.
Käytin edellä sanoja visuaalinen kulttuuri, ympäristökulttuuri, kuvakulttuuri,
käyttökuvakulttuuri, kulutuskulttuuri, taidekulttuuri ja kasvatuskulttuuri. Mitä tuo
kulttuuri sitten oikein on. Kulttuuri on nähdäkseni kuin ilma jota hengitämme. Se
tunkee meihin, se on sisällä ja ulkona samaan aikaan, se virtaa meissä. Ihminen on
puuttunut rakentamallaan kulttuurilla kaikkeen. Myös konkreettisesti ilmaan jota
hengitämme. Luontokin on siis ihmisen toiminnan myötä muuttunut kulttuuriseksi.
Kuitenkin – olemme aistiemme varassa osa ympäristöä. Reagoimme sen merkityksiin,
ääniin, tuoksuihin, pintarakenteisiin, lämpötiloihin, atmosfääriin yhtä hyvin kuin sen
tarjoamiin visuaalisiin ärsykkeisiin. Joskus kulttuurisuus saattaa hellittää hetkeksi
vaikka auringon lämmittäessä ihoa. Näkö on voimakkain ja hallitsevin aistimme, ja
sen myötä visuaalisuus, mutta silmä ei toimi kameran tapaan, vaan se on aktiivinen ja
ärsykkeitä etsivä, muita aisteja kulttuurisesti viritetympi.
Kuvasin alussa hautausmaata ja halkopinojen muodostamia kortteleita lapsuuteni
visuaalisena ympäristönä, jota me lapset väärinkäytimme – siis käytimme omiin
tarkoituksiimme.
Jos vertaan sitä suomalaisen kaupunkilaisen nykylapsen elinympäristöön, voisin
luetella vaikka kuinka paljon eroja. Kasvuympäristöt ovat yhä enemmän suunniteltuja
kasvatusympäristöjä, liikenne lisääntynyt valtavasti, kaupunki otettu kaupalliseen
käyttöön. Ihmiset elävät kuvien ja valvovien kameroiden ympäröiminä. Visuaaliset
teknologiat, televisio, video, tietokoneet hallitsevat vapaa-aikaa. Kuvallisuus ja
teollisesti tuotetut kuvat ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet elinympäristössämme.
Onko sitten tapa ottaa ympäristöä haltuun muuttunut? Siitä ei paljoa tiedetä. Minun
lapsuudessani kuvallisia merkkejä ja symboleja oli vähän. Kirjojen kuvien kanssa
seurusteltiin vuosikausia. Ne piirtyivät mieleen ja jäivät alitajuisesti vaivaamaan. Nyt
median kuvat virtaavat kaikkialla jatkuvana tapettina huomaamattamme.
Kuvallisuuteen rakennetuilla visuaalisilla järjestyksillä luodaan säännönmukaisuuksia. Kuvissa esiintyvät ihmiset, esineet, tilat ja paikat on kuvattu tarkkaan
suunnitellen yleensä kaupallisin periaattein. Nykyinen kuvakulttuuri liittyy
mainitsemaani vaihdon välineenä olemiseen. Tiedämme, että tarkoituksena on myydä
mahdollisimman paljon kuvissa näkyvää, herättää halua. Suuri osa visuaalisesta
kulttuuristamme on liiketoimintaa. Silti nykyisiäkin kuvia käytetään monin tavoin,
SYNNYT / ORIGINS | syyskuu 2012

64
myös aivan toisin kuin kuvan tekijä on tarkoittanut. ”Väärinkäyttöä” esiintyy
edelleen.
Hyvin vähän tiedetään siitä, miten ihmiset todella kokevat ja tulkitsevat heitä
ympäröivää todellisuutta. Tässä on taidekasvatuksen alue. Tehtävämme visuaalisen
kulttuurin opettajina ja kasvattajina on tutkia ja tulkita kokemuksiamme
oppilaittemme kanssa. Mitkä kuvat ja symbolit jäävät mieleen ja alitajuntaan? Mitkä
tulevat uniin? Miten niitä työstetään? Vaikka mielikuvateollisuus tavarakylkiäisineen
on kapitalismin hallitseva kulttuurimuoto, se ei yksiviivaisesti määrää tästä
kulttuurista tehtäviä tulkintoja. Ihmiset suodattavat visuaalisen kulttuurin esineet ja
symbolit osaksi omaa elämäänsä usein kekseliäästi. Mediakulttuuristen symbolien ja
esineiden ilmaisullinen kuluttaminen kohdistuu esimerkiksi oman identiteetin ja
ulkonäön sekä ympäristön muokkaamiseen, joka on osa arjen estetiikkaa ja
identiteettileikkiä.
Meidän visuaalisen kulttuurin ja taiteen opettajien on rakennettava
yhteistyöverkostoja, joissa voimme oppialojen rajat ylittäen kehittää uusia
tulevaisuuteen suuntautuvia työtapoja, joilla voimme mennyttä ja nykyistä kokemusta
kartoittaen luoda tulevaisuuden kuvia ja utopioita. Tässä on tutkimuskenttää, joka ei
lopu.
Entä sitten taide? Kerron koulumuiston lukioajalta. Äidinkielen opettajani Hilja
Mörsäri on eräs tärkeimpiä minua eteenpäin sysänneitä ihmisiä. Hän sai meidät
tyttölyseon tytöt suuntaamaan kulkumme kirjastoon ja lukemaan sellaista, josta emme
olleet aiemmin mitään kuulleet. Halusimme tietää lisää ja ottaa itse selvää. Opimme
lukemaan runoja, kaunokirjallisuuden loputon maailma aukesi. Kirjoitimme myös itse
runoja, haikuja ja tankoja. Liitimme niihin kalligrafian ja kuvien tekemisen
kuvaamataidon opettajan Ritva-Liisa Hjellmannin kanssa. Merkittävä paikallinen
kulttuuri virisi kouluun: näyttelyitä, oppilaskunnan julkaisuja, elokuvakerho jne.
Mörsärin lähdettyä hänen tilalleen tuli vastavalmistunut uudet opit saanut äidinkielen
opettaja. Tuolloin 60-luvun lopussa julkisuudessa käytiin keskustelua taiteen rajoista,
taiteen norsunluutornin elitistisyydestä. Populaarikulttuurin vaikutus ihmisiin nähtiin
niin suurena, että se neuvottiin ottamaan kouluissa käsittelyyn. Niinpä uusi
opettajamme ensi töikseen pani meidät lukemaan Angelica ja kuningas -nimistä
viihdelukemistoa. Olimme tyrmistyneitä. Moista roskaa emme halunneet lukea, koska
olimme oppineet parempaan. Taiteen parissa työskentely oli tehnyt meistä kriittisiä.
Kerroin tuon äidinkieltä koskevan esimerkkini, koska se mielestäni kuvaa dilemmaa,
joka ilmenee myös kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin sekä niihin liittyvän
kasvatuksen suhteissa, edelleenkin. Populaari- ja mainoskulttuurin kuvastot tulivat
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myös kuvaamataidon opetuksen keskiöön 1960–70 -lukujen vaihteessa. Taide lähes
hävisi taidekasvatuspuheesta. Tuon ajan vapaan ja lapsikeskeisen kasvatusideologian
lähtökohtana oli oppilaiden lähiympäristön visuaalisen maailman käsittely. Ympäristö
oli kuvallistunut mainosten ja kaupallisuuden lisääntymisen myötä. Johtopäätös oli,
että näitä kuvia pitää tutkia ja työstää kriittisesti, koska niitä on kaikkialla.
Myös suomalainen maisema muuttui nopeasti ja dramaattisesti 60–70 luvuilla.
Suomalaiset muuttivat maalta kaupunkeihin. Maaseutu autioitui. Rumat betonilaatikot täyttivät kaupunkeja ympäröivät pellot. Vanhojen asutusympäristöjen ja
keskustojen rakennetut
maamerkit hävisivät elementtiteollisuuden liukuhihnatuotteiden tieltä. Koulun kuvisopetus tarttui rakennusperinteen tutkimiseen ja
kuvaamiseen. Polarisoivalla menetelmällä rinnastettiin vanhaa ja uutta miljöötä,
mainoskuvaa ja niin sanottua todellisuutta. Ei tarvittu kummoistakaan tulkintakykyä
sille, kumpaa kuvaa pidettiin parempana.
1960–70 -lukujen suuressa muutoksessa rakennettiin myös suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Peruskoulu, yksi suomalaisen demokratian keskeiseksi tukipylvääksi
rakennettu instituutio, tuli korvaamaan aiempaa, kansaa kahtia jakanutta,
koulujärjestelmää. Polarisoinnin ja kriittisen asennekasvatuksen myötä monien
käsitykset varmasti muuttuivat, ja oman lähiympäristön suunnitteluun alettiin
osallistua. Kaupalliset kuvat kuitenkin vain lisääntyivät. Toisaalta ne myös tulivat
kekseliäämmiksi ja jopa kiinnostaviksi. Ne alkoivat leikitellä ja osallistua ihmisten
elämänpolitiikkaan.
Kuluttaminen
otettiin
uudella
tavalla
käsittelyyn
taideopetuksessa. Nyt sitä katsottiin leikin ja identiteettityön näkökulmasta.
Hyvinvoinnin lisääntymisen myötä kriittinen asenne koulussa alkoi vähentyä 1980luvulla. Yksityinen mielihyvän ja nautinnon etsiminen nousi kulttuurissa keskiöön.
Myös taiteessa aistinen ulottuvuus ilmestyi 70-luvun työläisaiheiden jälkeen kuviin.
Suurissa maalauksissa sukellettiin väriin, valoon, takaisin pintaan ja kosketukseen.
Kouluissakin lähdettiin etsimään välillä kadonnutta taidetta. Taideinstituutioiden
portinvartijoita pakenevat taiteen muodot, ympäristö- ja yhteisötaide, maataide,
käsitetaide, katujen graffitit ja performanssit saivat taidekasvattajat kiinnostumaan
uusista taiteen mahdollisuuksista. Henkilökohtaisen kokemuksen ja yksilöllisen
merkitystä alettiin korostaa. Taiteen ja taiteellisen toiminnan nähtiin tarjoavan tilaa
henkilökohtaisen kokemuksen käsittelyyn.
Taidekasvatuksen keskeiseksi tehtäväksi, jonkinlaiseksi ytimeksi, on jo ainakin sadan
vuoden ajan sanottu ”näkemään” opettamista ja oppimista. Näkemisellä ei tällöin
tarkoiteta vain näköaistin pohjalta syntyvää ympäristön kuvaa. Näkemisellä
tarkoitetaan ennen muuta havaitun ymmärtämistä, jonkinlaista kokonaisvaltaista
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tajuamista. Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat havaintoon esimerkiksi
uskomusten, elämäntyylien ja tottumusten myötä. Näemme sitä mitä aiemman
kokemuksen perusteella oletamme näkevämme. Hautuumaan voi nähdä
uskontokulttuurin ilmentäjänä, kuoleman muistuttajana, aikansa puisto- ja
maisemaihanteen edustajana, leikkipaikkana jne.
Edellä kuvattu näkemisen ymmärtäminen liittyy myös 1900-luvun lopun
kulttuurikritiikin ja kulttuurintutkimuksen voimistuneeseen asemaan. Kaiken
tarkasteleminen tekstinä tuli muotiin 1980-luvulla humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden piirissä. Myös kuvia alettiin tulkita diskursseina ja merkkeinä. Aikamme
visuaaliseen mediakulttuuriin nähtiin kuuluvan oleellisesti niin ikään katseen
kohteena oleminen, visuaalisuuteen liittyvä valta. Näkymätön valvova silmä,
valvontakamera, on asettunut osaksi meitä itseämme, sisäiseksi valvontakameraksi.
Visuaalinen kulttuurikasvatus alkoi olla monien mielestä kuvataidetta parempi käsite
kuvaamaan visuaalisen taidekasvatuksen kentällä tapahtuvaa toimintaa tekijänä,
katsojana ja katseen kohteena.
Taiteesta puhuminen oli lisäksi koettu hankalaksi, koska taide pakenee määrittelyjä.
Taidekasvattajat ovat kylläkin perinteisesti ajatelleet, että taiteellisessa toiminnassa
koetellaan ja kyseenalaistetaan valmiiksi annettua, että taiteen piirissä on kehitetty
menetelmiä ja toimintatapoja, joissa nykyisen lisäksi katsotaan eteenpäin ja pyritään
hahmottamaan sellaista mitä ei vielä ole. Aikamme visuaalisessa kulttuurissa taiteen
eri alojen sekä taiteen ja ei-taiteen rajat ovat kaatuneet. Taide on kyseenalaistanut
myös itse itsensä tehden taiteesta ja itsestään parodiaa. On vaikeaa vedota taiteeseen,
jonka rajat hiipuvat näkymättömiin.
Nykytaiteessa puhutaan taidesuuntausten sijaan erilaisista estetiikoista ja taiteen
tekniikoiden sijaan korostetaan taiteen tapoja rakentaa keskustelutilanteita.
Kommunikaatio ja yhteyden etsiminen eri elämänpiirien välille ovat tämän hetken
(kuva)taiteessa näkyvästi esillä. Taide muistuttaa esimerkiksi sosiaalityötä, omaksuu
talouselämän toimintamalleja ja tunkeutuu byrokratian ja muille yhteiskunnallisille
työn näyttämöille.
Taiteeseen ja sen muuttuneeseen rooliin liittyviä kiinnostavia avauksia on tullut aivan
viime aikoina paitsi taiteen kentältä, myös uutta työtä käsittelevistä tutkimuksista.
Aikamme globaalia kapitalismia käsittelevissä tutkimuksissa on pidetty nykyistä työtä
taiteen kaltaisena toimintana. Kirjassaan Väen kielioppi, ehdotus analyysiksi
nykypäivän elämänmuodoista, Paolo Virno määrittelee nykyisen postfordistisen työn
samanlaiseksi kuin esittävän taiteilijan työ, jossa keskeistä on kokonaisvaltainen
ihmisen käyttöönotto, kielellinen kyvykkyys, tieto ja mielikuvitus. Jossa ei kuitenkaan
tuoteta mitään teosta.
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Jos uskomme Virnoa, taitelijaksi tuleminen voisikin olla hyvä ihmiseksi kasvamisen
metafora ajassamme. Pyrkimyksenä olisi veistää sitä kulttuuria, ilmapiiriä ja
materiaalia, jossa elämme ja jota katselemme. Parasta taidetta olisi vaikuttaa
arkipäivän laatuun, tehdä ympäristöstä ja ihmiselämästä elämisen arvoista, taidetta.
Taiteelle kuuluviksi katsotuin keinoin voimme oppia näkemään koko visuaalista
kulttuuriammekin kriittisesti eli ajatellen, tutkien, harkiten, eritellen ja samalla
tulevaisuuteen suunnaten.
On varmaan käynyt ilmi, että en halua määritellä tai lukita visuaalista kulttuuria,
kasvatusta tai taidetta. Ne ovat ilmiöitä, joita pitää tutkien työstää kaiken aikaa. Ne
muuttuvat ajasta, paikasta ja kulttuurista riippuen. Niistä kuitenkin riippuu hyvin
oleellisesti, millaiseksi elämän laatu muodostuu. Siksi meillä on haastava ja kiehtova
tehtävä tutkia visuaalista kulttuuria, kasvatusta ja taidetta ja osallistua niiden
kehittämiseen jatkuvasti ja uusista näkökulmista. Tehtävä ei lopu.
Olimmepa sitten hautausmaalla leikkivä pieni tyttö, miljoonakaupungin tai viidakon
lapsi, meillä on ympärillämme visuaalinen kulttuuri, joka luo puitteet kasvullemme.
Jos siihen kuuluu salliva, mutta rajatkin tunteva välittävä kasvatuskulttuuri,
todennäköisesti silloin syntyy myös sellaista, jota on syytä kutsua taiteeksi.
Minkälaisia ovat ne hautausmaat ja halkopinot, kuvaraamatut ja vaihdon välineet,
joilla tulevaisuuden elämäntaiteilijan on hyvä kasvaa. Siitä meidän tulee koko ajan ja
sinnikkäästi ottaa selvää ja siihen vaikuttaa.
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