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Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisen kuvan yksittäistä taiteilijaa, tässä tapauksessa
kuvanveistäjä Kain Tapperia, koskeva sanomalehtikirjoittelu antaa kulttuurijournalismista ja sen
muutoksesta. Tutkimuksen tavoitteena on myös ottaa osaa kulttuurijournalismin muutoksesta
käytyyn keskusteluun, sillä tuoreempi kulttuurijournalismin tutkimus on lähes systemaattisesti
jättänyt kirjoittajakohtaisen sisällöllisen muutoksen huomiotta.
Teoreettinen ja ajattelullinen kehys rakentuu Pierre Bourdieun sosiologian kautta. Bourdieun
ajatukset yhteiskunnan sosiaalisesti rakentuneista kentistä, pääomasta, yhteiskunnan
makuhierarkioista ja erottautumisesta, eli distinktiosta toimivat pohjana analyysiosuuden
päätelmille. Tutkimuskohteena on taiteen ja journalismin kenttien kohtauspaikka, ja sen toimijoiden
tuotokset. Aineistolta kysytäänkin, miten taiteesta kirjoittaminen toimii journalismissa
bourdieulaisittain ajateltuna.
Tutkielma on diskursiivinen tutkimus, eli aineistoa on lähestytty diskurssianalyysin avulla. Ennen
varsinaista sisällönerittelyä aineisto on myös palasteltu rakenteellisempiin osiin muun muassa
taiteilijan jutussa saaman huomion perusteella. Varsinaisessa analyysissa on nostettu esille
kahdenlaisia puhetapoja: puhetavat, joilla määritellään joko Kain Tapperin taideteoksia tai tämän
taiteen tekemistä, ja puhetavat, joiden avulla Tapper pyritään sijoittamaan taiteen kentälle.
Esille nousevat puhetavat kertovat kulttuurijournalismin ja taiteen kenttien monimutkaisesta
suhteesta. Puhetapojen avulla pidetään yhä yllä taiteen kentän olemassaoloa, ja osallistutaan taiteen
kentän keskusteluun joko yleisellä tasolla tai sanomalla jotakin taiteilijasta osana taiteen kenttää.
Puhetavat tuovat myös näkyväksi kirjoittajien erilaisia pyrkimyksiä, joko tiedostettuja tai
tiedostamattomia.
Keskeisimpiä havaintoja on se, että kulttuurijournalismin paljon puhuttu muutos kohti journalistisia
painotuksia ei näyttäydy sisällön tasolla kovinkaan selkeänä. Kirjoittajat omaksuvat ja ylläpitävät
vakiintuneita puhetapoja taustastaan riippumatta, eli aikaisempien tutkimusten näkemys kirjoittajien
erilaisista identiteeteistä ei näy aineistossa konkreettisesti. Toisaalta käy ilmi, että
kulttuurijournalismi omaksuu taiteen kentän painotukset hyvinkin kritiikittömästi, eli osallistuu
keskusteluun ikään kuin altavastaajan asemasta.
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Johdanto
”Taideteoksen arvo on aina metafyysinen, se on mielentila, joka ei toistu milloinkaan
samanlaisena.” (Mäkilä 1989, 241.)

Tutkimuksen lähtökohdat
Olen aina ollut taidekäsitykseltäni vanha nuori sielu. Moderni taide edustaa meille jo vanhaa
suhteessa postmoderniin, mutta laajassa historiallisessa kontekstissa moderni on vielä nuori, vasta
teini-iässä. Itseäni modernin taiteen ainutlaatuisuuden ihanne ja esteettisyys puhuttelevat enemmän
kuin postmoderni tai klassinen taide. Käänteentekevä tapahtuma urallani taiteen katsojana (ja
tutkijana) sai kuitenkin alkunsa vasta vuonna 2001, kun päädyin kuvanveistäjä Kain Tapperin
laajaan retrospektiiviin näyttelyyn, joka oli esillä Sara Hildénin taidemuseossa.

Tapper oli yksi viime vuosisadan arvostetuimmista kuvanveistäjistämme. Hän edusti omassa
ajassaan 1960-luvulla uutta ja ainutlaatuista ilmaisua, jonka edesottamuksista oltiin montaa mieltä.
Tapperin taiteessa eli ajan henki, jossa uusi ja vanha taiteilijasukupolvi kävivät kamppailua siitä,
mikä oli hyvää taidetta ja mitä voitiin pitää taiteena. Kuvanveistäjä teki pitkän ja ansiokkaan uran,
vaikka moderni vaihtuikin nopealla tahdilla postmoderniin, eikä Tapper enää myöhemmin edustanut
uutta ja radikaalia.

Tapperin näyttely Sara Hildénin taidemuseossa kuvasi uskomattomalla tavalla yhden taiteilijan uran
kaarta. Tapasin näyttelyssä myös itse taiteilijan, jonka suhtautuminen taiteeseen ja itseensä
taiteilijana oli konstailematon, rehellinen ja vaatimaton. Halusin tietää tarkemmin, mistä tässä
ainutlaatuisessa taiteilijassa oli oikein kyse. Päädyinkin taidehistorian kandidaatintutkielmassani
(2005) tarkastelemaan sitä, millaisia piirteitä Kain Tapperin varhaista taidetta koskevasta kritiikki
sai vuosien 1963–1969 aikana. Samalla tuli ilmi taiteilijan erikoinen asema taiteen muutoksen
keskellä. Tulin tietoiseksi julkisuuden ja taiteen ristiriitaisesta liitosta, ja kiinnostus
kulttuurijournalismiin on säilynyt myös tiedotusopin opinnoissa ja tutkimuksessa.

Journalismi kytkeytyy lähes kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Jopa taide, jota on haluttu pitää
itsenäisenä ja omavaraisena yhteiskunnan alueena, tarvitsee journalismia ja edelleen mediaa. Tai
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ainakin näin taidekritiikkiä ja taiteesta kirjoittamista usein perustellaan. Oma kysymyksensä
tietenkin on, mitä taide olisi ilman mediaa tai julkisuutta, mutta siihen en aio tässä pureutua. Sen
sijaan haluan pohtia niitä ulottuvuuksia, joita journalismin ja taiteen kohtaamisessa on.

”Useimmiten 'kenelle tahansa' kansalaiselle tarkoitetun yleissanomalehden ja
kulttuurijournalismin kaltaisen erikoisjournalismin välillä on katsottu olevan
perustavanlaatuinen ristiriita. Tasapainoilu taiteen ja journalismin kentällä,
mekanismi, joka määrittää kulttuurijournalismin luonnetta hyvin syvällisesti, on
aiheuttanut paljon polemiikkia [… ]”. (Jaakkola 2010, 11.)

Taiteen ja journalismin välimaastoa sekä taidekritiikin ja taiteesta kirjoittamisen sisäistä ongelmaa
näiden kahden välillä on selvitetty muun muassa kysymällä, miten kriitikko tai kulttuurijournalisti
puhuu, miten hänen tulisi puhua, kenellä hän kokee puhuvansa ja miksi ja kuka kuuntelee. (Linkala
1992; Hurri 1993; Karikytö 1996; Laita 1997; Supinen 2003; Jaakkola 2010)

Koska kulttuurijournalismi on periaatteessa syntynyt taidekritiikin perinnöstä, termillä taidekritiikki
kuvataan usein kaikkea taiteesta ja kulttuurista kirjoittamista. Ristiriita on valmis. Erkka Lehtolan
(1997, 133) mukaan kritiikin termiin sisältyy liuta erilaisia kysymyksiä:
–Puhummeko kritiikistä ns. asianharrastajien eli tietoisten kulttuurikuluttajien vai ns. suuren
yleisön kannalta?
–Puhummeko kritiikistä osana kulttuurielämää vai osana sanomalehden toimituspolitiikkaa?
–Puhummeko kritiikistä sellaisena journalismin muotona, jolla on kehittymisen ja kasvamisen
mahdollisuuksia sanomalehden sisällönkehityksessä?

Vaikka tämän tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan määritellä uudelleen taidekritiikkiä tai kritiikkiä
yleensä, otan kantaa Lehtolan esittämiin kysymyksiin tarkemmin luvussa 4. Tässä vaiheessa totean
kuitenkin, että tutkimuksessani termillä kritiikki tarkoitetaan taiteen kentällä ja kentälle suunnattua
arvottavaa kehityskeskustelua taiteesta.

Kulttuurijournalismin sisäinen ristiriita liittyy niin ikään sen syntyyn taidekritiikin perustalta.
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Vastakkain asettuvat kahden kentän, taiteen ja journalismin, erilaiset tavoitteet ja ideologiat. Tähän
jännitteeseen on alan tutkimuksissa pureuduttu muun muassa kirjoittajien ammatti-identiteetin ja
ammatillisen roolin näkökulmasta. (Esim. Hurri 1993; Supinen 2003; Jaakkola 2010) Perusasetelma
on, että kulttuurijournalismin sisällöntuottajat jakautuvat niihin, jotka kokevat olevansa median
edustajina taiteen kentällä, eli journalisteihin, ja niihin, jotka näkevät itsensä taiteen edustajina
median kentällä, eli kriitikoihin (Hellman –Jaakkola 2009, 29–30).

Kulttuurisivujen rakenne ja kirjoittajakunta ovat muuttuneet ratkaisevasti, ja kritiikin, eli arvostelun,
rinnalle ovat nousseet journalismille ominaiset juttutyypit, kuten uutinen ja henkilöhaastattelu.
Kulttuurijournalismin muutos onkin ollut viimeaikaisen tutkimuksen keskiössä. (Esim. Hurri 1993;
Hellman –Jaakkola 2009; Jaakkola 2010) Merja Hurrin (1993) väitöskirjassa Kulttuuriosasto
muutosta tarkastellaan laajasti erilaisten kirjoittajasukupolvien, juttutyyppien ja taiteenlajien
painotusten kautta. Heikki Hellmanin ja Maarit Jaakkolan (2009) artikkeli Kulttuuritoimitus
uutisopissa. Kulttuurijournalismin muutos Helsingin Sanomissa 1978–2008 lähestyy muutosta
yhden lehden näkökulmasta. He tarkastelevat rakenteellista muutosta juttutyyppien ulkoisten
piirteiden ja erilaisten painotusten kautta. Jaakkola (2010) jatkaa muutoksen tutkimista myös
lisensiaatintutkielmassaan Kulttuurispesialistista kulttuurigeneralistiksi? Kulttuurijournalistisen
professionalismin muutos, esimerkkinä Helsingin Sanomien kulttuuriosasto, ja lähestyy muutosta
etnografisesti toimituksen sisältä, kirjoittajien näkökulmasta.

Näiden tutkimusten painotus on selkeästi kirjoittajissa, ja itse kulttuurijournalistisen tuotoksen
analysointi jää ulkoisiin piirteisiin, esimerkiksi koon tai käsiteltävän kuvataidemuodon määrittelyyn.
Vaikuttaakin siltä, että kulttuurijournalismin viimeaikainen tutkimus on jättänyt sisällön
vähemmälle huomiolle. Sisällön toissijaisuudesta seuraa myös ongelmia. Itse koen esimerkiksi
Hellmanin ja Jaakkolan (2009, 35) tutkimusasetelmassa ongelmalliseksi sen, että juttutyypit
jaotellaan yhä selkeärajaisiksi. Päädyin nimittäin kandidaatintutkielmassani Journalismi tuottaa
pääomaa taiteen kentälle. Esimerkkitapauksena Vuoden nuori taiteilija -palkinnot vuosilta 1987 ja
2007 (2009) toteamaan, että nykypäivänä arvostelut ja kritiikit ovat sulautuneet osaksi uutismaista
esittelyä, jossa henkilöt korostuvat entisestään. Kulttuurisivuilta löytyy juttuja, jotka sisältävät
uutisen piirteitä, perustuvat henkilöhaastattelun kaavalle, mutta esittävät myös arvioita taiteesta.
Voidaanko arvostelujen tai uutisten lisääntymistä tai katoamista siis todentaa ilman, että katsotaan,
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miten kukin juttutyyppi on sisällöltään muuttunut, ja mikä on juttutyyppien geneerisen
sekoittumisen volyymi?

Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin keskittyä sisältöön, eli siihen, miten muutos näkyy
kulttuurijournalismiksi luettavissa teksteissä. Lähtökohtanani on aikaisempien tutkimusten tapaan
se ristiriita ja jännite, mikä kulttuurijournalismiin syntyy taiteen ja journalismin erilaisten
lähtökohtien voimasta. Pohdin jo kandidaatintutkielmassani niitä keinoja, joilla
(kulttuuri)journalismin kentällä esimerkkitapauksissani tuotettiin pääomaa taiteen kentälle, ja miten
tämä prosessi mahdollistettiin. Teoreettisena kehyksenä toimi Pierre Bourdieun teoria
yhteiskunnallisen toiminnan kentistä ja niiden toimintamekanismeista, eli perustin analyysini siihen
ajatukseen, että taiteen ja journalismin kentät elävät vuorovaikutuksessa, jolla on vähintäänkin
potentiaalisia merkityksiä molemmille kentille.

Jatkan kenttien yhteisen alueen tutkimista keskittymällä kulttuurijournalismin käytännön
mekanismeihin, eli tekstiin. Kohteena on yksittäistä taiteilijaa, kuvanveistäjä Kain Tapperia
koskevat tekstit, jotka ajallisena kokonaisuutena antavat myös kuvan kulttuurijournalismin
muutoksesta. Lähestyn muutosta edelleen kirjoittajalähtöisesti, eli keskityn analyysissani vain
tiettyjen kirjoittajien teksteihin. Vaikka tutkimus käsitteleekin vuorovaikutusta taiteen ja
kulttuurijournalismin välillä, jätän taiteen kentän systemaattisen analysoimisen tutkimukseni
ulkopuolelle. En siis pohdi esimerkiksi sitä, mitä vaikutuksia taiteilijan vastaanotolla
kulttuurijournalismissa on taiteen kentälle, vaan keskityn siihen, mitä vaikutuksia
kulttuurijournalismin omalla toiminnalla ja historialla on sen omalle kentälle.

Kain Tapper on paitsi suosikkitaiteilijani, myös oiva esimerkki taiteilijasta, jonka ura kuvastaa
taidemaailmamme ja taiteesta puhumisen muutoksia. Tapper aloitteli uraansa modernismin myrskyn
silmässä, eikä alkua voi kuvata helpoksi. Jo uransa alkuvaikeuksien jälkeen Tapper sai kuitenkin
valtavasti arvostusta, eli löysi paikkansa taiteen kentällä. Uransa loppupuolella ja vielä kuolemansa
jälkeenkin kuvanveistäjä on ollut itsestään selvä osa taiteemme huippua. Toisaalta Tapper on
joutunut erityisesti julkisilla teoksillaan kritiikin ja arvostelun kohteeksi. Hän on kulkenut yhtäältä
kohusta kohuun ja toisaalta onnistumisesta toiseen. Onkin mielenkiintoista pureutua siihen, miten
tällainen jopa ristiriitainen hahmo otetaan kulttuurijournalismissa vastaan, ja millaisia merkityksiä,
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rakenteita ja murroksia tämä suhtautuminen tekee näkyväksi.

Tutkielmassani taiteella viitataan lähinnä kuvataiteeseen, eikä taiteeseen laajempana käsitteenä tai
ilmiönä, joka siis sulkee sisäänsä kaiken teatterista musiikkiin. Pysyttelen kuvataiteiden osalta
edelleen länsimaisessa kontekstissa. Kulttuurijournalismilla käsitän tässä tutkimuksessa
sanomalehtien kulttuurisivuilla ilmestyvän kuvataidetta koskevan kirjoittelun. Periaatteessa tutkin
siis kuvataidejournalismia. Kulttuurijournalismin laaja merkitys on tutkimukseni kannalta
ongelmallinen sikäli, että analyysini vertautuu kohdettaan laajempaan ilmiöön. Toisaalta aikaisempi
tutkimus on tarkastellut kulttuurijournalismia nimenomaan kokonaisuutena, jossa kuvataiteet ovat
esimerkki alan kaksiulotteisesta luonteesta. Myös muita taidemuotoja, kuten kirjallisuutta, koskevan
journalismin tutkimus on osoittanut, että muutos on läpäissyt kulttuurijournalismin kokonaisuutena.

Tutkielman rakenne
Tutkimusasetelma rakentuu sen perusolettamuksen varaan, että taide ja journalismi muodostavat
kumpikin yhteiskunnan sisällä suhteellisen itsenäiset kenttänsä. Koska koko tutkimuksen
ajattelullinen prosessi lähtee liikkeelle juuri tästä ajatuksesta, aloitan tutkielmani näiden
ajattelullisten raamien esittelyllä. Luvussa 1. Pierre Bourdieun sosiologia teoreettisena kehyksenä
tarkoituksenani on siis selkeyttää niitä teoreettisia lähtökohtia, joiden kautta lähestyn
tutkimuskohdettani, joista määrittelen tutkimuskysymykseni ja joiden perustalle rakennan
analyysini.

Toisessa luvussa Kulttuurijournalismi tutkimuskohteena keskityn tutkimuskohteeni erityispiirteisiin.
Kyse ei ole vain siitä toiminnasta, jota tänä päivänä pidämme kulttuurijournalismina, vaan pitkästä
erilaisten kirjoitustraditioiden perinteestä. Lähden liikkeelle siitä, miten kulttuurijournalismi saa
nykyiset määrityksensä ja miten se genrenä tunnistetaan ja ymmärretään. Tämän jälkeen palaan
kulttuurijournalismin syntysijoille, eli nykyisen taidekäsityksemme syntyyn sekä erilaisiin
taideteorioihin, jotka ovat muovanneet sekä taidetta että taiteesta kirjoittamista. Taidekritiikin synty
liittyy edelleen uudenlaisen taidekäsityksen syntyyn, ja kuten todettua, kritiikki toimii kasvualustana
kulttuurijournalismille.
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Luvussa 3. esittelen tutkimuskysymykseni, ja luvussa 4. käyn läpi aineiston, jolla etsin
kysymykseeni vastausta. Tämä tutkimus on ollut sikäli aineistolähtöinen, että halusin tutkia Kain
Tapperin uraa ja kulttuurijournalismia kokonaisuutena. Lähdin liikkeelle aineisto edellä, eli haalin
käsiini tiedon siitä, mitä Tapperista oli koko tämän uran aikana kirjoitettu. Tutkimuskysymykseni
muovautuukin aineistoni alustavan tarkastelun pohjalta, eikä päinvastoin. Toisaalta ajatus siitä, että
tutkimuskohteena on teksti, eikä esimerkiksi kirjoittajan identiteetti, oli selvää jo ennen aineiston
hankkimista. Jotta pystyn hyödyntämään aineistoni tarjoaman kokonaiskuvan, rajaan aineistoani
eriaikaisiin kirjoittajiin. Tällä tavoin pystyn hahmottamaan laajaa ajallista kokonaisuutta ja toisaalta
erilaisten kirjoittajien merkitystä kulttuurijournalismissa.

Luvun 5. otsikko Analyysin erilaisia tasoja kuvastaa jo itsessään sitä työprosessia, jonka kautta
aineistoani lähestyn. Ennen varsinaista analyysia puran aineistoani sen ulkoisten piirteiden avulla.
Tämä niin sanottu makrotason analyysi helpottaa myös syvempää analyysia, ja aineiston
hahmottamista kokonaisuutena.

Hahmotan analysoitavat tekstit osana sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta, jossa käytännöillä ja
kontekstilla on keskeinen merkitys. Tähän konstruktionistiseen ajattelutapaan kytkeytyy myös
varsinainen analyysimenetelmäni, eli diskurssianalyysi. Aineistoni on diskurssianalyysillä
analysoitavaksi harvinaisen laaja, mutta koen, että lähestymistapani on tulosten valossa oikea. Olisi
tietenkin ollut mahdollista rajata aineistoani esimerkiksi kirjoittajien karsimisella, mutta koen, että
tämä olisi vähentänyt tulkintojeni luotettavuutta ja merkitysten kirjoa aineistossani. Toisaalta
tavassani hahmottaa kulttuurijournalististen tekstien puhetapoja ja sitä sosiaalista ympäristöä, jossa
ne tuotetaan, on yhtymäkohtia myös esimerkiksi kehysanalyysiin.

Tutkielmani analyysiosuus käsittää luvut 6.-8. Luvussa 6. Taiteilijan asema jutussa esittelen
makrotason analyysin tuloksia ja aineistoani kokonaisuutena erityisesti sen kautta, millaiseksi
taiteilijan asema jutuissa määrittyy. Esille nousee muutoksellisia piirteitä sekä taiteilijakohtaisesti
että laajemmassa, koko kulttuurijournalismin muutoksen kehyksessä. Luvut 7. ja 8. ovat kuitenkin
työni hedelmällisin osa. Niissä käyn läpi aineistostani esille nousevia puhetapoja, niiden
ilmenemistapoja ja ilmenemisen muutosta sekä pohdin merkityksiä erilaisten puhetapojen taustalla.
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Luvussa 7. Tapperin teosten ja taiteen tekemisen määrittely esittelen kuusi erilaista puhetapaa, joilla
määritellään joko Kain Tapperin taideteoksia tai tämän taiteen tekemistä. Seuraavassa luvussa 8.
Taiteilijan sijoittaminen taiteen kentälle esittelen viisi erilaista puhetapaa, joilla taiteilijaa
asemoidaan osaksi taiteen kentän rakenteita. Tässä kohdin täytyy huomioida se, että kyse ei ole
konkreettisesta taiteen kentästä, vaan siitä rakenteesta, jonka kirjoittajat itse määrittelevät taiteen
kentäksi.

Viimeisessä luvussa keskityn purkamaan analyysiosuuden tuloksia. Pyrin kokoamaan löydökseni
konkreettisiksi päätelmiksi, joissa tiivistyy olennainen analyysini annista, eli siitä, mistä puhetavat
kertovat, ja siitä, miten puhetavat muuttuvat. Nämä päätelmät ovat edelleen konkreettisia vastauksia
tutkimuskysymykseeni. Lopuksi pohdin kriittisesti työni luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja
relevanttiutta neljän diskursiiviselle tutkimukselle asetetun kriteerin valossa.
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1. Pierre Bourdieun sosiologia teoreettisena kehyksenä
Ranskalainen sosiologi ja kulttuuriantropologi Pierre Bourdieu on luonut oman, moniulotteisen
näkemyksensä yhteiskunnan rakenteista. Näitä näkemyksiä on paitsi lainattu ja hyödynnetty monilla
tieteenaloilla, myös kritisoitu muun muassa niiden kyseenalaisesta soveltuvuudesta ranskalaisen
yhteiskunnan ulkopuolelle. (Mm. Alapuro 1988) Bourdieun teoria pohjautuu Ranskassa toteutettuun
empiiriseen tutkimukseen, joten kritiikki päätelmien pätevyydestä esimerkiksi suomalaisessa
yhteiskunnassa on ymmärrettävää. Tässä tutkimuksessa Bourdieun sosiologiaa ei kuitenkaan käytetä
sellaisenaan suomalaisen yhteiskunnan kuvana, vaan hänen luomansa näkemys yhteiskunnan
jäsentymisestä tarjoaa ajattelulliset raamit tutkimuskohteen ymmärtämiselle.

Bourdieulaisen sosiologian merkitys tässä tutkimuksessa on siis siinä, miten Bourdieu jäsentää
yhteiskuntaa. Jos taidetta ja journalismia ajatellaan sosiaalisesti rakentuneina kenttinä, on myös
mahdollista pohtia niitä mekanismeja, joilla kentän rakenne tuotetaan. Bourdieun teoreettiset
näkemykset tarjoavat siis enemmän tai vähemmän keinotekoiset raamit niille kulttuurijournalismin
mekanismeille, joita tutkimukseni pyrkii selvittämään. Ilman raameja taiteesta kirjoittamisen
kehitystä, seurauksia ja merkityksiä olisi vaikea tehdä näkyviksi.

Käytän hyväkseni muutamia kenttäteorian pääkäsitteistä: itse kenttää, sille käytettävää pääomaa
sekä löyhemmin myös distinktion ja maun käsitteitä. Pääpaino on kentän käsitteellä ja sen
mekanismeilla, joihin pääoma keskeisesti liittyy. Bourdieulla on myös käsitys makuhierarkioista,
distinktiosta ja vallasta, mutta näiden elementtien rooli on tässä tutkimuksessa kevyempi. Pääsyy
tähän on se, että nämä käsitteet rajaavat itsessään liikaa ajatusta kulttuurijournalismin
mekanismeista, joiden erilaisuutta ja monimutkaisuutta yritän tutkimukseni avulla selvittää.
”Korostaessaan taiteen ja makusuuntien yhteiskunnallista määräytymistä Bourdieu hylkää
kulttuurirelativismille tyypillisellä tavalla idean 'puhtaan taiteen' ja estetiikan
olemassaolosta. Legitiimi maku on hänen mukaansa kuitenkin ylivertainen ja hallitseva
muihin nähden. Se on ainoaa 'oikeaa' makua, jota myös yhteiskunnalliset kulttuuriinstituutiot, taideteoria, ja kulttuurijournalismin ylläpitävät.”(Hurri 1993, 42)

Hurrin mukaan Bourdieun siis ajattelee taiteen liian tiukasti rajattuna ilmiönä. Luvussa 2. käyn läpi
tarkemmin erilaisia tapoja ymmärtää taidetta ja sen roolia yhteiskunnassa. Vaikka bourdieulaisittain
tyypillisen institutionaalisen taideteorian merkitys tutkimukselle onkin selvempi, en halua hylätä
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estetiikan ja autonomisen taiteen ideoita, koska niiden perintö on aineistostani luettavissa.
Aineistoni ei anna Bourdieun tapaan olettaa, että kulttuurijournalismi ylläpitäisi vain yhtä makua ja
sopeutuisi legitiimiin makuun ongelmitta. Bourdieun näkemys hallitsevasta mausta (ks. esim.
Bourdieu 1984, 260-294) on siis tutkimuksessani kriittisen tarkastelun alla.

Haluan lähestyä aineistoani avoimemmin, vailla johtoajatusta esimerkiksi hallitsevasta mausta.
Toisaalta on ilmeistä, että tällaisen hallitsevan ajattelun olemassaolosta löytyy paljon viitteitä. Otan
nämä huomioon aineistoni analyysissa. Vältän silti sitomasta itseäni ja tutkimustani liiaksi
teoreettiseen kehykseeni, jonka merkitys on kuitenkin ”vain”ajattelun raameissa.

Kenttäteoria ja pääoman käsite

Bourdieun kenttäteorian perusidea on yksinkertainen: sosiaaliset ja yhteiskunnalliset toiminnat
muodostavat kenttiä. Kenttien sisällä vallitsevat tietyt pelisäännöt ja normit, ja kentällä
kamppaillaan pääsystä ylläpitämään ja muokkaamaan näitä normeja ja rajoja. (Bourdieu 1984, 226229.) Yhteiskunnasta voidaan rajata useita erilaisia kenttiä, jotka eivät suinkaan ole tiukkarajaisia,
vaan sulautuvat ja lomittuvat toisiinsa. Esimerkiksi politiikka on oma laaja kenttänsä, mutta
politiikan kentän toiminta vaikuttaa moniin muihinkin kenttiin. Toisaalta politiikka pitää sisällään
pienempiä suhteellisen itsenäisiä kenttiä, kuten kunnallispolitiikan.

Kaikki sosiaalisesta kanssakäymisestä syntyvät yhteiskunnan alueet eivät kuitenkaan ole
bourdieulaisittain ajateltuna kenttiä. Kentällä on rajoitettu määrä toimijoita, jotka kamppailevat
kentällä jonkin yhteisen asian ympärillä ja yhteen liittäminä. Kenttää rajoitetaan yhteisillä
pelisäännöillä, ja esimerkiksi taiteen kohdalla taiteen ja erityisesti hyvän taiteen määritelmät
rajaavat pääsyä kentälle. (Ks. esim. Hurri 1993, 40) Nämä sisäänpääsyä kontrolloivat tekijät ovat
kentästä riippuvaisia, ja ne rakentuvat aina kentän yhteisen asian ympärille, eli ne kertovat siitä,
mistä kentästä on kyse.

Kentät ovat suhteellisen itsenäisiä ja rajattuja (Bourdieu 1985, 105-110), koska ne liittyvät tiettyyn
rajattuun toimintaan. Kentän toimijoita yhdistää myös se, että heidän asemansa ja toimijuutensa
kentällä riippuu kentän olemassaolosta. Kaikille toimijoille on siis ensisijaisen tärkeää säilyttää
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kentän olemassaolo. (Bourdieu 1985, 171-176.) Olemassaolo määritellään yhteisen asian kautta, ja
suhteessa ympäröivään maailmaan. Esimerkiksi taiteen kentän mahdollistaa käsitys taiteesta jonakin
rajattuna ilmiönä. Taide tarvitsee yleisön, joka vahvistaa taiteen olemassaolon, vaikka ei
osallistukaan kentän määrittelyyn.

Kaikille kentille kuuluu myös tietty valtataistelu. Taisteluiden merkitys on niiden eteenpäin vievässä
voimassa: kenttä kehittyy. Kansalliset ja kenttien väliset erot vaikuttavat ratkaisevasti siihen,
millaisia piirteitä taistelu saa. (Bourdieu 1985, 105.) Politiikan kentän valtataistelua ei voi rinnastaa
suoraan taiteen kentän kamppailuihin. Yhteistä sisäisille kamppailuille on se, että ne ovat harvoin
niin rajuja, että ne uhkaisivat kentän olemassaoloa. (Roos 1985, 12) Onhan kentän olemassaolo
kaiken avain.

Valtataistelu kiteytyy vallankumouksissa, joita tapahtuu kentillä säännöllisesti. Vallan vaihtuessa
vaihtuvat myös kentän hierarkiat ja se, mikä on kentällä arvokasta pääomaa. (Bourdieu 1985, 142151.; Roos 1985, 12.) Esimerkiksi taiteen kentällä suureksi vallankumoukseksi voisi kuvata
modernismin rantautumista Suomeen. Samalla muuttui myös käsitys siitä, mikä taiteen kentällä oli
arvostettua. Politiikan kentällä vallankumouksia tapahtuu vielä useammin ja säännöllisemmin:
porvaripuolueiden nousu valtaan on yksi hyvä esimerkki eräänlaisesta vallankumouksesta.

Vaikka valta vaihtuu, kentän säännöt säilyvät. Hurrin (1993, 41) mukaan vallankumouksen
elementit täyttyvät myös suomalaisten kulttuuriosastojen historiassa.
”Varsinkin 1950- ja 1960-luvuilla symboliset taistelut niissä [kulttuuriosastot] voidaan
nähdä nimenomaan voimanmittelynä konservatiivien, 'vanhojen' ja radikaalien, 'tulokkaiden'
tai 'avantgarden' välillä: symbolisen vallankumouksen yrityksenä tai 'paradigmahaasteena'.
Tässäkin tapauksessa kapinalla on myös ollut kentän ominaisuuksien määräämät rajat.”

Kentillä käydään siis jatkuvaa määrittelytaistelua, mutta kentän olemassaolon rajoissa. Jos
esimerkiksi taiteen kentällä kyseenalaistettaisiin systemaattisesti taiteen olemassaolo, kenttä
tuhoutuisi. Taiteeseen liittyvät kyseenalaistukset pyörivätkin sen ympärillä, mikä on luettavissa
taiteeksi ja mikä on hyvää taidetta.
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Bourdieulaisen kentän keskeisimpiä toimintamekanismeja on pääoma. Kenttien muotoutumista
pitää yllä toimijoiden pyrkimys saavuttaa pääomaa, eli kullakin kentällä arvokkaina pidettyjä asioita
ja ominaisuuksia. (Bourdieu 1985, 105-110.) Pääoma puolestaan muodostuu yhteiskunnallisista
suhteista, joista esimerkiksi taloudellinen edustaa vain yhtä osaa. ”Pääoma ei ole yksilön tai ryhmän
ominaisuus, vaan yhteiskunnallinen suhde, yhteiskunnallista 'energiaa'”(Hurri 1993, 38.) Kentän
toimijan kokonaispääoma on siis monen tekijän summa, joka elää jatkuvassa liikkeessä sen mukaan,
miten kentän rakenne kehittyy, ja miten pääomaa kertyy tai katoaa.

Pääomaa tavoitellaan tietoisesti ja tiedostamatta. Sen avulla päästään kentälle ja yhdeksi toimijoista.
Pääoman arvokkuus tai arvottomuus määräytyy yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen kautta. (Roos
1985, 11-12.) Esimerkiksi taiteen kentällä taloudellinen varakkuus ei ole arvokasta pääomaa. Myös
Bourdieun (1998, 140) mukaan taiteen kentän normit kieltävät taloudelliset päämäärät.
Taidepalkinto huomionosoituksena sen sijaan on taiteen kentällä arvostettua pääomaa.

Kenttien rakenteeseen sisältyy edelleen eräänlainen valtasuhteiden järjestelmä, jonka perustana on
se, että pääomaa on toisilla enemmän kuin toisilla. Pääoma on ikään kuin voimavara, jolla toimija
tässä valtajärjestelmässä pelaa. (Bourdieu 1986, 241.) Pääoman rooli näkyy myös valtataisteluissa.
Ne, jotka edustavat vallitsevaa arvostettua pääomaa, haluavat säilyttää olemassa olevan rakenteen.
Tätä Bourdieu kuvaa säilyttäväksi strategiaksi. Kentän tulokkaat puolestaan pyrkivät muovaamaan
rakennetta ja suosivat kumouksellisia, eli kerettiläisiä strategioita. (Bourdieu 1985, 106-107.)

Bourdieu on määritellyt useita pääomatyyppejä, joista keskeisimpiä ovat taloudellinen, symbolinen
ja sosiaalinen. Kentän luonne määrää, mikä pääomatyyppi on toimijoille tärkeää (Roos 1985, 11).
Pääomatyyppi (symbolinen vai taloudellinen) kuvaa kentän sijoittumista yhteiskuntaan. Pääoman
laji määräytyy puolestaan kentän kautta. Kukin pääoman laji toimii ainoastaan sillä kentällä, jolla se
on syntynyt (Bourdieu 1985, 114). Politiikan kentän arvostus ei siirry esimerkiksi taiteen kentälle.
Toisaalta pääomaa voi yrittää vaihtaa tai hyödyntää yli kenttien rajojen (Bourdieu 1985, 106).
Runoilija tai taiteilija voi yrittää hyödyntää symbolista arvostustaan politiikan kentällä esimerkiksi
asettuessaan ehdolle vaaleissa.
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Symbolinen pääoma, johon erilaiset arvostuksen muodot kuuluvat, onkin bourdieulaisessa
sosiologiassa hallitsevassa asemassa (Hurri 1993, 37-39). Symbolinen pääoma on yksinkertaistaen
ei-materiaalista toimintaa ihmisten kanssakäymisessä. Se herättää kunnioitusta, arvostusta ja
luottamusta, eli antaa yleensä haltijalleen aseman kentällä ja sen normien määrittelyssä. (Bourdieu
1985, 114.) Toisaalta voidaan ajatella, että symbolinen pääoma on itsessään kunnioitusta, arvostusta
tai luottamusta, eli nämä elementit antavat haltijalleen tietyn aseman kentällä.

Symbolinen pääoma toimii edelleen kattokäsitteenä monenlaisille pääomille. Bourdieu on itse
painottanut tuotannossaan kulttuurista pääomaa, jonka hän jakaa kolmeen tyyppiin. Ensimmäinen
ilmenee niin sanotussa sisäistetyssä muodossa, eli yksilön ominaisuuksina, kuten tiedollisina
valmiuksina ja kykynä tehdä ja tunnistaa kulttuurisia erotteluja. Toinen tyyppi on niin sanottua
objektivoitunutta kulttuurista pääomaa, eli konkreettisia asioita, kuten kirjoja ja maalauksia.
Viimeinen tyyppi liittyy Bourdieun näkemykseen taiteesta tiukasta rajautuneena instituutiona.
Kolmas, eli institutionalisoitunut pääoma, syntyy siis järjestelmän tuottamista asemista, kuten
taiteilijan tutkinnosta tai arvonimistä. (Bourdieu 1986, 243-247.)

Kulttuurinen pääoma on kuitenkin laaja käsite, ja sen merkitys on korostunut erityisesti
yhteiskunnissa, joissa koulutusjärjestelmä ja kirjoitustaito ovat luoneet pohjan kulttuuristen
instituutioiden ja edelleen uudenlaisen pääoman synnylle. (Broady 1989, sit. Hurri 1993, 38.)
Pääoman olemassaoloa laajemmassa perspektiivissä kuvastaa mielestäni se, miten esimerkiksi
tiettyinä aikakausina länsimainen korkeakulttuuri on muuttunut suhteellisen yhtenäisesti kautta
linjan, sekä kansallisten että taidemuotojen rajojen yli. Romantiikka, barokki, modernismi ja monet
muut länsimaisen korkeakulttuurin kaudet ovat itselleni osoitus kulttuurisen pääoman
olemassaolosta ja voimasta.

Tässä tutkimuksessa keskeiseen rooliin nousee siis kulttuurinen pääoma symbolisen pääoman
keskeisenä edustajana. Se, miten journalismissa lähestytään tiettyä taiteen kentän toimijaa, vaikuttaa
vähintäänkin teoriassa toimijan arvostukseen ja asemaan. Journalismissa siis annetaan ja otetaan
pois symbolista pääomaa.
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Taiteen kenttä, distinktio ja maku
Taiteen kenttä rakentuu taiteen ympärille, ja kentän toimijoita ovat tällöin taidemaailman erilaiset
toimijat yksittäisestä taiteilijasta taidekouluihin ja -museoihin. Vaikka taide halutaan nähdä hyvin
itsenäisenä kenttänä, se tarvitsee ympäröiviä kenttiä ja yleisöjä olemassaolonsa todentamiseksi:
taide tarvitsee kenttänä yleisön, joka tunnustaa taiteen olemassaolon, ja näin myös ylläpitää kentän
olemassaoloa. Toisaalta taidemaailmasta löytyy myös ajatuksia ja näkemyksiä siitä, että taide on
olemassa vain taiteen itsensä vuoksi. (Ks. esim. Pyhtilä 1999, 23-24) Tässäkin näkemyksessä taide
rajautuu itsekseen sen kautta, että se jättää ulkopuolelleen jotakin. Kyse onkin lähinnä siitä, miten
taidenäkemys suhtautuu yhteiskuntaan ja yleisöön, eikä niinkään siitä, etteikö taidetta miellettäisi
taiteeksi.

Taiteen kentän suurin kamppailu käydään hyvän taiteen määrittelystä. (Hurri 1993, 40.) Taiteilija
haluaa edustaa hyvää taidetta. Taidekriitikko haluaa määritellä hyvän taiteen. Galleristi haluaa
esitellä hyvää taidetta. Suhteellisen kollektiivinen käsitys taiteesta olemassa olevana yhteiskunnan
toimintana pitää kuitenkin yllä kentän rajoja. Rajojen sisällä käydään nykyään taistelua lähinnä siitä,
mikä on hyvää taidetta.

Rajumpia, kentän olemassaoloa uhkaavia taisteluita on kuitenkin käyty myös siitä, mitä taide on tai
onko taidetta ollenkaan. ”Avantgarden pyrkimys olikin hävittää kuilu taitelijoiden ja yleisön välillä,
jolloin jokainen voisi olla taiteilija”(Pyhtilä 1999, 31). Jos kuka tahansa voi olla taiteilija, taiteen
kenttä hajoaa. Avantgarden ja erityisesti dadaismin yritys hyökätä taidetta vastaan ei kuitenkaan
päätynyt taiteen kentän tuhoon.
”Dada oli lopultakin kaikessa tuhoavuudessaan vain hyökkäys taideinstituution seremonioita
ja konventioita vastaan –ja koska se teki hyökkäyksensä taiteen keinoin, se oli helppo
integroida takaisin taidemaailmaan.”(Emt., 34.)

Dada luokiteltiin yhdeksi taidesuunnaksi, jolloin se alistettiin osaksi taiteen kenttää. Dadaistien
hyökkäys taiteen konventionaalista ja institutionaalista luonnetta vastaan kuvastaa kuitenkin myös
niitä taideteoreettisia ja -filosofisia kamppailuja, joita taiteen historiaan kuuluu. Näihin kysymyksiin
perehdyn tarkemmin luvussa 2.
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Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät kysymykset liittyvät hyvän taiteen määritelmiin, ja Kain
Tapper on osaltaan vaikuttanut näissä taiteen kentän määrittelyissä. Hänen varhaisimmat teoksensa
asettuivat tiukkaan kamppailuun modernin ja klassisen taiteen välillä. Tapper ei tietenkään ollut
taistossaan yksin, vaan koko taiteen kenttää hallitsi muutos. Vanhat määritelmät hyvästä taiteesta
saivat väistyä aivan uudenlaisten normien tieltä. (Ks. esim. Valkonen 1990) Tapperin menestys tässä
taistelussa tuotti taiteilijalle pääomaa, joka vahvisti hänen teoksiensa merkitystä hyvän taiteen
määritelminä. (Luvut 7. ja 8.)

Kuten edellä totesin, kenttien toimintaan kuuluvat Bourdieun mukaan aika ajoin tapahtuvat
vallankumoukset, joissa kentän normit ja määritelmät vaihtuvat nopeassa tempossa. Näitä
radikaaleja vaiheita selittää yleensä sukupolven vaihdos. (Hurri 1993, 41.) Tällainen vallankumous
tapahtui myös suomalaisen taiteen kentällä 1960-luvulla, kun Kain Tapper toi pelkistetyt pölkkynsä
näyttelytilaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että muutos ei ollut suomalaisen taidemaailman oma ilmiö.
Meillä käännös moderniin ja edelleen abstraktiin ilmaisuun tapahtui verrattain myöhään, jopa 20
vuotta Manner-Eurooppaa jäljessä. (Valkonen 1990, 35, 41.)

Modernismin syntyä tai elinkaarta on vaikea hahmottaa. Kyse on laajasta kattokäsitteestä, jonka alle
mahtuu erilaisia, toisistaan täydellisesti poikkeavia tyylisuuntia, kuten surrealismi, ekspressionismi
ja kubismi. Oleellista on kuitenkin modernismiin sisältyvä käänteentekevä ajatus perinteiden
hylkäämisestä, joka syntyi 1900-luvun alkupuolella, erityisesti länsimaisessa taidemaailmassa.
(Emt., 35-37.)

Abstrakti ja pelkistetty ilmaisu, joka Tapperin kohdalla oli keskustelun kuuma peruna, on edelleen
vain yksi modernismin uusista suunnista. Ei-esittävä taide ei myöskään koskaan syrjäyttänyt
täydellisesti esittävää taidetta, vaan kaksi erilaista ilmaisumuotoa elävät nykytaiteessamme
rinnakkain. Abstraktin tulo taiteeseemme aiheutti kuitenkin laajaa keskustelua paitsi taiteen myös
kulttuurijournalismin kentällä. A. I. Routio esimerkiksi toteaa arvostavansa Tapperia, ”vaikka hän
ajoittain etenisi kauaskin niiltä figuuritaiteen linjoilta, joiden puolesta sodin –jokseenkin
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toivottomasti”(Kauppal.1 17.10.1964). Vanhan aika oli ohi: käänne uuteen tapahtui molemmilla
kentillä.

Tässä taistelussa on mielenkiintoisia piirteitä, jotka kuvastavat omalta osaltaan paitsi taiteen kentän
kamppailua, myös kulttuurijournalismin toimintaa. Tapper ei itse ole suuri sodankävijä, vaan
yksinäinen ja hiljainen tekijä, jonka vaikenemisen myös kriitikot huomasivat. Esimerkiksi Routio
toteaa vuonna 1981, että Tapper ”ei pidä melua taiteilijalle kuuluvasta vapaudesta”(US 30.8.1981).
Taistelussa hyvän taiteen määritelmästä Tapperin aseena olivatkin teokset, eivätkä esimerkiksi
taiteilijan lausunnot. Kamppailu kentällä ei siis ole vain konkreettista puhetta siitä, mikä on hyvää,
vaan kamppailu ilmenee kentän toimijoiden tekoina.

Kentän kamppailu ja pelisäännöt ovat usein tiedostamattomia toimintatapoja (Bourdieu 1985, 103).
Käsitys (hyvästä) taiteesta on hyväksytty kentän sisällä, vaikka sitä ei olisi konkreettisesti tuotu
julki. Bourdieulla on siis
”ajatus siitä, että ihmiset, agentit toimivat sosiaalisessa maailmassa ja sen eri kentillä
vahvistaen niitä ominaisuuksiaan, sitä pääomaa, joka tällä kentällä on kaikkein arvokkainta,
tarkoituksenaan voittojen maksimointi ja pääoman kasaaminen. Mutta toisin kuin yritysten
maailmassa, missä voiton tavoittelu on suhteellisen avointa ja tietoista, ihmiset eivät 'tiedä'
tai 'myönnä' tavoittelevansa voittoa ja kasaavansa pääomia, sillä he ovat sisäistäneet tämän
asenteina ja suhtautumistapoina [… ]”(Roos 1985, 11.)

Taiteilija tekee siis taidettaan ilman, että hän aktiivisesti ajattelee suhdettaan taiteen kenttään. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, ettei taiteilijalla olisi sisäistettynä ajatusta taiteen kentästä ja sen toiminnasta.
Vaikka esimerkiksi Tapper on korostanut tekevänsä taidettaan vastaanotosta huolimatta, ristiriidan
olemassaolo kuvastaa myös taiteen kentän olemassaoloa ja kamppailua, johon Tapper asettuu, halusi
sitä tai ei.

1

Käytän aineistoni lehdistä seuraavia lyhenteitä: Aamulehti =AL, Helsingin Sanomat =HS, Hufvudstadsbladet =HBL,
Kainuun Sanomat =Kainuun St., Kauppalehti =Kauppal., Keskisuomalainen =KSML, Suomen Sosialidemokraatti
=Ssdm, Turun Sanomat =TS, Uusi Suomi =US. Lyhenteet valikoituivat Kuvataiteen keskusarkiston lyhennekäytännön
perusteella.
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Bourdieun teoriasta näkyy hyvin selvästi taiteen ja kulttuurin korostunut merkitys koko
yhteiskunnan tasolla. Distinktio edustaa käsitteenä niitä erilaisia toimintatapoja ja kulttuurista
pääomaa, joiden avulla yhteiskunnan ylempi luokka erottautuu, eli distinktoituu, alemmista luokista.
(Bourdieu 1984, 260-265.) Bourdieun yhteiskuntaluokat eivät kuitenkaan ole vain taloudellisesti
määrittyneitä, vaan niiden pohjana on eräänlainen kulttuurinen kompetenssi, eli kyky ymmärtää
kulttuurituotteita, kuten taidetta. (Bourdieu 1984, 2.)

Tämän tutkimuksen kannalta distinktio on sikäli mielenkiintoinen, että siinä konkretisoituu ajatus
taiteen ymmärtäjistä ja ei-ymmärtäjistä. Tällainen asetelma on kuulunut myös
kulttuurijournalismiin: taiteesta kirjoitetaan yleisölle, joka ei ymmärrä taidetta yhtä hyvin. Toisaalta
distinktion käsite myös korostaa tarvetta pitää yllä yhteiskunnan erilaisia luokkia. Miksi siis tehdä
taidetta ymmärrettäväksi, jos ei-ymmärtäjät halutaan pitää omana luokkanaan?

Distinktio toimii maun avulla. Maku kuvastaa ja pitää yllä erilaisten luokkien eroja. Bourdieu
jakaakin yhteiskunnan kolmeen luokkaan juuri maun perusteella. Ensimmäistä luokkaa edustavat
porvaristo, kulttuurieliitti ja intellektuellit. Heillä on niin sanottu ”erojen taju”, ja heidän makunsa
on oikeutettua, oikeaa. (Bourdieu 1984, 260-317.) Tässä kohtaa täytyy kuitenkin muistaa, ettei näin
konkreettisia jakoja voi tehdä esimerkiksi suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa, jossa luokkajako on
jokseenkin purkautunut. Kulttuurieliitin voimme kuitenkin ajatella olevan olemassa ainakin jossain
muodossa.

Toinen luokka pyrkii puolestaan seuraamaan hyvää ja oikeaa makua, eli heillä on niin sanottu ”hyvä
kulttuuritahto”. Bourdieulle tätä luokkaa edustavat nousukkaat ja keskiluokka. (Bourdieu 1984,
318-371.) Periaatteessa voisimme asettaa tähän luokkaan sen yleisön, jolle kulttuurijournalismia
tuotetaan. Lehtien seuraamiselle ja kiinnostukselle taiteesta ja kulttuurista täytyy olla tietyt resurssit
ja edellytykset. Toisaalta tämän luokan määrittelyssä kannattaa kuitenkin unohtaa varallisuus, eli
perinteinen luokkajako, ja keskittyä tavoitteisiin, eli haluun seurata hyvää makua.

Bourdieun kolmas yhteiskuntaluokka on jokseenkin määrittymätön rahvas, eli ne joille maun
seuraaminen ei ole oleellista. Heidän makunsa perustuu siis ”välttämättömyyden valitsemiselle”.
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(Bourdieu 1984, 372-396.) Tämänkin luokan kohdalla kannattaa jättää tässä yhteydessä
varallisuuden pohtiminen vähemmälle. Esimerkiksi Tapper päätyisi luokkajakoon perustuvassa
määrittelyssä ainakin lapsuutensa perusteella kolmanteen luokkaan.

Bourdieu jakaa erilaiset maut edelleen kolmeen luokkaan: legitiimi maku, keskiluokan maku ja
populaari maku. (Bourdieu 1984, 16.) Yläluokan legitiimi maku säilyttää arvonsa vain niin kauan,
kuin se pystyy erottautumaan kahdesta muusta. Bourdieun mukaan hyvän maun kohteet, esimerkiksi
taideteokset tai sävellykset, käyvätkin usein läpi maun kaikki lajit. Legitiimin maun kohteet tulevat
ensin keskiluokan omaksumiksi, ja lopulta niistä tulee täysin populaareja. (Bourdieu 1985, 139)

Itse koen Bourdieun luokka- ja makujaon hyvin ristiriitaisena monestakin syystä. Ensinnäkin taiteen
tekijät, joilla on mielestäni suuri valta maun määrittelyssä, eivät useinkaan edusta yhteiskunnan
eliittiä. Toinen ongelma on se, että Bourdieu antaa legitiimille maulle liian suuren aseman. Taiteen
kentällä ei ole vain yhtä makua, eikä kentällä edes pyritä yhteen legitiimiin makukäsitykseen.
Kolmas ongelma piileekin siinä, ettei hyvällä maulla ole oikeastaan tekemistä hyvän taiteen
määritelmien kanssa.

Esimerkiksi Kain Tapper edusti aluksi ”vaikeaselkoista”taidetta, jonka hienouden tajusi vain
”erojen tajun”omaava eliitti. Hänen työnsä kuuluivat siis periaatteessa legitiimin maun piiriin. Kun
Tapperin työt saivat suuren yleisön (keskiluokan) hyväksynnän, bourdieulaisittain ajateltuna niiden
arvon olisi pitänyt laskea. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan taiteilijan arvostus taiteen kentällä kasvoi
yhä. Bourdieun makuajattelu kuvastaa siis taidetta kuluttavien yhteiskuntaluokkien toimintaa, eikä
se suhteudu taiteen kentän rakenteisiin. Distinktion ja maun käsitteiden merkitys tälle tutkimukselle
onkin lähinnä siinä, että niihin liittyy myös ajatus vallasta ja halusta erottautua taiteen avulla ja
kautta. Kulttuurijournalismissa erottaudutaan taiteen peruskuluttajista ja pyritään edustamaan hyvää
makua, vaikka samalla edesautetaankin maun yleistymistä.

Journalismin ja kulttuurijournalismin kentät
Tutkimuksessani käsitän taiteen ja journalismin omiksi kentikseen. On kuitenkin olennaista nähdä
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se yhteinen alue, jolla journalismi ja taide pelaavat. Tämä alue on kulttuurijournalismin sisällä,
mutta ei pidä sisällään kaikkea kulttuurijournalismia, vaan vain taiteesta tuotetun journalistisen
sisällön. Toisaalta taidetta voidaan käsitellä myös tämän alueen ulkopuolella missä tahansa median
osa-alueista. Ja se, mitä taiteesta kirjoitetaan tai tuotetaan, luo suurempaa kuvaa kohteestaan,
riippumatta siitä, onko teksti tuotettu juuri kulttuurijournalismin sisällä vai jossakin muualla.
Kohdistan tässä tutkielmassa katseeni kuitenkin juuri siihen pieneen alueeseen kulttuurijournalismin
sisällä, ja jätän pienemmälle pohdinnan siitä, mitä media ja julkisuus laajemmin merkitsevät
taiteelle.

Kulttuurijournalismi voidaan edelleen käsittää journalismin sisään rakentuvaksi kentäksi, jossa
pelataan yhtäältä journalistisen kentän säännöillä ja toisaalta omilla, kulttuurijournalismin
säännöillä. (Esim. Hurri 1993; Jaakkola 2010) Kulttuurijournalismin suhteellisen pieni kenttä
ulottaa rajojaan myös taiteen sisään, ja tämä ulottuvuus, taiteen ja journalismin kohtauspaikka, on
tutkimukseni kohde.

Kulttuurijournalismi ei ole kuitenkaan ollut yleisen journalistisen kehityksen ulkopuolella, joten sen
historiaan vaikuttavat samat tekijät kuin journalismiin yleensä. Esimerkiksi poliittisuuden
aikakaudella myös kulttuurijournalismi sävyttyi poliittisesti. Alan omia historiallisia kehityskulkuja
on kuitenkin olemassa (esim. Hurrin (1993) kronologinen jako). Onkin pidettävä mielessä
kulttuurijournalismin kentän moniulotteinen muutos, joka käsittää yhtäältä lehdistön laajemmat
kehityskulut ja toisaalta kulttuurijournalismin omat muutokset esimerkiksi kirjoittajissa. Näihin
ilmiöihin palaan tarkemmin luvussa 2.

Kulttuuritoimittajan tai taidekriitikon rooli on sikäli mielenkiintoinen, että hänellä on usein
pääomaa kahdella kentällä. (Ks. esim. Karikytö 1996, 5.) Toisaalta juuri se, onko kyseessä
journalisti vai asiantuntija (tästä lisää luvussa 2.), vaikuttaa siihen, kummalle kentälle kirjoittaja
itsensä ensisijaisesti sijoittaa. Tutkimukseni aineistoa rajaavat yksittäiset kirjoittajat, mutta en aio
keskittyä heidän asemaansa tai pääomaansa kulttuurijournalismin kentällä. On kuitenkin pidettävä
mielessä, että kirjoittajien välillä on pääomaeroja, jolloin jonkun sana painaa enemmän kuin toisen.
Ja nämäkin pääomaerot ja asemat vaihtelevat.
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Pierre Bourdieun sosiologian olennaisin anti tälle tutkimukselle on siinä, miten miellän
yhteiskunnallisen toiminnan tutkimukseni kohteena. Kulttuurijournalismin kentällä peilataan
kenttää, joka ei varsinaisesti ole taiteen kenttä, vaan näkemys siitä. Taiteen kentän suhtautuminen
mediaan on äärimmäisen ristiriitainen, ja tästä syystä on pidettävä mielessä, että
kulttuurijournalistiset toiminnat eivät voi vaikuttaa suoraan taiteen kentälle. Kulttuurijournalismissa
kuitenkin tuotetaan jotakin, jonka voisi nimetä julkiseksi kuvaksi taiteen kentästä.

Pääoman tuottamisen tapoja: tietoisuus, puheenvuoro ja arvottaminen
Kulttuurijournalismin kentän toimijoilla on teoriassa mahdollisuus vaikuttaa taiteen kentän
rakenteisiin. Nämä potentiaaliset mahdollisuudet ovat kuitenkin välillisiä, eli ne eivät realisoidu
suoraan taiteen kentälle. Kandidaatintutkielmassani (2009) nimesin kolme pääoman tuottamisen
tapaa, jotka eroavat toisistaan lähinnä käytännössä, mutta myös painoarvossaan.

Tietoisuus on pääomista yksinkertaisin, ja sitä tuotetaan pääasiassa määrällä. Mitä enemmän taiteen
kentän toimija saavuttaa julkisuutta, sitä suurempi tietoisuus hänestä syntyy. Vaikka Piia Laidan pro
gradu -tutkielma osoittaakin, että kulttuuriosastojen yleisö ei välttämättä muista lukemansa jutun
sisältöä, on silti ilmeistä, että jo jutun olemassaololla on merkitystä. Juttu ja sen kohde muistetaan.
(Laita 1997, 90, 116-118.) Syntyy siis tietoisuutta.

Puheenvuoro on pääoman kannalta ristiriitainen. Helpoimmin tämän pääoman tuottamisen keinon
löytää haastatteluista, joissa taiteilija pääsee itse määrittelemään taidettaan. Puheenvuorojen määrä
on edelleen kasvussa, sillä taiteilijahaastattelut ovat yleistyneet merkittävästi viime
vuosikymmeninä. Niiden olemassaolo ja mukaantulo kuvaavat myös kulttuurijournalismin muutosta
kohti journalistisempaa suuntaa. Journalismi on kokonaisuutena kehittynyt kohti
henkilökeskeisyyttä. Samalla taiteilijoiden keinot osallistua julkiseen keskusteluun ovat
helpottuneet. Jos taiteilija pääsee kuvailemaan ja jopa arvottamaan taidettaan suoraan, hänelle
tarjoutuu mahdollisuus määritellä oma taiteensa hyväksi taiteeksi. Toisaalta voidaan ajatella, että
kulttuurisivujen puhe ei enää ole puhetta taiteen kentän toimijoille, vaan suurelle yleisölle.
Mahdollisuudet hyvän taiteen määrittelemiselle ovatkin lähinnä välilliset.
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Tietoisuus ja puheenvuoro ovat tässä tutkimuksessa alustavan analyysin työkaluja. Niiden avulla
pystyn hahmottamaan Tapperin saamaa huomiota kokonaisuutena. Luvussa 6. paneudunkin siihen,
miten tietoisuutta ja puheenvuoroja tässä aineistossa käytetään, ja mitä nämä käytännöt kertovat
kulttuurijournalismista.

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin pääoman tuottamisen tapa on arvottaminen. Taidekritiikin
keskeisimpänä tehtävänä on pidetty arvottamista, eli hyvän taiteen määrittelemistä. ”Kun lehdissä
alkoi 1800-luvulla olla kulttuuria käsitteleviä juttuja, arvostelu oli niiden kova ydin”(Römpötti
2009 [Heikki Hellmanin haastattelu], 5). Taidemaailma on itsekin pitänyt taidekritiikin roolia
keskeisenä. Kritiikin tehtävänä on siis ollut taiteen eteenpäin vieminen ja kehittäminen. Toisaalta
tämän tehtävän rapistuminen on ollut ilmeistä: taidekritiikki on kadonnut kulttuurijournalismista.
(Lavonen 1989; Kuusamo 1989; Hurri 1993; Laita 1997; Elkins 2008; Jaakkola 2010) Palaan
taidekritiikin ristiriitaiseen olemukseen luvussa 2.

Arvottamiseksi luin kandidaatintutkielmassani kaiken merkityksiä antavan kielenkäytön.
Arvottaminen on usein hienovaraista, lähes huomaamatonta merkityksenantoa. Arvottava puhetapa
luo myös kuvan siitä, että taiteesta tulee puhua tietyllä tavalla, taiteen oman erikoislaatuisen
luonteen takia. Tämä liittyy edelleen taiteen kentän olemassaoloon, jota taiteesta kirjoittaminen
yleisesti vahvistaa.

Tässä tutkimuksessa aion tarkastella arvottamisen erilaisia keinoja ja keinojen merkitystä
tarkemmin. Luvuissa 7. ja 8. palastelen aineistoani tekstin tasolla, ja etsin erilaisia arvottavia tai
taiteilijaa jollakin tapaa määrittäviä puhetapoja. Kyse ei ole vain ilmaisuista, joilla teos, taide tai
taiteilija luokiteltaisiin suoraan hyviksi tai huonoiksi. Tarkoituksenani ei siis ole vain puhtaasti
arvottavien elementtien tarkastelu, vaikka niiden merkitys onkin keskeinen.
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2. Kulttuurijournalismi tutkimuskohteena
Kulttuurijournalismiksi voi periaatteessa kutsua kaikkea kulttuuria koskevaa journalistista sisältöä.
Sen hahmottaminen, mikä mielletään kulttuuriksi ja mikä journalismiksi, monimutkaistaa kuitenkin
termin määrittelyä. Tässä tutkimuksessa kulttuurijournalismia lähestytään sen yhden tarkemmin
rajatun osa-alueen kautta. Kuten jo johdannossa totesin, rajaan tarkastelemani kulttuurijournalismin
sanomalehdessä kirjoitettuun kuvataidetta koskevaan journalismiin. Voitaisiin jopa käyttää termiä
kuvataidejournalismi, mutta tämäkään termi ei automaattisesti sulkisi pois muita tiedotusvälineitä.
Termi ei myöskään sitoisi tutkimustani riittävän tiukasti aikaisempaan, kulttuurijournalismin
laajempaa kokonaisuutta käsittelevään tutkimukseen, ja sen kömpelyyden vuoksi pysyttelen
kulttuurijournalismin termissä. Olen edelleen huomannut, että kuvataidejournalismia koskevat
muutokset ja piirteet ovat monilta kohdin samankaltaisia muita kulttuurinaloja koskevassa
journalismissa (esim. Hurri 1993, Elkins 2008).

Kulttuurijournalismiin liittyy kuitenkin journalistisena tuotoksena ja toisaalta taiteesta
kirjoittamisen muotona erityispiirteitä, jotka täytyy ottaa huomioon, jotta tutkimus olisi relevanttia
ja perusteltua. Kulttuurijournalismilla on oma historiansa ja paikkansa journalismin sisällä.
Toisaalta taidekritiikin historia kulkee monesti rinnan kulttuurisivujen historian kanssa.

Kulttuurijournalismi genrekokonaisuutena
Genrellä tarkoitetaan suppeasti tekstien luokkaa, jossa kaikki tekstit jakavat tiettyjä ominaisuuksia.
Tekstit voivat sisältää vain osan ominaisuuksista ja harvoin onkin niin, että tekstissä olisivat kaikki
genren ominaispiirteet. (Ridell 1993, 167.) Tekstillä ei genren yhteydessä tarkoiteta vain
kirjaimellisesti kirjoitettuja tekstejä, vaan kaikkea tuotettua puhetta, niin kirjoitettua kuin
puhuttuakin. Kulttuurijournalismin ilmeisiä geneerisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi sen
sijoittuminen lehdessä tai uutislähetyksessä, taitolliset seikat ja toisaalta tekstin kohde, eli joku
taiteen muodoista. Geneerisiä ominaisuuksia löytyy myös sisällöstä, mutta niiden esille nostaminen
on huomattavasti vaikeampaa.

John Fisken (1987, 109) mukaan genren käsite voidaan nähdä eräänlaisena järjestyksenvalvojana,
joka valvoo valtavaa tekstien ja merkitysten kirjoa. Genren avulla tekstit löytävät paikkansa
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tekstityyppien valtavasta kirjosta. Perusideana on, että tekstien geneerisiä ominaisuuksia tutkimalla
tekstejä on helpompi ymmärtää osana suurempaa kulttuurista kokonaisuutta ja käytäntöä. En aio
tässä tutkimuksessa tutkia kulttuurijournalismin geneerisiä ominaisuuksia, mutta hyödynnän
käsitettä tutkimuskohteeni piirteiden hahmottamisessa. Genren avulla tutkimani
kulttuurijournalismi löytää paikkansa suuremmasta journalismin kokonaisuudesta.

Genren toiminnalle tärkeintä on, että se tunnistetaan (Karikytö 1996, 28). Taiteesta kirjoittamisen
erilaiset genret ovat kuitenkin yhä vaikeammin tunnistettavissa. Kuten kandidaatintutkielmassani
(2009) totesin, kulttuurijournalismin sisäiset erot juttutyyppien välillä ovat hämärtyneet, ja erilaisia
tyyppejä, kuten uutista ja henkilöhaastattelua, yhdistellään surutta. Lukijan onkin vaikea hahmottaa
sitä, onko kyseessä uutinen, haastattelu vai arvostelu. Tunnistusongelma voi myös monimutkaistaa
prosessia, jolla erilaiset taiteesta kirjoittamisen tavat vaikuttavat esimerkiksi lukijaansa tai
kohteeseensa: uutiseen piilotettu arvosteleva ote ohjaa lukijaansa harhaan.

Minna Karikytö (1996) ja Piia Laita (1997) ovat pohtineet journalistisen taidekritiikin geneerisiä
ulottuvuuksia pro gradu -tutkielmissaan. Kritiikin geneerisiä ominaisuuksia on vaikea määritellä
tarkasti, mutta Karikydön ja Laidan analyyseista nousee esille joitakin perustyökaluja niiden
ulkoisten piirteiden hahmottamiseen, joilla kritiikki erotetaan esimerkiksi uutisesta. Kirjoittajan
nimen paikka kertoo tietyissä julkaisuissa esimerkiksi siitä, onko kyseessä taidearvostelu vai uutinen. (Laita 1997, 52.)

Tässä tutkimuksessa ei ole tarpeen tarttua erityisen tarkasti näihin ulkoisiin piirteisiin. Aineistoni
ajallinen vaihtelu ja lehtikohtaiset erot tekevät tällaisesta analyysista turhaa: genre ei ole pysyvä tai
muuttumaton. Voin kuitenkin todeta, että aineistostani löytyy useita kulttuurijournalismin sisäisiä
geneerisiä tyyppejä, kuten uutisia, arvosteluja (kritiikkejä), haastatteluja ja kannanottoja, jotka voi
erottaa paitsi aiheen avulla, myös ulkoisia piirteitä, kuten kirjoittajan nimen paikkaa,
tarkastelemalla. Näidenkin piirteiden kohdalla ajallisilla ja välineellisillä eroilla on kuitenkin
hallitseva rooli, ja nykypäivää kuvaava juttutyyppien sekoittuminen näkyy myös tämän tutkimuksen
aineistossa (esim. Liite 2.10.). Aineistoni esittelyn yhteydessä käy edelleen ilmi se, että kirjoittajiin
keskittyminen painottaa automaattisesti aineistoani arvostelujen ja haastattelujen suuntaan. En siis
aio tutkimuksessani jäädä pohtimaan sitä, millaisia geneerisiltä piirteiltään erottuvia juttutyyppejä
kulttuurijournalismi pitää sisällään, vaan etenen aiheesta eteenpäin.
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Sisällöllisesti taiteesta kirjoittamisen genrejä on vaikeampi määritellä. Vaikuttaa itsestään selvältä,
että on olemassa jokin erityinen tapa kirjoittaa taiteesta, jonka me tunnistamme, mutta jota emme
osaa määritellä selvästi. Esimerkiksi Karikytö (1996) ja Laita (1997) eivät kumpikaan löydä selkeää
sisällöllistä määritelmää kritiikille. Mielestäni journalistinen taidekritiikki onkin yksi taiteesta
kirjoittamisen alaluokkia. Tekstin sisäiset puhetavat eivät poikkea niin suuresti, että esimerkiksi
taideuutista voisi aina pitää selkeästi erilaisena suhteessa arvosteluun. Toisaalta taidekritiikki tai arvostelu jakautuu genrenä tai kirjoittamisen alaluokkana erilaisiin tyyppeihin, kuten
näyttelykatsauksiin ja yhtä näyttelyä koskeviin juttuihin. Kun otetaan edelleen huomioon se, että
kulttuurisivujen jutut yhdistelevät yhä rohkeammin kaikkia taiteesta kirjoittamisen genrejä ja tapoja,
voidaan todeta, että tiukan genreanalyysin aika alkaa olla ohi. Tämän tutkimuksen kannalta onkin
tärkeintä pitää mielessä taiteesta kirjoittamisen löyhät rajat ja paikkaan ja aikaan sidotut
ominaispiirteet.

Taideteoriat ja taidemaailma
”Saattaa olla myös niin, että taidetta yksinkertaisesti ei voi määritellä. Taiteen käsite saattaa olla niin
rikas ja monimuotoinen, että sitä ei voi pyydystää perinteellisen määritelmän verkkoon.”(Dickie
1981, 41.)

Taiteen ja taidetta koskevan puheen tai kirjoituksen tutkimisessa täytyy ottaa huomioon se,
millaiseksi taide kulloinkin määritellään. Taideteoriat ponnistavat käytännössä yrityksestä määritellä
taidetta. Perinteisesti kahtiajako on tehty esteettisen ja institutionalistisen taideteorian välillä. (Esim.
Linkala 1992; Pyhtilä 1999) Täytyy kuitenkin muistaa, että taideteorioiden kirjo kattaa kaiken
yksittäisistä pienistä suuntauksista laajoihin kattokäsitteisiin, kuten moderniin taideteoriaan. Kyse
on lähinnä siitä, mitä taideteorian käsitteellä kulloinkin halutaan ymmärtää. Tässä tutkimuksessa
perinteinen kahtiajako kuitenkin riittää kuvaamaan niitä erilaisia taiteen määrittelyn tapoja, jotka
heijastuvat kulttuurijournalismin oletetuissa tehtävissä ja toisaalta jopa suoraan aineistossani.

Ennen kuin voidaan pohtia taiteen määritelmiä, on hyvä luoda lyhyt katsaus myös siihen, miten
taiteesta on tullut taidetta. Taiteen määrittelyn ja taiteesta puhumisen yhteydessä täytyy edelleen
pitää mielessä, ettei se, minkä taiteeksi nykyään miellämme ole aina ollut taidetta. Olemme myös
tietoisesti nostaneet ja nimenneet taiteeksi sellaisiakin teoksia ja ilmiöitä, jotka eivät alkuperäisessä
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merkityksessään ole olleet taidetta, esimerkiksi alkuperäiskansojen esineitä, joiden tekijät eivät ole
tietoisia meidän taidekäsityksestämme. (Pyhtilä 1999, 84-85.) Tässä tutkimuksessa taidetta
lähestytään kuitenkin melko kapeana ilmiönä, ja keskityn seuraavassa oman taidekäsityksemme
kehityskaarten hahmottamiseen.

Länsimaisen taiteen tie nykyiseen arvostukseen on ollut jokseenkin kivikkoinen. Marko Pyhtilän
(1999, 15) mukaan antiikin aikana maalareiden ja kuvanveistäjien työn ruumiillisuus teki työstä
halveksittavaa, eikä heillä ollut asiaa yhteiskunnan arvostettujen joutilaiden joukkoon. Keskiajalle
asti ”taiteilija”olikin käsityöläinen, kuten kokki tai suutari, jonka taidetta pystyi opettamaan.
Varsinaiset korkeat taiteet, eli Vapaat taiteet, koostuivat muun muassa kieliopista, geometriasta ja
musiikista.

Taiteen ratkaiseva arvonnousu tapahtui renessanssin aikana, kun taideteoksia alettiin tuottaa
erikseen ylimystölle ja muille (Hauser 1977, 44-45). Porvariston nousuun ja porvarillisen taiteen
syntyyn liittyi myös kiinnostus antiikkiin ja sen taiteeseen. Tähän kiinnostukseen sisältyi harhaluulo
siitä, että maalaustaidetta tai kuvanveistoa olisi arvostettu antiikin aikana. Porvariston kiinnostuksen
kautta taiteiden kenttää kuitenkin laajennettiin, ja myös taiteilijat heräsivät omaan arvonnousuunsa.
Syntyi ensimmäisiä taidetta käsitteleviä niin sanottuja oppineita kirjoituksia. (Pyhtilä 1999, 15-16.)

Vaikka taiteiden arvonnousun edessä oli tästäkin eteenpäin esteitä, tulevaisuus toi uuden aseman.
Taidekäsitteen sisältö muuttui, ja uuden taidekäsityksen, jossa taiteita siis edustavat muun muassa
kuvataiteet, runous ja arkkitehtuuri, voidaan sanoa syntyneen 1600- luvulla. (Pyhtilä 1999, 16-17.)
Tämä taidekäsitys taidemuotoineen on laveasti katsoen se, minkä ymmärrämme tänäkin päivänä
edustavan taidetta. Ja tämän taidekäsityksen perustalle rakentuivat myös erilaiset taideteoriat.

Esteettinen taideteoria tai taidekäsitys ei suinkaan ole ensimmäinen taideteorioista. Toisaalta
taideteoriat eivät ylipäätänsäkään asetu historiallisesti tai sisällöllisesti kategorisoitaviksi kovin
helposti. Se, mitä ymmärretään sanoilla taideteoria, taidefilosofia ja taidekäsitys, on vaikeasti
määriteltävissä ja erotettavissa. Estetiikan alle asettuvat usein myös esimerkiksi ismit, koska taiteen
tyylit ja estetiikka kietoutuvat voimakkaasti yhteen. (Ks. esim. Beardsley 1966) Kauneuskäsitys
syntyy yhtäältä estetiikassa ja toisaalta taiteessa.

Termit ja käsitteet vaihtelevat läpi teorioiden, ja monet käsitykset kulkevat limittäin. Esteettisen
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lähestymistavan perusidea kuitenkin on, että taideteos on jokin, joka täyttää tietyt vallitsevat
ulkoiset normit esimerkiksi muodosta ja kauneudesta. Taideteoksen arvostuksen pohjalla on
puolestaan sen kyky tuottaa esteettistä mielihyvää. (Beardsley 1966, 21-28.; Dickie 1981, 122-132.;
Linkala 1992, 46-49.) Tämän lähestymistavan ongelma on varsinkin kulttuurijournalismin kannalta
ilmeinen. Mitkä ovat ne kulloisetkin normit, joilla teos luokitellaan taiteeksi? Toisaalta tämän
taidekäsityksen peruja löytää kulttuurijournalismista helpostikin. Arvostelevathan kirjoittajat teoksia
yleensä vallitsevan (esteettisen) näkemyksen mukaan. He myös hyväksyvät teokset taiteena juuri
siksi, että ne täyttävät tiettyjä esteettisiä normeja.

Vastaavan tyylisiä näkemyksiä taiteesta löytyy muitakin. Näitä näkemyksiä yhdistää ajatus taiteen
autonomisuudesta. Pyhtilän (1999, 20-21) mukaan Immanuel Kantia voidaan pitää autonomian
teoreettisena isänä. Kant vaati katsomaan taidetta pyyteettömästi, ilman intressejä, jotka liittyivät
aikalaisarvosteluissa porvarillisiin tavoitteisiin. Taideteoksen piti olla erillään käytännön elämästä ja
kulutustavarasta. Näin syntyi Pyhtilän mukaan myös ajatus 'taiteesta' ja 'epätaiteesta',
korkeakulttuurista massakulttuurin ja viihteen vastavoimana. Taidetta tehtiin eliitille, ja tavalliselle
yleisölle jätettiin hyvin ulkopuolinen asema taiteen vastaanottajana. (Emt., 24.)

Tämän autonomisen ja elitistisen ajattelutavan merkitys taiteen arvioimiselle on mielenkiintoinen.
”Taiteen ei pitänyt olla verrattavissa mihinkään muuhun kuin itseensä, sen tuli päämäärä itsessään”
(emt.)- Vaikka Kantin ja hänen aikalaistensa näkemys taiteen asemasta on jo auttamatta jäänyt
jalkoihin, taiteesta kirjoittamisessa tällainen ajattelu näkyy yhä nyansseina. Esimerkiksi luvussa 7.
nostan esille sen, miten taidetta kuvaillaan ja arvotetaan muiden taidemuotojen avulla. Taidetta
verrataan yhä itseensä, sen sijaan, että sille etsittäisiin vertailukohtia muualta. Elitismin ja
autonomia-ajattelun perintö on olemassa.

Kulttuurijournalismin ja tutkimukseni kannalta nämä vanhahtavat näkemykset antavat vain viitteitä
taidenäkemysten monikerroksisuudesta. Antoisamman ja ajankohtaisemman lähestymistavan
taiteeseen tarjoaakin institutionaalinen taideteoria. George Dickien (1974, 33-35) kehittelemä idea
taiteen luonteesta on ollut perustana myös myöhemmille teorioille ja tutkimuksille. Dickien mukaan
taideteos on 1) alkuperäinen, 2) artefakti, eli tehty esine ja 3) tietyn sosiaalisen instituution, eli
taidemaailman, arvostama.

Merkittävintä teoriassa on mielestäni viimeinen määritelmä, eli ajatus taidemaailman
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institutionaalisesta luonteesta. Taidemaailma tuottaa taideteokset omalla toiminnallaan, koska se
rakentuu erilaisista toimijoista erilaisten instituutioiden sisällä, kuten taiteilijoista, kriitikoista,
taidekouluista oppilaineen ja opettajineen, gallerioista ja museoista johtajineen ja niin edelleen.
Nämä tahot määrittelevät sen, mikä hyväksytään taiteeksi. (Emt., 35-40.) Toisaalta esimerkiksi
näyttelytilojen olemassaolo luo automaattisesti paikan, jossa teoksesta tulee taidetta. Taide ei siis ole
Dickielle puhtaan autonominen tai olemassa vain itsensä vuoksi.

Pyhtilän (1999, 80-81) mukaan
”Teoria taiteesta yhteiskunnallisena instituutiona on ainoa taideteoria, joka pystyy
vastaamaan kysymykseen 'mitä asioita pidetään taideteoksina?' [… ] Institutionalistinen
teoria on tärkeä kuitenkin siksi, että se suhteellistaa kysymyksen 'mikä on taideteos' ja
hylkää 'taideteoksen' arvon jonakin yhteiskunnasta erillisenä ja etuoikeutettuna käsitteenä.”

Instituutiona taide siis rajaa vain harvat ja valitut esineet itse määrittelemillään kriteereillä ’taiteeksi’
(emt., 121). Institutionalistisessa ajattelussa on kuitenkin omat ongelmansa, joista merkittävin lienee
se, että taidemaailma on todellisuudessa epämääräinen ilmiö, jonka toimintaan liittyy paljon
ristiriitaisuuksia. (Esim.emt., 82-86). Tutkimukseni kannalta näkökulma tarjoaa kuitenkin
mielenkiintoisia lähestymistapoja kulttuurijournalismin asemaan ja rooliin osana institutionaalista
taidemaailmaa. Dickien teoria lähestyy myös Bourdieun näkemyksiä, sillä hän kuvaa esimerkiksi
erilaisten roolien oppimista ja omaksumista, minkä kautta taidemaailmaan tullaan toimijoiksi
(Dickie 1974, 35-40). Pidän edelleen tärkeänä ajatusta siitä, että kulttuurijournalistit ja taidekriitikot
osallistuvat taiteen määrittelyyn ja taidekäsitysten ylläpitämiseen omalla toiminnallaan.

Taideteorioiden rinnalla ja niiden sisällä on elänyt myös keskustelu taiteilijasta ja taiteilijuudesta.
”Kun romantiikan aika loi ihanteen yksilöllisestä, kuolemattomasta taiteilijanerosta, joka
toteuttaa sisäisestä pakosta ’henkistä pääomaansa’, moninimet, taidelakko ja plagiarismi
kyseenalaistivat tuon käsityksen ja osoittivat omalta osaltaan, miten taiteilija on oman
ympäristönsä tuote.”(Pyhtilä 1999, 101.)

Taiteen itsenäisyyttä ja autonomisuutta korostavissa näkemyksissä taiteilija on lähempänä neroa
kuin ympäristönsä tuotetta ja institutionalistisissa näkemyksissä päinvastoin. Toisaalta
taidepuheessa ja taiteesta kirjoittamisessa on säilynyt tietty romantiikan neroajatus (ks. esim.
Saarilammi 2007), vaikka institutionalistinen ajattelu onkin ottanut hallitsevan aseman. Tällaisia
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asetelmia ja kaikuja voi löytää myös tämän tutkimuksen aineistosta.

Taidekritiikin synty ja taiteesta kirjoittamisen muutos
Ennen kuin voimme todella ymmärtää kulttuurijournalismin asemaa taidemaailmassa, meidän
täytyy ymmärtää myös taidekritiikin synty ja historia osana taidemaailmaa. Taidekritiikin syntyä on
vaikea sijoittaa tarkasti mihinkään, koska näkemykset taidekritiikin olemuksesta vaihtelevat.
”Varhaisimpana taidearvosteluna pidetään yleensä Lodovigo Dolcin vuonna 1557 Venetsiassa
kirjoittamaa 'Maalaustaiteen dialogia', mutta taiteesta on toki kirjoitettu paljon varhaisemminkin”
(Kruskopf –Lintinen –Sarje 1989, 4).

Taidekritiikille on myös kautta sen historian asetettu erilaisia tehtäviä. Kritiikin tehtävänmäärittely
lienee parasta aloittaa Charles Baudelairesta. ”Jotta kritiikki olisi oikeudenmukaista ja jotenkin
perusteltua, sen pitää olla puolueellista [...]”(Baudelaire 2001, 344.). Baudelairen näkemys korostaa
kriitikon subjektiivista asemaa taiteen arvottajana. Hänen ajatuksistaan kuultaa myös se, että
taidekriitikolle itselleen esitetään tiettyjä pätevyysvaatimuksia. Kriitikon niin sanottu valta ja lupa
puhua taiteesta hankitaan lukemalla, kuuntelemalla, keskustelemalla, katsomalla ja oppimalla.
Tarvitaan myös paljon muuta. Donald B. Kuspitin mukaan ”oikea kriitikko on yhtä luova ja yhtä
elävällä mielikuvituksella varustettu kuin tosi taiteilija [...].”(Lintinen 1989, 287).

Asiantuntevalla ja subjektiivisella taidekritiikillä on edelleen oma tehtävänsä taidemaailmassa. Jotta
taide kulkisi eteenpäin, sitä pitää ajaa tähän liikkeeseen. Taiteeseen liittyy jatkuva vaatimus
uudistumisesta. Taide ei voi vain tyytyä nuorentamaan vanhaa (Mäkilä 1989, 238), sillä silloin se
tuomitsee itsensä pysähtyneisyyteen. Taidekritiikin tehtävänä onkin perinteisesti nähty taiteen
kehittäminen. Ilman kritiikkiä taiteesta tulee ”liikkumatonta, hieraattista ja tiettyjen muotojen
toistamiseen tuomittua, tai sitten taidetta ei ole ollenkaan”(Wilde 2008 [1890], 41). Taiteen ja
kritiikin kehityskaaret ovat myös kulkeneet rinta rinnan, eikä kritiikki ole aina vain jälkijättöisesti
reagoinut taidemaailmaan. Esimerkiksi postmoderni taiteenteoria ponnisti taidekritiikin sisäisestä
teoreettisesta keskustelusta. Taide seurasi kritiikkiä eikä päinvastoin. (Kuusamo 1989, 311.)

Wilden ja Baudelairen jälkeen näkemykset kritiikin tehtävistä ovat nekin kulkeneet eteenpäin.
Mukaan kuvioon on astunut yleisö, ja kritiikin ominaisuuksiin on liitetty vaatimukset kuvailusta ja
tulkinnasta (ks. esim. Groys 2008, 68). Myös Jaakkolan mukaan ”kriitikolle ja hänen
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harjoittamalleen toiminnalle on tyypillisesti osoitettu kolme perustehtävää: kuvailu, tulkinta ja
arvottaminen (Beardsley 1981; Tarkka 1968, sit. Jaakkola 2010, 78). Markku Ihonen (1999)
puolestaan toteaa hyvää kritiikkiä määritellessään, että ”kritiikki on yleisölle suunnattua [...] puhetta
taiteesta”. Taidekritiikki ei enää ole vain taiteen keskustelukumppani, vaan välittäjä taiteen ja
yleisön välillä. Tähän kehitykseen on muun muassa vienyt taidekritiikin kotiutuminen
sanomalehtien sivuille, ja se että termi taidekritiikki on säilytetty kirjoituksien kattokäsitteenä.

Sanomalehdissä on kuitenkin julkaistu kulttuuriin liittyviä kirjoituksia lähes yhtä kauan kuin itse
lehtiä. Suomen mittakaavassa kulttuuriosasto on ollut mukana aivan varhaisimmasta vaiheesta,
koska lehdistön kehitys tapahtui verrattain myöhään, vasta 1800-luvun loppupuolella. Kulttuurisivut
syntyivät Suomessa erityisesti kirjallisuuden ja kuvataiteen ympärille. Aineisto saatettiin varustaa
vinjetillä ”kirjallisuus”tai ”taide”, mutta vakituista paikkaa kulttuurille ei sanomalehdistä löytynyt.
(Hurri 1993, 13.) Vinjetin käyttö näkyy myös aineistossani, paikoin jopa erikoisella tavalla. Tapani
Kovasen edustamassa Suomen Sosialidemokraatissa vinjetti Kuvataide säilyy läpi aineiston, siis
aina vuoteen 1984 asti. Muissa lehdissä vinjetistä luovutaan 1960- ja 1970-lukujen aikana.

Varhaisten arvostelujen, eli taidekritiikin, kirjoittajat olivat lehden ulkopuolisia alansa
asiantuntijoita. Ammatillinen eriytyminen kulttuurijournalismiin tapahtuikin vasta 1900-luvun
puolenvälin tienoilla, ja kulttuuriosastojen kannalta ratkaiseva kehitys alkoi 1960-luvulla, kun
kulttuurista alkoivat kirjoittaa alaan erikoistuneet journalistit. Kulttuurijournalismia onkin
muovannut erityisesti kirjoittajien hidas muutos asiantuntija-arvostelijoista journalisteihin.
Ulkopuolisten kirjoittajien käyttö on kuitenkin säilynyt osana kulttuurijournalismia. (Hurri 1993,
14.)

Toisaalta kyse on laajemmasta kehityksestä, jossa kulttuurijournalismin merkitys ja tavoitteet ovat
muuttuneet. Tämä muutos nousee esille esimerkiksi Hurrin (1993) väitöskirjasta ja Laidan (1997)
pro gradu -tutkielmasta. Journalisti näkee tehtävänsä journalismin kentän sääntöjen, arvostusten ja
normien kautta, jolloin journalistisen taidekritiikin vaatimukset kumpuavat journalistisista
kriteereistä, kuten luettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja informatiivisuudesta. (Hurri 1993, 51-52.)
Tekstiä tuotetaan lehden yleisölle, eikä kyse ole enää kritiikistä tai arvostelusta, vaan selostuksesta,
jonka tehtävä määräytyy lukevan yleisön kautta. Asiantuntija-arvostelijat sen sijaan sijoittavat
itsensä helpommin taiteen kentälle, ja pitävät kirjoittamaansa myös taidekritiikkinä. (Ks. esim.
Taide, aika, ajatus 1989) Yleisönä on paitsi lehden peruslukija myös taidemaailman toimijat
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kriitikoista taiteilijoihin. Tällaista kritiikkiä ei enää tapaa (kuin satunnaisesti) sanomalehtien
sivuilla, vaan se on siirtynyt alan omiin erikoisjulkaisuihin, kuten Taide-lehteen.

Aineistoni tarjoaa tähän kirjoittajien ja tavoitteiden monimutkaiseen muutokseen myös toisenlaisen
näkemyksen. Ensinnäkin on selvää, että kirjoitustyyli ei muutu kovinkaan nopeasti tai radikaalisti,
vaikka kirjoittajat muuttuvat. Toiseksi asiantuntija-arvostelijoiksi määrittyviä kirjoittajia on
aineistossani paljon, ja journalistit ovat altavastaajina, vaikka otannan voisi olettaa tuottavan
toisenlaisen jakauman. Muutos kohti journalismia on hidasta, ja viimeisin asiantuntija-arvostelijan
kirjoittama juttu Kain Tapperista on vuodelta 2004, mikä vaikuttaisi olevan ristiriidassa esimerkiksi
Hurrin (1993) tai Laidan (1997) kuvaaman ajallisen muutoksen kanssa.

Sillä, kuka kulttuurista tai taiteesta kirjoittaa ja mistä lähtökohdista, on valtavasti merkitystä sekä
sisällön että merkityksenantojen kannalta. Hurrin kronologinen jako on tehty konfliktien, eli suurten
muutostilanteiden kautta. Jako kuvastaa osuvasti erilaisten kirjoittajasukupolvien lähtökohtia.
Aluksi oli poliittinen konflikti, joka oli sidoksissa lehdistön poliittisiin perustuksiin (Hurri 1993, 58115). Sitä seurasi sukupolvien konflikti, joka liittyi aikaisempaa enemmän taiteen kentän suunnalta
tuleviin muutospaineisiin modernin ja uuden taiteen haastaessa vanhaa ja konservatiivista (emt.,
116-181). Tästä valtakamppailusta palattiin uuteen poliittiseen konfliktiin, joka linkittyy
vahvistuneeseen poliittiseen lehdistöön (emt., 182-224). Nämä erilaiset konfliktit ovat sidoksissa
paitsi kirjoittajaryhmiin myös aikaansa sekä kulttuuriosastojen asemaan ja murrokseen lehdistössä
ja sen osana.

Hurrin tarkastelema ajanjakso päättyy vuoteen 1980. Tämän jälkeen kulttuuriosastoja ja journalismia on tutkittu vähemmän laajasti ja systemaattisesti. Maarit Jaakkolan (2010) tuore
lisensiaatintutkielma tarkastelee muutoksen elementtejä lähinnä 2000-luvulla ja Helsingin
Sanomien perspektiivistä. Jaakkolan (2010, 263) mukaan ”journalistisen otteen voimakkuus on
lisääntynyt, ja muutos näyttäisi olevan vahvasti journalistiseen suuntaan. Journalistisen otteen
vahvistuminen on merkinnyt painotusta esteettisen paradigman sisältöorientaatiosta yhtä
tietoisempaan lukijaorientaatioon”. Jaakkola näkee kuitenkin Hurrin tavoin kulttuuriosaston olevan
yhä muutostilassa, jossa vanhan ja uuden sukupolven käsitykset törmäävät. Vaikka journalistinen
ote onkin siis lisääntynyt aina 1960-luvulta alkaen, asiantuntija-ajattelun perintö on yhä olemassa.

Taiteesta ja kulttuurista kirjoittaminen muuttuu siis monenlaisten tekijöiden kautta. Ensinnäkin kyse
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on kirjoittajien muutoksesta: asiantuntijat vaihtuvat journalisteihin. Toiseksi lehdistön poliittisuus
on vaikuttanut siihen, miten ja mistä kirjoitetaan. Kolmantena ja uusimpana muutosvoimana
voidaan pitää kulttuuriosastojen rakenteellista muutosta sekä niiden heikkenevää asemaa
lehdistössä. Mutta miten nämä muutokset näkyvät sisällössä? Vastauksia tähän kysymykseen
voidaan etsiä niistä kriteereistä ja tavoitteista, joiden kautta kulttuurijournalismia on kulloinkin
kirjoitettu. Nämä erilaiset lähtökohdat ovat myös päällekkäisiä, ja niiden läsnäolon voi huomata
samoissakin teksteissä.

Hurri (1993, 51) määrittelee kolme kritiikkityyppiä sen mukaan, mikä on kirjoittajan suhde kentän
muihin osatekijöihin. Suhde määrittää edelleen niitä tavoitteita, joita kritiikille asetetaan.
Esteettisessä kritiikissä kriitikko on sitoutunut taiteen kenttään, ja lähestyy kohdettaan perinteisen
taidekritiikin perspektiivistä. Tällaista kritiikkiä kirjoittavat usein taiteilijat tai esimerkiksi
taidehistorioitsijat, jotka tuntevat kentän todella hyvin. Hurrin mukaan ongelmana on kuitenkin se,
että suhde taiteen kenttään on liian vahva, jolloin kritiikki ei enää ole riippumatonta.

Journalistisessa tai ideologisesti sitoutuneessa kritiikissä kriitikolla on kiinteä suhde edustamaansa
lehteen (emt.). Tässä kritiikkityypissä painotetaan journalistisia kriteereitä, jotka ovat yleisiä
sanomalehtityöhön liitettyjä arvoja. Niistä tärkeimpiä ovat pätevyys, uutisarvon antamisen
kulttuurille, lukijakunnan tarpeet, sitoutumattomuus, ammattitaito sekä erikoistuminen (emt., 230).
Toisaalta Hurrin mukaan suomalaisen kulttuurijournalismin historiasta löytyy myös tapauksia, joissa
lehden poliittinen kanta on vaikuttanut jopa taidearvosteluun. (Emt., 51.) Taiteen kenttä on joka
tapauksessa toisarvoinen toimija suhteessa journalistiseen kenttään.

Popularisoivassa kritiikissä kriitikko lähestyy taidetta lukijan, eli yleisön, kautta. Tämän
kritiikkityypin hyvänä puolena on se, että se toteuttaa konkreettisesti taiteenvälittäjän tehtävää.
Toisaalta kiinnostuksen maksimointi menee helposti liian pitkälle. (Emt.) Jo 1980-luvun lopulla
Suomessa herättiin keskustelemaan ”tuoteselostukseksi ajautuneen kritiikin etiikasta”(Kruskopf –
Lintinen –Sarje 1989, 5).

Jaakkolan (2010, 224) tutkimuksesta tähän kolmen listaan voidaan nostaa mukaan uusi, kahta
viimeistä kritiikkityyppiä lähestyvä tavoite. Jaakkola päätyy nimittäin toteamaan, että journalistinen
painotus on saanut rinnalleen myös eläytymisen vaateen: ”Tiedonvälitys olisi siten
elämismaailmasta lähtöisin.”Tähän uuteen tavoitteeseen pyritään Jaakkolan mukaan journalismin
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keinoin. Tavallaan kyse on siis journalistisen ja popularisoivan kritiikin yhdistelmästä, jossa
tiedonvälittäjä (journalisti) huomio lukijansa entistä paremmin.

Tässä tutkimuksessa keskitytään kirjoittajiin, joten olennaista on pitää mielessä nämä kolme tai
neljä erilaista tavoitetta tai kriteeriä, vaikka jaankin kirjoittajat melko karkeasti vain asiantuntijaarvostelijoihin ja toimittajiin. Tämä jako ei kuitenkaan ole kiveen hakattu, eli lähestyn jokaista
tekstiä ja kirjoittajaa yksilönä. Analyysini myös osoittaa, etteivät erilaiset kirjoittajatyypit ole tekstin
tasolla niin helposti hahmotettavissa kuin mitä aikaisemman tutkimuksen perusteella voisi kuvitella.

Taidekritiikin nykytila ja toimintatavat ovat herättäneet keskustelua erityisesti taiteen toimijoiden
piirissä. Vastakkain asettuvat useimmiten taiteilijat ja kriitikot tai kulttuuritoimittajat. Ongelma ei
sinänsä ole uusi. Esimerkiksi 1940-luvulla Suomessa kysyttiin, voiko sanomalehden kaltaiseen
välineeseen edes kirjoittaa taidearvosteluja. (Hurri 1993, 11.) Toisessa ääripäässä, jota näyttäisimme
nyt lähestyvän, kritiikin tehtävä taidemaailmassa katoaa lähes olemattomiin: ”kritiikkiä ei edes
kirjoiteta taiteilijoille”(Ihonen 1999). Tällä hetkellä taidekritiikin kriisi vaikuttaa todelliselta, ja
hätähuutoja on kuulunut jo jonkin aikaa sekä akateemiselta että taiteen kentän suunnalta. (Esim.
Elkins 2008)

Toisaalta myös kulttuuriosastojen tulevaisuudennäkymät huolettavat ja puhutaan yhtä lailla
kulttuurijournalismin kriisistä tai jopa kuolemasta (esim. Apunen 2009). Vaikuttaisi kuitenkin siltä,
että nämä kaksi toisiinsa sekoittuvaa kriisiä ovat kaukana toisistaan, vaikka ne liittyvät periaatteessa
toisiinsa ja yleiseen muutokseen yhteisessä ympäristössään. Taidekritiikin kriisi johtuu siitä, että
taidekritiikin paikaksi on määritelty sanomalehdet, joiden kirjoitukset eivät enää toteuta perinteisiä
kritiikille asetettuja tavoitteita. Kritiikistä on siis kadonnut arvostelu (esim. Elkins 2008), jolloin ei
voida enää puhua kritiikistä sen kirjaimellisessa merkityksessä. Toisaalta kritiikille varattu tila
kutistuu juuri sanomalehtien muutospaineissa (esim. Kantokorpi 2010, 21-22).

Kulttuurijournalismin kriisi on vaikeammin hahmotettavissa: kulttuurijournalismin kriisiksi
sanotaan usein myös sitä kriittisyyden katoamista (esim. Hellman –Jaakkola 2009, 25), jonka itse
käsitän taidekritiikin kriisiksi. Jaakkolan (2010, 19) mukaan kulttuurijournalismin muutoksesta
tiedetään vähän, koska sitä ei ole tutkittu kattavasti. Kulttuurin osuus toimituksellisesta sisällöstä on
kuitenkin pysynyt melko ennallaan viimeiset parikymmentä vuotta. Suurempana huolenaiheena
vaikuttaisikin olevan juttutyyppien ja -kohteiden muutos, eli viihteellistyminen, sekä
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kulttuuriosastojen laajuus ja asema. (Hellman –Jaakkola 2009, 25.)

Koska nämä kaksi kriisiä ovat kaksi eri asiaa, ratkaisuja niihin tulisi etsiä erilaisista suunnista.
Taidekritiikin kriisi liittyy mielestäni ennen kaikkea siihen, että yhden vahvoja merkityksiä kantavan
käsitteen alle on asetettu erilaisia taiteesta kirjoittamisen tapoja. Taidekritiikki pitäisi jakaa
useampaan osaan ja määritellä uudelleen, jolloin kritiikki ja taidepuhe yleisemmällä tasolla tulisivat
erotetuksi toisistaan. Nykykeskustelusta löytyykin avauksia myös tähän suuntaan. (esim. Elkins
2008, 78.) Taidekritiikiksi, sanan varsinaisessa mielessä, voitaisiin tällöin rajata vain se
taidemaailman sisäinen kehityskeskustelu, jonka osapuolet ovat omia toimijoita, ja käsitteen
ulkopuolelle jäisivät toisenlaisia tavoitteita ja tehtäviä toteuttamaan syntyneet taiteesta
kirjoittamisen tavat, joille voitaisiin edelleen etsiä oma, kuvaavampi käsitteistö.

Ratkaisu vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei ole. Lähtemättä tässä sen pidemmin pohtimaan
taidekritiikin kriisinhallintatoimia, voitaneen todeta, että tutkimukseni kannalta on olennaisinta
pitää mielessä se ristiriita, joka kulttuurijournalismiin sisältyy juuri taidekritiikin ja journalismin
erilaisten tehtävänantojen takia.

Kulttuurijournalismin mahdollista kriisiä ei niin ikään voiteta yhdessä yössä. Itse en aio tässä
tutkimuksessa etsiä aktiivisesti ratkaisua kulttuurijournalismin nykytilaan. Viihteellistyminen tai
kulttuuriosaston laajuus eivät näyttele tässä tutkimuksessa suurta roolia. Pidän kuitenkin mielessä
esimerkiksi rakenteelliset uudistukset, jotka kirjoittelua ohjaavat.
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3. Tutkimuskysymykset
Tutkimukseni pyrkii vastaamaan siihen, miten taiteesta kirjoittaminen toimii journalismissa
bourdieulaisittain ajateltuna, millaisia prosesseja siihen sisältyy ja millaisia tekstin tason elementtejä
siitä voi eritellä. Kysyn siis aineistoltani, miten Bourdieun määrittelemän kentän logiikka näkyy ja
toimii valitsemissani teksteissä. Vastausta kysymykseen etsin yksittäisen taiteilijan, tässä
tapauksessa siis Kain Tapperin, kautta.

Kohteena ei kuitenkaan ole Kain Tapper konkreettisena ihmisenä, vaan pikemminkin julkinen kuva
taiteilijasta. En pohdi sitä, miten taiteilija toimii journalistisella tai taiteen kentällä, vaan etsin
vastausta siihen, miten tietyt kulttuurijournalismin kentän toimijat ja heidän tekstinsä rakentavat
taiteilijan julkista roolia tai julkisuuskuvaa. Taiteilija luo kuvan itsestään taiteensa avulla, mutta
hänen on kuitenkin vaikea vaikuttaa siihen, miten tämä kuva rakentuu ja muuttuu julkisuudessa.

Toisaalta tutkimus pyrkii katsomaan tarkemmin sitä hieman epämääräisenä leijuvaa
kulttuurijournalismin muutosta, josta sekä alan tutkimuksissa että kulttuurijournalismin omalla
kentällä puhutaan. Kuten aikaisemmassa luvussa totesin, kulttuurijournalismi muuttuu erilaisten
paineiden kautta. Tähän mennessä tutkimus on kohdistunut paljolti näiden painetta aiheuttavien
tekijöiden, kuten lehdistön rakenteen tai kirjoittajien uusien identiteettien, määrittelyyn ja
etsimiseen. Esimerkiksi kulttuurijournalisteja tai sanomalehtien taidekriitikoita on lähestytty
aikaisemmin heidän identiteettinsä kautta kysymällä heiltä, määrittelevätkö kirjoittajat itsensä
kriitikoiksi vai journalisteiksi. Nämä tutkimukset (esim. Linkala 1992; Supinen 2003) ovat vahvasti
kiinni ajassaan, ja onkin ilmeistä, etteivät ne voi kertoa laajemmasta muutoksesta, jonka läsnäolo
vaikuttaa kaikkia askarruttavan, mutta jonka ilmenemistä ei ole pystytty tarkasti osoittamaan. Tässä
tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus katsoa tarkemmin, näkyykö muutos itse tekstissä, ja jos näkyy,
miten? Tutkimuksen erityishuomio on sisällössä, vaikka käynkin luvussa 6. läpi myös rakenteellisia
käytännön elementtejä.

Aineistoni antaa mahdollisuuden nostaa esille tekstiin integroituneita viitteitä siitä, mihin kirjoittajat
itsensä taiteen ja journalismin kentän kohtaamispaikassa sijoittavat. Nämä viitteet kuvastavat
yhtäältä sitä, mihin kirjoittajatyyppiin kirjoittaja itsensä sijoittaa. Toisaalta käy ilmeiseksi, että tietyt
kirjoittamistavat säilyvät, vaikka ne ovat ristiriidassa kirjoittajien identiteetin muutoksen kanssa.
Taiteesta kirjoittamiseen latautuu jopa vuosisatoja vanhoja perinteitä, joiden kaikuja voi myös
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aineistossani kuulla. Kulttuurijournalismin muutos ei siis ole niin yksinkertainen kuin mitä helposti
annetaan ymmärtää. Uudet journalistiset pyrkimykset eivät tule teksteihin salamaniskusta.

Varsinainen tutkimuskysymykseni muotoutuu seuraavasti:
-

Mitä Kain Tapperia koskevat sanomalehtikirjoitukset kertovat
kulttuurijournalismista ja sen muutoksesta?

Kyse on sisällöstä: puhetavoista, eli diskursseista, joiden toimintaa määrittelen tarkemmin
menetelmäluvussa 5. Etsin vastausta siihen, miten kulttuurijournalismin puhetapoihin on sisään
rakentuneena yhtäältä se historiallinen perintö, jonka taiteesta kirjoittaminen kantaa mukanaan, ja
toisaalta kirjoittajien ammatillinen muutos asiantuntijoista journalisteihin.

Tämän kysymyksen tueksi nostan muutaman lisäkysymyksen:
-

Millaisin puhetavoin taidetta ja taiteilijaa kulttuurijournalismissa määritellään, ja
miten puhetapojen muutos suhteutuu kulttuurijournalismin muutokseen?

-

Miten kulttuurijournalismin puhetavoissa konkretisoituu kirjoittajien muuttuva
suhde taiteen kenttään?

-

Miten journalistiset taiteesta kirjoittamisen puhetavat muuttuvat taiteilijan uran
edetessä?

-

Mikä on puhetapojen taiteilijasta riippumaton merkitys?

-

Miten puhetavat muuttuvat yleisemmällä tasolla, kun kulttuurijournalismi
muuttuu?
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4. Aineisto
Taide on ollut lähes kaikissa tiedostusvälineissä, lehdistöä lukuun ottamatta, jokseenkin
marginaalinen aihe. Sanomalehdet ja kulttuurijournalismi tarjoavatkin kattavimman kuvan taiteen ja
journalismin kohtaamisesta. Taidekritiikin juuret löytyvät niin ikään kirjoitetusta tekstistä.
Aineistoni on siis perustellusti sanomalehdistä. Tätä valintaa tukee myös se, että oma kiinnostukseni
aiheeseen on virinnyt juuri sanomalehtien kirjoituksista.

Tarkoituksenani on myös tarkastella muutosta, mikä vaatii aikajännettä. Olen valinnut aineistoni
mahdollisimman pitkältä aikaväliltä, jotta mahdollinen muutos tulee näkyväksi. Yksittäisen
taiteilijan ura tarjoaa kokonaisuutena erilaisia ajallisia ulottuvuuksia, joista kulttuurijournalismin
muutos edustaa vain yhtä. Taiteilijan julkisuuskuvan kehittyminen kulttuurijournalistisena
prosessina on toinen mielenkiintoinen ja tutkimisen arvoinen ulottuvuus.

Kokonaisuus
Alkuperäisenä aineistonani on otsikkoaineisto Kain Tapperia koskevasta lehtikirjoittelusta vuosilta
1955-2010. Tässä aineistossa on nimetty päivämäärä, otsikko ja lehti, sekä kirjoittaja, jos tämä on
mainittu, kaikista jutuista, jotka sanoma- ja aikakauslehdissämme on kirjoitettu Kain Tapperista.
Keräsin aineiston kuvataiteen keskusarkistosta, jossa otetaan talteen sanomalehdistä ja
aikakauslehdistä kaikki taidetta koskeva materiaali. Kain Tapperista on kirjoitettu 65 vuoden aikana
yhteensä 1906 juttua 135 sanomalehdessä ja 143 juttua 55 aikakauslehtityyppisessä julkaisussa.

Tein aineistoni alustavassa tarkastelussa eron aikakauslehtiin ja sanomalehtiin, sillä halusin
keskittyä tutkimuksessani vain sanomalehtiin omana tarkemmin rajautuvana ulottuvuutenaan.
Otsikkoaineistoni tarjosi tässä vaiheessa kuitenkin vain lähtöasetelman varsinaiselle
tutkimukselleni. En nähnyt mielekkääksi perehtyä kaikkiin lähes 2000 juttuun, vaan rajasin
aineistostani mahdollisimman kattavan kokonaisuuden, jonka avulla pystyin tarkastelemaan
kulttuurijournalismia kokonaisuutena.

Otsikkoaineistoni antaa silti mielenkiintoisia viitteitä siitä, miten Tapperia on eri aikakausina
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lähestytty. Otsikoiden toistuvat viitteet esimerkiksi luontoon ja lyyrisyyteen tukevat luvun 7.
päätelmiäni. Käytänkin laajempaa aineistoani mahdollisuuksien mukaan analyysini ja päätelmieni
tukena.

Rajaukset
Aineistostani nousee esille joitakin satunnaisia vuosia, jolloin kirjoittelua Kain Tapperista on ollut
selkeästi enemmän. Tätä selittävät suuret näyttelyt, palkinnot ja julkiset teokset. On kuitenkin
mielenkiintoista, että juttupiikkiä ei synny perinteisistä uran käännekohdista, kuten akateemikon
arvonimen saamisesta. Taiteilijasta kirjoitetaan tekojen kautta.

Koska Kain Tapperin ura ei noudata mitään tiettyä kaavaa, eikä siitä voi suoraan osoittaa
esimerkiksi vuosia, jolloin taitelija olisi ollut julkisesti merkittävämmässä roolissa kuin muulloin,
päädyin tarkastelemaan taiteilijan uraa kokonaisuutena. En siis ole valinnut aineistostani vain
yksittäisiä vuosia tarkasteluni kohteeksi, sillä tämä ei palvelisi tutkimukseni tavoitteita. Halusin
myös välttää turhaa sattumanvaraisuutta ja sen mukanaan tuomia luotettavuusongelmia.

Varsinainen tutkimusaineistoni on rajautunut kirjoittajien perusteella. Analysoitava aineisto koostuu
kahdeksan kirjoittajan kirjoituksista, joissa on käsitelty Kain Tapperia ja jotka ovat siis ilmestyneet
sanomalehdessä. Näihin kahdeksaan kirjoittajaan päädyin tarkastelemalla jo edellä mainittua
kattavaa aineistoa kaikesta Tapperia koskevasta kirjoittelusta. Valitsin ne kirjoittajat, jotka olivat
taiteilijasta eniten kirjoittaneet. Toinen valintakriteerini oli ajankohta, sillä kirjoitusten määrä väheni
systemaattisesti nykypäivää kohti, eli pelkkä juttumäärän tarkastelu olisi rajannut tarkasteltavat
kirjoittajat Tapperin uran ensimmäisille vuosikymmenille. Valitsin siis ne kirjoittajat, jotka tiettyinä
aikakausina olivat seuranneet Tapperia ahkerimmin, eli suhteutin juttumäärän muiden vastaavana
aikana kirjoittaneiden juttumäärään.

Perustelen kirjoittajiin keskittymistä monellakin seikalla. Ensinnäkin yksittäisten kirjoittajien
kirjoitustavoista voi nähdä aitoja kehityskulkuja. Kirjoittajien väliset erot eivät pääse hämärtämään
tai vääristämään tulkintaa. Kirjoittajien oman käsityksen ja tyylin muutos tai säilyminen antaa aivan
erilaisen kuvan kulttuurijournalismin sisäisistä mekanismeista, kuin umpimähkäisesti valikoituvien
juttujen (ja kirjoittajien) tarkastelu.
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Toiseksi kirjoittajakeskeisyyttä tukee se, että kulttuurijournalismin keskeisenä problematiikkana on
aikaisemmassa tutkimuksessa ja alan omassa keskustelussa nähty kirjoittajatyyppien ja
kirjoitustraditioiden erot sekä kirjoittajien ristiriitainen asema taiteen ja journalismin välimaastossa.
Esimerkiksi Jaakkola (2010, tiivistelmä, 84-94) kuvaa kulttuurijournalistien toimintaympäristöä
kahden kilpailevan paradigman, esteettisen ja journalistisen, väliseksi dualistiseksi
professionalistiseksi rakenteeksi. Kulttuurijournalismin muutoksen tutkimisessa on siis perusteltua
tarkastella tekstejä kirjoittajien kautta. Kirjoittajiin keskittyminen nostaa esiin yhden suurimmista
kulttuurijournalismin kentän muutoksista: kuka taiteesta kirjoittaa ja mistä lähtökohdista. Onko
kyse asiantuntija-arvostelijasta vai kulttuurijournalistista? Valituista kirjoittajista löytyy molempia.

Kolmanneksi tällä rajauksella ulkopuolelle jäävät puhtaat pikku-uutiset esimerkiksi julkisen patsaan
tulosta, sillä lyhyitä uutisia eivät yleensä kirjoita ainakaan aineistoni perusteella kriitikot tai
arvosteluja kirjoittavat toimittajat. Näissä uutisjutuissa ei rakenneta yhtä voimakkaasti taiteilijan
pääomaa tai kuvaa taiteilijasta, eli ne eivät ole tutkimuksen kannalta merkittäviä, vaikka ne
lisäävätkin tietoisuutta taiteilijan olemassaolosta. Puhetavat ovat puhtaammin uutismaisia, eivätkä
niinkään arvolatautuneita.2

Kandidaatintutkielmassani (2009) päädyin toteamaan, että kulttuuriosaston sisäinen jako
esimerkiksi uutisiin, arvosteluihin ja haastatteluihin on jokseenkin hämärtynyt. Aineistoni
alkupuolella juttutyyppien erot ovat kuitenkin melko selkeät. On myös ilmeistä, että pienet pikkuuutiset ovat lähes ainoana juttutyyppinä säilyttäneet oman muotonsa läpi vuosien. Haastattelujen,
arvostelujen ja uutismaisten esittelyjen geneerinen sekoittuminen ei puolestaan ole aineistoni
rajauksen kannalta olennaista, sillä näitä painoarvoltaan ja kooltaan suurempia juttuja (arvosteluja,
taiteilijaesittelyjä ja -haastatteluja) kirjoittavat tietyt ihmiset.

2

Esimerkiksi Hellmanin ja Jaakkolan (2009, 34) mukaan esteettisen ja journalistisen paradigman vastakkainasettelu
ilmenee uutisen ja arvostelun kilpailussa.
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Teen siis karkean jaon asiantuntija-arvostelijoihin ja kulttuurijournalisteihin. Vastaavaa jakoa on
tehty myös termeillä toimittaja ja kriitikko. (Hurri 1993, 51.; Jaakkola 2010, 64.) Hurrin nimeämät
kritiikin kolme tyyppiä (esteettinen, journalistinen ja popularisoiva), jotka esittelin luvussa 2.,
perustuvat periaatteessa kirjoittajien välisiin eroihin. Kriitikko kirjoittaa periaatteessa esteettistä
kritiikkiä, ja journalistin kritiikkiä kuvaavat kaksi viimeistä kritiikkityyppiä. (Hurri 1993, 51.) Jako
vastaa idealtaan jakoani asiantuntijaan ja journalistiin.

Laita (1997, 12) tekee pro gradu -tutkielmassaan hieman laajemman jaon toimittajaan,
taidehistorioitsijaan ja taiteilijaan. Minun kirjoittajatyypeissäni taiteilija ja taidehistorioitsija
yhdistyvät asiantuntija-arvostelijaksi, ja toimittajaa edustaa kulttuurijournalisti. Koenkin tämän jaon
riittäväksi, varsinkin, kun käyn vielä tässä luvussa läpi kaikkien valitsemieni kirjoittajien erilaiset
taustat. Samalla tulee näkyväksi se, että kahtiajako millä tahansa perusteilla on loppujen lopuksi
hyvin keinotekoinen. Kulttuurijournalismin alakulttuurien kirjo (Jaakkola 2010, 64.) on laaja, ja
jokainen kirjoittaja on taustaltaan hyvin erilainen.

Juttuja on yhteensä 144 vuosilta 1955-2007. Juttujen määrä kirjoittajaa kohden vaihtelee suuresti:
yhdeksästä 37:ään. Iso osa varsinkin varhaisimmista jutuista on kuitenkin näyttelykatsauksia, joissa
Kain Tapper on joko yksi arvostelluista taiteilijoista tai vain nimeltä mainittu osa taiteilijaryhmää.
Suuremmat taiteilijakohtaiset jutut yleistyvät kahdeksankymmentäluvulta eteenpäin, ja juttujen
määrä kirjoittajaa kohden on pienimmillään juuri viimeisimpien kirjoittajien kohdalla.

Koen, että aineistoni pystyy antamaan vastauksia sekä yksittäisen taiteilijan julkisesta kuvasta että
kulttuurijournalismin muutoksesta tekstin ja rakenteen tasolla. Läsnä on myös kuva yksittäisen
kirjoittajan suhteesta yksittäiseen taiteilijaan. Aineiston kattavuutta pohdittaessa on kuitenkin
otettava huomioon aineistoni alkulähde. Keräsin alkuperäisen otsikkoaineiston kuvataiteen
keskusarkistosta, eli arkistoinnin mahdollinen virhemarginaali on läsnä. Toisaalta näissä
mahdollisissa puutoksissa on kyse vain yksittäisistä jutuista, jotka ovat saattaneet jäädä arkistoijalta
huomaamatta.
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Kaavio 1. Aineiston kirjoittajakohtaiset tiedot.
JUTTU-

KIRJOITTAJA

LEHTI

VUODET

Olli Valkonen

Suomen Sosialidemokraatti

1955-1957

4

Helsingin Sanomat

1961-1963

5

Aamulehti

1964

1

Uusi Suomi

1970

1

Hufvudstadsbladet

1955-1981

15

Kainuun Sanomat

1974

1

Osmo Laine

Turun Sanomat

1956-1984

23

Tapani Kovanen

Suomen Sosialidemokraatti

1963-1984

18

A.I. Routio

Kauppalehti

1964-1970

9

Uusi Suomi

1970-1990

28

Dan Sundell

Hufvudstadsbladet

1971-2004

20

Maila-Katriina Tuominen

Aamulehti

1972-2001

9

Sari Toivakka

Keskisuomalainen

2000-2007

9

Savon Sanomat

2004

1

Erik Kruskopf

MÄÄRÄ

Toinen mahdollinen ongelma aineistossani on se, että keskittyminen niin sanottuihin ahkeriin
kirjoittajiin rajaa analyysin kohteeksi tulevia lehtiä niiden käytäntöjen perusteella. Esimerkiksi
Helsingin Sanomat jää lähes kokonaan aineistoni ulkopuolelle. Oletan, että kyseisessä lehdessä
kulttuurisivuille kirjoittaa useampi kirjoittaja, jolloin yksittäinen kirjoittaja ei tule kirjoittaneeksi
Tapperista montaakaan kertaa. Puolustan valintaani kuitenkin sillä, että tarkoituksenani on myös
pohtia sitä, miten kirjoittajan näkemys taiteilijasta muuttuu, ja tätä olisi vaikea tarkastella ilman
riittävää kirjoitushistoriaa, eli niin sanottua ahkeruutta. Helsingin Sanomat on myös ollut viime
vuosina kulttuurijournalismin tutkimuksen kohteena pariinkin otteeseen (esim. Hellman –Jaakkola
2009; Jaakkola 2010), ja koen, että tätä painotusta on syytä haastaa tutkimalla myös muita
kulttuurijournalismin toimijoita.

39

Kahdeksan erilaista kirjoittajaa
Aineistoni koostuu kahdeksan kirjoittajan teksteistä, ja kirjoittajat edustavat erilaisia aikakausia ja
kirjoittajatyyppejä. Teen jakoni asiantuntija-arvostelijoihin ja journalisteihin sen perusteella, mistä
lähtökohdista kirjoittaja tehtäväänsä suuntautuu. Esimerkiksi Olli Valkonen on taidehistorioitsija ja
taiteen tutkija, joka on helppo sijoittaa asiantuntija-arvostelijoiden joukkoon. Samaan tapaan muut
taiteen tutkijat ja kuvataiteilijat sijoittuvat tähän joukkoon. Kaksi viimeistä kirjoittajaa puolestaan
edustaa lähtökohdiltaan melko puhtaasti journalistia. Näiden kahden kirjoittajatyypin välimaastoon
sijoittuu Dan Sundell.

Kahtiajako on kuitenkin raaka, eikä se tee oikeutta kirjoittajien erilaisille näkemyksille. Täytyy
myös muistaa, että sillä, mihin lehteen kirjoittaja kirjoittaa, on merkitystä esimerkiksi poliittisen
journalismin aikakaudella (n. 1970-1980). Aineistostani ei kuitenkaan yhdenkään kirjoittajan
kohdalla nouse esiin vaikutelmaa politiikan ja poliittisten ideologioiden läsnäolosta. Tapperin taide
ei sekään ollut poliittisesti värittynyttä, eli lienee ymmärrettävää, ettei aineistostani löydy tällaisia
konkreettisia poliittisia viittauksia. Seuraavassa esittelen suurpiirteisesti aineistoni kahdeksan
kirjoittajaa.

Olli Valkonen
Olli Valkonen (s.1924) on toiminut Jyväskylän yliopiston taiteentutkimuksen apulaisprofessorina
vuosina 1971-1974, Ateneumin taidemuseon intendenttinä vuosina 1978-1990 ja Valtion
taidemuseon vastaavana ylijohtajana vuonna 1990. Hän on kirjoittanut useita teoksia suomalaisesta
kuvataiteesta. Näistä mainittakoon muun muassa Maalaustaiteen murros Suomessa 1908-14 (1973),
Suomen ja maailman taide (1981), Viipurin Taiteenystävät 1890-1940 (1992), Tuomas von Boehm
(1993) ja Aimo Tukiainen, kuvanveistäjä (1993). (Mm. Valkonen 1989, 242.)

Valkonen on kirjoittanut taidearvosteluja useampaan lehteen: Suomen Sosialidemokraattiin,
Helsingin Sanomiin, Aamulehteen ja Uuteen Suomeen. Hän poikkeaakin aineistoni muista
kirjoittajista juuri siinä, ettei ole sitoutunut pitkäksi ajaksi yhteen lehteen, vaan on toiminut
vierailevan avustajan roolissa.

Vaikka Valkonen on kirjoittanut erityisesti sukupolvikonfliktin aikakaudella, tällaista asetelmaa ei
hänen kirjoituksistaan juurikaan huomaa. Valkonen vaikuttaa hyvin avoimelta uudelle taiteelle, ja
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hänen onkin kuvailtu edistäneen ”suomalaisen modernismin hyväksyntää”, mikä liitetään hänen
taustaansa taiteen tutkijana ja taidehistorioitsijana
(http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/1383/ ). Taiteen kenttää tutkivalla ei välttämättä ole
yhtä vahvoja pyrkimyksiä pitää omasta näkemyksestään kiinni kuin esimerkiksi taiteilijalla tai
taidekriitikolla.

Erik Kruskopf
Erik Kruskopf (s.1930) on kotoisin Helsingistä. Kruskopf on koulutukseltaan filosofian tohtori,
joksi hän valmistui vuonna 1976. Hän on työskennellyt muun muassa Hufvudstadsbladetin
toimittajana vuosina 1956-65, toimitussihteerinä vuosina 1965-1968 ja kulttuuritoimittajana vuosina
1968-1978. Toimittajauran jälkeen Kruskopf työskenteli Pohjoismaisen taidekeskuksen johtajana
Sveaborgissa vuosina 1978-1986, asiamiehenä Suomi-instituutissa Ranskassa vuosina 1986-1990,
Pro Artibus -säätiön projektijohtajana vuosina 1990-1996 ja avustavana taidehistorian professorina
Tromsössa vuonna 1995. (http://www.soderstrom.fi/Author.php?id=784 )

Kruskopf on kirjoittanut aktiivisesti kuvataiteesta läpi uransa aina 1960-luvulta 2000-luvulle.
Keskeisiä teoksia ovat muun muassa Informellt (1965), Edvard Munch och Finland (1968), Konst i
Norden (toim.1977), Att hänga konst (1982), Finlands konstindustri (1989), På konstlinjen (1991),
Bildkonstnären Tove Jansson (1992), En konstens världsman: Bertel Hintze 1901-1969 (1998),
Julkinen ja intiimi (näyttelyluettelo Retrettiin 2001), Tecknaren Tikkanen (2004) ja Valon rakentajat.
Suomalaista kuvataidetta 1940-1950-luvuilta (2010). Monet teoksista ovat ilmestyneet sekä
suomeksi että ruotsiksi. Kruskopf sai valtion kriitikkopalkinnon vuonna 1990. (Emt.)

Kruskopf on Olli Valkosen tavoin taiteen tutkija ja taidehistorioitsija. Hänen lähestymistavassaan ei
mielestäni näy sukupolviasetelmaa tai poliittisia kannanottoja.
Osmo Johannes Laine
Osmo Laine (1914–2004) oli turkulainen kuvataiteilija ja taidearvostelija. Hän kouluttautui ensin
Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa vuosina 1935-1937 ja jatkoi opintojaan Taideteollisessa
keskuskoulussa vuosina 1937-1941 ja 1945-1946. Laine sai professorin arvonimen vuonna 1986.
(http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/cv.asp?id=702 )

Laine debytoi taiteilijana Helsingissä jo vuonna 1938, mutta hän ei ollut taiteellisella urallaan
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kovinkaan aktiivinen. Laine osallistui vain muutamiin näyttelyihin 1950- ja 1960-luvuilla. Hän teki
myös muutamia julkisia teoksia ja mitaleita, ja hänelle myönnettiin joitakin palkintoja, kuten Turun
ja Porin läänin taidepalkinto vuonna 1973. (Emt.)

Laine kirjoitti kuvataiteesta Turun Sanomiin vuodesta 1949 alkaen. Lisäksi hän kirjoitti esimerkiksi
Taide-lehteen. Laine kirjoitti myös aktiivisesti Turusta ja kaupungin taiteen historiasta, esimerkiksi
teokset Turun kaupungin historia 1856-1917: Turun taiteen historia vuoteen 1917 (2. nide, ilm.
1956) ja Turun taiteen 150 vuotta (1979). (Emt.)

Aineistossani Laineen taiteilijatausta näkyy muun muassa siinä, ettei hän Valkosen tai Kruskopfin
tavoin käytä vaikeaselkoista terminologiaa, kuten ismejä. Taidetta ja kulttuuria koskevan kritiikin
muodot on jaettu muun muassa asiantuntijakritiikkiin, akateemiseen kritiikkiin ja journalistiseen
kritiikkiin (Berger 1998, sit. Jaakkola 2010, 73). Vaikka aineistoni edustaakin periaatteessa
journalistista kritiikkiä, voi tekstien eroista löytää myös viitteitä siitä, onko kyse esimerkiksi
akateemisesti sävyttyneestä kritiikistä. Mielestäni Valkonen ja Kruskopf edustavat jo
koulutuksensakin puolesta akateemissävytteistä kritiikkiä ja Laine, taiteilijuudestaan huolimatta tai
juuri sen takia, journalistisempaa kritiikkiä.

Tapani Kovanen
Tapani Kovanen (s.1923) on sikäli mielenkiintoinen kirjoittaja, että hänen taustansa ja suhteensa
taiteeseen poikkeaa muista. Kovanen toimi Suomen Sosialidemokraatin pilapiirtäjänä vuosina 19571986, eli samaan aikaan kun hän kirjoitti lehteen kuvataidearvosteluja. Kovanen käytti pilapiirtäjänä
nimimerkkiä Stefan, ja hän lienee pilapiirtäjänä tunnetumpi kuin kuvataidearvostelijana.
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Tapani_Kovanen )

Kovasen teksteistä näkyy melko selkeästi se, ettei kirjoittajalla ole varsinaista taiteellista taustaa. Jos
asiaa tarkastelee esimerkiksi lukujen 7. ja 8. kautta, Kovanen käyttää vain harvoin taiteen kentälle
sitovia puhetapoja (luku 8.) ja pysyttelee kuvailevassa tyylissä, mikä viittaisi journalistiseen
kritiikkiin. Toisaalta juuri Kovanen asettaa itsensä lukijan yläpuolelle taiteen katsojana, eli hän itse
ikään kuin kokee kirjoittavansa asiantuntijakritiikkiä. (Palaan tähän luvussa 7.)

Ahti Ilmari Routio
Ahti Ilmari Routio (s. 1925) on suomalainen taidekriitikko ja nuortenkirjailija. Hän käytti
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kriitikkona yleisesti nimimerkkiä A.I. Routio, ja kirjailijana myös nimimerkkiä Mikko Mykkänen.
Routio toimi Kauppalehden ja Uuden Suomen kuvataidekriitikkona 1970- luvulta 1990-luvulle.
(http://fi.wikipedia.org/wiki/A._I._Routio )

Routio on julkaissut sekä nuorten kirjoja että taidetta koskevaa kirjallisuutta. Hänen teoksiaan ovat
Kolme poikaa ja Musta Rudolf (1957, nimimerkillä Mikko Mykkänen), Hurjapää puussa (1964) ja
Minne menet kuvataide? Pahaa puhetta uusista ismeistä (1966). (Emt.)

Kauppalehti on talouteen keskittyvä sanomalehti, ja jo tästä syystä on mielenkiintoista, että lehden
sivuilta on löytynyt myös kuvataiteita koskevia kirjoituksia. Toisaalta lehden profiili on muuttunut
1970-luvulta yhä erikoistuneempaan suuntaan. Routio vaihtoi Uuteen Suomeen vuonna 1970, ja
jatkoi kirjoittamista lehteen yli kaksikymmentä vuotta. Uuden Suomen edeltäjiä olivat Uusi
Suometar ja sen edeltäjä Suometar. Itse Uusi Suomi perustettiin vuonna 1919. Lehti ajautui
taloudellisiin vaikeuksiin, ja sen julkaiseminen paperiversiona lopetettiin vuonna 1991. Uusi Suomi
jatkoi kuitenkin toimintaansa verkkolehtenä vuonna 2007.
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusi_Suomi)

Roution kirjoituksista ei edellisten kirjoittajien tapaan löydy viitteitä poliittisesta kannanotosta,
vaikka Uusi Suomi olikin poliittisesti suuntautunut suhteellisen pitkään. Tämä ei tietenkään
tarkoita, ettei tällaisia kannanottoja tai viittauksia olisi esiintynyt muiden kuin Tapperin kohdalla.
Roution vuoden 1974 kuuluisaksikin muodostunut kommentti Ateneumin länsimaisen hyper- ja
superrealismin ja samanaikaisen Helsingin taidehallin virallisen neuvostotaiteen näyttelyiden
poliittisesta tunnelmasta kritisoi julistavaa vasemmistoväritteisyyttä: ”Neuvostoliittolaiset taiteilijat
kertovat, kuinka hyvin on kaikki neuvostovaltiossa, länsimaiset taiteilijat valittavat, kuinka pahoin
kaikki on täällä lännessä”(Routio 1974). Roution kirjoituksista kumpuaa myös tietty
asiantuntijuuden asetelma, ja hänen puheensa on välillä suoraan taiteen kentälle suunnattua. Hän
erottautuu tässä esimerkiksi akateemisesti virittyneistä Valkosesta ja Kruskopfista. Toisaalta Routio
korostaa yleisön lupaa olla ymmärtämättä taidetta, eli asettuu journalistin asemaan. Kritiikin
erilaiset muodot (asiantuntija-, akateeminen, journalistinen) voivat siis kuvata saman kirjoittajan
tekstejä, ja jopa yhden tekstin erilaisia osia ja painotuksia.
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Dan Sundell
Dan Sundell (s.1946) on suomenruotsalainen kuvataidekriitikko. Hän on työskennellyt
Hufvudstadsbladetin kuvataidekriitikkona jo 1970-luvulta alkaen aina 2000-luvulle asti. Sundell on
myös kirjoittanut useita teoksia ja artikkeleita kuvataiteesta sekä näyttelyluetteloita. Näistä
mainitsemisen arvoisia ovat ainakin Lasiveistoksia, Timo Sarpaneva (1987), Ukri Merikanto,
kuvanveistäjä (1997), Peter Sandelin: maalauksia/målningar, retrospektiivinen näyttely/
retrospektiv utställning (2000) ja Harry Kivijärvi ja mitä taiteeksi sanotaan = Harry Kivijärvi och
det som kallats för konst (2008).

Sundell jatkoi Erik Kruskopfin työtä, vaikka molemmat kirjoittivatkin Hufvudstadsbladetiin 1970luvun ajan. Sundell kirjoitti Tapperista Kruskopfia ahkerammin, eli työnjako oli jo muotoutumassa.
Mielestäni Sundellin kirjoitukset eivät edusta yhtä akateemissävytteistä kritiikkiä kuin esimerkiksi
Kruskopfin, mutta hän ei kuitenkaan lähde samoille tulkinnan ja kuvailun linjoille kuin aineistoni
kaksi selkeintä journalismin edustajaa, eli Sundell tipahtaa perusolemukseltaan asiantuntijoiden
joukkoon.

Maila-Katriina Tuominen
Maila-Katriina Tuominen aloitti toimittajana Aamulehdessä vuonna 1972. Kulttuuritoimittajaksi
hänet nimettiin vuonna 1977. Tuominen oli pitkään lehden ainoa kuvataiteesta kirjoittava toimittaja,
ja hän edusti tamperelaista ja pirkanmaalaista kuvataidekritiikkiä lähes yksin melko pitkään.
Aamulehden asema maakunnan ykköslehtenä vaikutti myös Tuomisen kirjoitusten merkitykseen
alueen kulttuurijournalistisella ja taiteenkin kentällä. (http://www.tampereentaiteilijaseura.fi/verkkolehti2009b/mailakatriina.html)

Tuominen kirjoitti aluksi perinteisiä kritiikkejä ja henkilöjuttuja, mutta myöhemmin kuvaan astui
uutisellisempi, tapahtumia korostava ote. Tuomisen ura kuvastaa omalta osaltaan sitä kehitystä,
mikä kulttuurisivujen painotuksissa tapahtui 1980-luvulta eteenpäin. Myöhemmin Tuominen on
keskittynyt myös ihmisoikeuskysymyksiin. Toimittaja jäi eläkkeelle vuonna 2010. (Emt.)

Tuominen sai urallaan muun muassa E.J. Vehmaksen rahaston palkinnon vuonna 1986, Suomen
Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2003 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Vuoden 2006
tiedonjulkistamispalkinnon. Toimittajan työn ohella Tuominen myös luennoi 2000-luvulla
taidehistoriasta Tampereen yliopistossa. Tuomisen kirjoitusten journalistinen ote on aineistossani
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selkeä, ja sitä selittävät yhtäältä ajankohta ja toisaalta Tuomisen puhtaan journalistinen tausta.

Sari Toivakka
Sari Toivakka (s.1968) työskenteli Keskisuomalaisen kulttuuritoimituksen esimiehen tehtävissä aina
vuoteen 2011 saakka. Toivakka on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Keskisuomalainen on maakuntansa Keski-Suomen suurin lehti. Se on myös Suomen vanhin
suomenkielinen lehti, joka jatkaa ilmestymistään.

Toivakan tyyli on hyvin journalistista, ja hän on kirjoittajista ainoa, joka on kirjoittanut myös pikkuuutisen Tapperista. Lehden konsernisidonnaisuus puolestaan näkyy siinä, että Toivakan juttuja on
ilmestynyt sellaisenaan tai kevyesti muokattuna myös Keskisuomalainen Oyj -konsernin muissa
lehdissä, kuten Karjalaisessa. Lehdistön omistuksen muutokset ja keskittyminen näkyvät
kulttuurijournalismissakin.

Aineistoni kohdalla olen ratkaissut Toivakan juttuihin liittyvän toiston ongelman siten, että olen
huomioinut muissa kuin Keskisuomalaisessa ilmestyneistä jutuista vain ne, jotka ovat otsikoltaan ja
rakenteeltaan erilaisia kuin vastaava juttu päälehdessä. Nämä kriteerit täytti yksi juttu, eli Savon
Sanomien juttu vuodelta 2001.

Kain Tapperin elämä ja ura kokonaisuutena
Tapper syntyi pienviljelijän perheeseen Saarijärvellä 6.6.1930. Perheeseen kuului neljä poikaa,
joista kaikki päätyivät taiteelliselle alalle. Markosta ja Harrista tuli kirjailijoita, Kainista
kuvanveistäjä ja Yrjöstä lavastaja. Tapperin äidin, Ainon, ja isän, Vihtorin, käsityötaito ja
taiteellisuus on usein nähty alkusysäyksensä ja vaikuttimena taiteilijan uralle. (Esim. Valorinta
2001b, 212.; Berg 1980, 5.)

Vuosina 1952-1954 Tapper opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa. Tämän jälkeen hän jatkoi
kuvanveiston opintoja Suomen Taideakatemiassa, ja toimi Aino Tukiaisen apulaisena viisi vuotta.
(Valorinta 2001b, 212.) Tapper myös opetti Taideteollisessa oppilaitoksessa ja Taideakatemiassa
1960-luvulla.
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Taiteilijan töitä oli ensimmäisen kerran esillä Nuorten näyttelyssä vuonna 1955. Ensimmäinen
yksityisnäyttely oli puolestaan Taidesalonki Pinxissä vuonna 1958. (Emt.) Tästä eteenpäin Tapperin
töitä oli tasaisesti esillä sekä yhteis- että yksityisnäyttelyissä.

Uransa alussa Tapper teki pienehköjä figuratiivisia veistoksia, kuten Villisika vuodelta 1955 ja
Lepakko vuodelta 1958. Jo näissä teoksissa, ja myös myöhemmissä esittävissä muotokuvissa, näkyy
vapaa näkemys kohteesta. Tapper ei tyytynyt vain toisintamaan kohdettaan, vaan ilmaisu oli
vapaata. Taiteilijan uran alkua voi kuitenkin kuvailla eräänlaiseksi etsikkoajaksi, sillä teokset ovat
hyvinkin erilaisia, ja niissä näkyy monenlaisia vaikutteita myös kansainvälisistä tyyleistä. (Esim.
Bischoff 2001, 74-77.)

Kuva 1. Surumarssi 1963.
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Vuonna 1961 Tapper toteutti Oriveden kirkkoon puisen alttarireliefin. Abstrakti korkokuva
Golgatan kallio oli omana aikanaan ainutlaatuinen, ja se aiheutti seurakunnassa kiistan, joka myös
julkisesti noteerattiin. (Berg, 1980, 7.) Myöhemmin reliefi on hyväksytty ja sen arvo suomalaisessa
kirkkotaiteessa on tunnustettu. Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1963, Tapperin neljästä
puunkappaleesta rakentama Surumarssi (ks. kuva 1.) nostatti kiistan siitä, voiko lähes
käsittelemättömän luonnonesineen tuoda näyttelytilaan taideteoksena. (Esim. Berg 1980, 7.)
Todellisuudessa teos ei ole koottu luonnonesineistä, vaan taiteilija on veistänyt teoksen
puukappaleet tietynlaisiksi.

Kohut ovat kuitenkin vain osa taiteilijan uran alkuvaiheita. Näihin vuosiin kuului esimerkiksi
muitakin julkisia teoksia, kuten Sibeliuksen muistomerkki Hämeenlinnaan vuonna 1964 ja
Jyväskylän yliopiston tilaama julkinen teos, ja palkintoja, kuten ruotsalainen Prinssi Eugenin mitali
vuonna 1967.

1960-luvulla Tapperin taide muuttui puhtaan ei-esittäväksi, ja tämä linja piti lähestulkoon koko
taiteilijan uran. Tapperin tuotannosta voidaan kuitenkin erottaa erilaisia kausia ja teemoja, kuten
kallo-teema ja nenä-teema, jotka myös kulkevat mukana erilaisissa kausissa. Luonnonilmiöt teosten
niminä kuvaavat kautta uran alussa ja keskivaiheilla, 1960- ja 70-luvuilla. Tässä uran vaiheessa
Tapper myös leimautui ”luonnontulkiksi”ja ”luontotaiteilijaksi”. Marja-Liisa Saarilammi on
kuvaillut erilaisia taiteilijoihin liitettyjä tarinamalleja ja mystifioituja julkisuuskuvia
väitöskirjassaan Meediotaiteilijasta mediataitajaksi. Taiteilijan kulttuuriset tarinamallit
musiikkialan erikoislehdessä (2007). Näistä malleista luontomystikon tarinamalli vaikuttaisi
kuvaavan erittäin osuvasti sitä suhtautumista, mitä Tapper sai osakseen. Saarilammen mukaan
”Tässä näkemyksessä taiteilija identifioidaan luontoon ja samalla hänet erotetaan
yhteiskunnasta, kulttuurista ja koulutuksesta, jotka ovat luonnon voimien
kahlitsijoita ja tukahduttajia. Taiteilija nähdään lahjakkaana luonnonlapsena,
jonka sisäinen luomisvoima pyrkii purkautumaan spontaanisti.”(Saarilammi 2007, 75.)

Eräänlainen luontomystikon leima hallitsi Tapperia lähes koko taiteilijan uran ajan. Toisaalta
luonnon korostamiselle oli myös perusteita, sillä taiteilijan aiheet olivat luontoon liittyviä, ja hän
käytti materiaalinaan paljon perinteisiä luonnonmateriaaleja, kuten puuta.
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Tapper lukeutui 1960-luvulla informalismin edustajiin. Toisaalta informalismille tyypillisiä
periaatteita voi nähdä myös Tapperin myöhemmässä taiteessa. (Lukkarinen 2001, 34.)
Informalismin termi tulee ranskan ilmauksesta l'art informel, eli taidetta ilman muotoa, ja
informalistista taidetta määritti ymmärrettävästi abstraktius. Kuvanveistossa informalismin tunnetta
ja spontaaniutta korostavat periaatteet näkyivät pintarakenteiden asemassa. (Emt., 31-32.) Teoksen
tärkein osa oli sen pinta. Suomessa informalismin suosio kasvoi nopeasti 1960-luvun
modernistisessa ilmapiirissä. Toisaalta kausi jäi lyhyeksi ja informalismi tyylinä ikään kuin
käytettiin loppuun. (Niemi 1999, 40-56.)

Kuva 2. Kallo 1983.
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Uran puolivälin tienoilla 1970- ja 1980-luvuilla taiteilijan tuotantoon tulivat mukaan mystisemmät
aiheet ja kuolema. Tapper palasi kallo-teemaansa (ks. kuva 2), jota varioi edelleen kuutamoteemalla. (Lukkarinen 2001, 16.) Taiteilijan aiheissa alkoi myös esiintyä viittauksia ulkomaisiin
kaupunkeihin ja muinaisiin kulttuureihin, kuten etruskeihin. Tapper lähti kirjaimellisesti katsomaan
maailmaa. Taiteilijan viimeisimpänä kautena voitaneen pitää uutta punaisten veistosten kokoelmaa,
johon latautui myös eroottisia merkityksiä.

Tässä kohtaa täytyy korostaa sitä, että hahmottelemani kausijako on hyvin keinotekoinen. Tapperia
koskevasta kirjallisuudesta ei löydy yhtä tiukkarajaista kuvaa siitä, millaisia kausia taiteilijan uraan
kuului. Sen sijaan on ilmeistä, että aiheet ja ilmaisulliset seikat muuttuivat uran edetessä jokseenkin
käsi kädessä. Varhaisissa töissä, joiden aiheena on usein eläin tai ihminen, on vielä muotoa. Muoto
katosi informalismin myötä ja luonnonilmiöihin ja luontoon liittyvät teokset ovat muodoltaan
pehmeän pelkistettyjä, mutta pinnaltaan vaikuttavia. Tämän jälkeen Tapperin muotokielessä näkyy
tiettyä terävöitymistä. Aiheiden kirjo laajeni luonnosta moneenkin suuntaan. Uransa lopulla Tapper
työsti ahkerasti myös piirroksia, joiden aiheena olivat useimmiten ihmiset (ja erityisesti äiti ja
vaimo). Veistoksiin tuli ensi kertaa vahvaa eroottista latausta, kirkkaita värejä ja pitkästä aikaa myös
selkeän figuratiivisia piirteitä, kuten teoksissa Emma ja Jalat.

Tapper käytti paljon puuta, mutta myös metallia ja jopa vettä. Hän työsti sekä veistoksia että
reliefejä, ja hänen tekniikkansa vaihtelivat läpi uran. Esimerkiksi 1960-luvun töissä Tapper on
perinteisesti veistänyt ja hionut veistoksen yhdestä kappaleesta. 1980-luvulla mukaan tuli myös
pienten kappaleiden lisääminen veistoksen pintaan. Kokonaisuudessaan Tapperin taiteelle tyypillistä
oli pintakäsittelyn merkitys, pelkistetty ilmaisu, hillityt värit ja suuret muodot. Tapper toi erityisesti
uransa viimeisiin näyttelyihin myös piirroksia, joiden esittävämpi ilmaisu poikkeaa veistosten
tyylistä.

Tapper sai uransa aikana erilaisia kunnianosoituksia ja palkintoja. Näistä merkittävimpiä lienevät
1.palkinto valtion taidekilpailussa vuonna 1960, Pro Finlandia -mitali vuonna 1976, Helsingin
Juhlaviikkojen Vuoden Taiteilijan titteli vuonna 1981 ja akateemikon arvonimi vuonna 1996.
(Valorinta 2001b, 220.)

Taiteilija piti uransa aikana Suomessa yli 30 yksityisnäyttelyä ja osallistui yli 130 kotimaiseen
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yhteisnäyttelyyn. Ulkomailla Tapper piti lähes 30 yksityisnäyttelyä ja osallistui lähes 60
yhteisnäyttelyyn. (Emt., 214-218.) Tapper on tehnyt Suomeen lähes 40 julkista veistosta tai reliefiä.
Näiden lisäksi hän on toteuttanut ulkomaille 4 julkista teosta (emt., 218-219).

Kain Tapper kuoli vaikeaan lihassairauteen 17. elokuuta vuonna 2004 juuri ennen
yksityisnäyttelynsä avajaisia.
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5. Analyysin erilaisia tasoja
Aineistoni tarjoaa monipuolisuutensa takia ja ansiosta monia erilaisia vaihtoehtoisia
lähestymistapoja. Tästä syystä olen lähtenyt purkamaan sitä ikään kuin kerros kerrokselta, ilmeisestä
ja pinnallisesta kohti syvempiä merkityksiä.

Makrotason analysointi
Puran aineistoani monivaiheisesti. Pinta- eli makrotasolla käyn läpi sitä, kuinka paljon Tapperista
kirjoitetaan. Tähän kysymykseen ei voi vastata vain juttumäärän avulla, vaan katson tarkemmin sitä,
kuinka paljon kussakin jutussa annetaan tilaa juuri Tapperille. Olen tehnyt löyhän jaon
nimimainintaan, osajuttuun ja koko juttuun. Nimimaininta viittaa kirjaimellisesti siihen, että
taiteilija mainitaan vain nimeltä esimerkiksi osana suurempaa taiteilijajoukkoa. Osajutuiksi
lukeutuvat kaikki ne jutut, joissa taiteilijaan on viitattu muutamaa riviä laajemmin, mutta vain
yhtenä jutun useammista taiteilijoista. Koko juttu on nimensä mukaisesti vain Tapperia käsittelevä
juttu.

Tämän jaon lisäksi olen laskenut aineistostani kuvien määrän. Kuvien rooli on tietoisuuden kannalta
ilmeinen. Sanomalehden kuva jostakin teoksesta voi nostaa sen tunnettuutta yleisön joukossa. En
ole kuitenkaan laskenut esimerkiksi juttujen pituuksia, koska lehti- ja aikakohtaiset erot ovat niin
suuria, ettei määrällistä vertailua olisi mielekästä tehdä.

Samaan tapaan olen jättänyt analyysini ulkopuolelle sen, millaisia juttutyyppejä aineistossani on.
Kirjoittajalähtöinen asetelma nostaa automaattisesti arvostelujen ja laajempien henkilöjuttujen
määrää, jolloin juttutyyppien perusteella on mahdotonta sanoa aineistostani mitään perusteltua.
Toisaalta olen kuitenkin laskenut ne jutut, joissa taiteilijaa lainataan suoraan ja jotka ovat selkeästi
henkilöhaastatteluja. Tätä taiteilijan puheenvuorojen huomioimista perustelen sillä, että
henkilöjuttujen ja arvostelujen sekoittuminen oli yksi kandidaatintutkielmassani esille nouseva uusi
piirre kulttuurijournalismissamme, eli se kuvastaa journalististen piirteiden sulautumista
perinteiseen arvosteluun. Näyttelystä ei enää tehdä vain uutista ja arvostelua, vaan taiteilija otetaan
mukaan kertomaan omasta taiteestaan, monesti arvottavan sisällön kustannuksella.
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Makrotason analyysin tuloksia esittelen luvussa 6.

Konstruktionistinen näkökulma: Teksti rakentaa todellisuutta
Kielen käyttöä on perinteisesti analysoitu kahdesta erilaisesta näkökulmasta. Yhtäältä voidaan
ajatella, että teksti kuvaa todellisuutta, eli kertoo meille olemassa olevista tosiasioista. Toisaalta
tekstin voidaan ajatella rakentavan todellisuutta, eli olevan osa todellisuutta. (Jokinen –Juhila –
Suoninen 1993, 9.) Lähden itse liikkeelle jälkimmäisestä, eli konstruktionistisesta näkökulmasta.
Jos ajatellaan, että teksti eri lajeineen on kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunutta toimintaa, sen
erittely ja tutkiminen juuri tästä näkökulmasta on mahdollista. Teksti edelleen rakentaa sosiaalista
todellisuutta, eli tuottaa ja ylläpitää sitä. Toisaalta analyysin haasteena on se, että tekstin tuottajan,
oletetun yleisön ja tutkijan tulkinnat tekstistä ovat erilaisia, sosiaalisesta kontekstista huolimatta ja
sen takia.

Sosiaalisen konstruktionismin isinä on pidetty Peter L. Bergeriä ja Thomas Luckmannia, jotka
esittelivät käsitteen kirjassaan The Social Construction of Reality (1966). Käsite toimii kuitenkin
ennen kaikkea eräänlaisena yleisnimenä niille tutkimussuunnille, jotka suhtautuvat samalla tavalla
todellisuuden rakentumisen perusperiaatteisiin. Keskeistä on ajatus asioiden kielellisestä
rakentumisesta ja sen tarkastelusta. ( Lehmuskoski 2008, 11.)

Ian Hackingin (2009, 19) mukaan ”sosiaalisen konstruktion”tarkoitus on ollut käsitteenä
tietoisuuden lisääminen. Tämä tapahtuu kahdella erilaisella tavalla.
”Ensinnäkin väitetään, että suuri osa (tai kaikki) eletystä kokemuksestamme ja
asuttamastamme maailmasta on ymmärrettävä sosiaalisesti rakentuneeksi. Toiseksi esitetään
rajattuja väitteitä jonkin tietyn X:n sosiaalisesta rakentumisesta. X saattaa olla
asiantuntijuus tai zulunationalismi. Rajallinen väite saattaa olla seurausta kaikenkattavasta
asenteesta, mutta rajallisen väitteen ydinajatus on lisätä tietoisuutta jostain tietystä asiasta.
Rajalliset väitteet ovat periaatteessa riippumattomia toisistaan.”

Hackingin tapaan lähden siis siitä oletuksesta, että kokemamme maailma on pitkälti sosiaalisesti
rakentunut. Tämä mahdollistaa edelleen sen, että taiteilijuutta, kulttuurijournalismia tai taidetta
ilmiönä voidaan ajatella sosiaalisesti rakentuneina, jolloin ilmiöihin liitetyt merkitykset ovat niin
ikään rakennettuja. Sosiaalinen konstruktionismi siis tarkastelee sosiaalisen todellisuuden ja
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merkitysten rakentumista.

Laajasta poikkitieteellisestä käytöstä huolimatta sosiaaliselle konstruktionismille löytyy yhdistäviä
peruspiirteitä. Vivien Burr (1995, 2-4) jakaa perusoletukset seuraavasti:
1.

Kriittinen suhtautuminen itsestään selvänä pidettyyn tietoon. Maailmamme on sosiaalisesti
luotu, ja selvätkin asiat voivat olla haastettavissa.

2.

Historiallinen ja kulttuurinen käsitys. Käsityksemme ovat historiallisesti ja kulttuurisesti
rakentuneita ja siksi relatiivisia, eli suhteellisia. Tämä pätee myös tutkimukseen.

3.

Tieto syntyy sosiaalisissa prosesseissa. "Totuus" syntyy ihmisten välisessä
vuorovaikutuksessa, eikä se siis ole vain sitä, mikä oletetusti parhaiten vastaa ulkoista
todellisuutta.

4.

Tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen. Sillä, mikä kulloinkin hyväksytään totuudeksi,
on seurauksia toiminnalle. Tieto on aina myös poliittinen kysymys, eli siihen sisältyy valtaa.
Tutkijalla on myös vastuu tuottamansa tiedon seurauksista.

Sosiaalisessa konstruktionismissa kieli nähdään koko ajattelun edellytyksenä. Kielen käytöllä on
edelleen seurauksia, koska kieli on merkityksiä tuottavaa sosiaalista toimintaa. Tutkimus kohdistuu
tällöin paitsi vuorovaikutukseen myös sosiaalisten käytäntöjen prosesseihin. Periaatteessa kyse on
siis aina kielen ja sen käytön tutkimisesta. Onhan kieli kaiken sosiaalisen toiminnan perusta.

Diskurssianalyysista/sisällönerittelystä
Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat ovat olleet eräänlaisena ponnistuslautana myös muulle
kielenkäytön tutkimukselle. Sosiaalinen vuorovaikutus ja kieli sosiaalisen todellisuuden tuottajana
ovat esimerkiksi ne perusolettamukset, joiden päälle diskurssianalyysi on tutkimussuuntana ja menetelmänä rakentunut.

Suomessa lähestymistapa on ollut noususuhdanteessa 1990-luvulta alkaen. Diskurssianalyysia ja sen
käyttöä on esitelty muun muassa Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen kirjoissa
Diskurssianalyysin aakkoset (1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä (1999). On kuitenkin
mahdotonta löytää tiukkaa rajausta tälle tutkimusmetodille, jota käytetään useilla eri tieteenaloilla ja
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jonka alle mahtuu useita erilaisia tutkimustraditioita. Diskurssianalyysin erilaiset perinteet ovat
syntyneet oman tieteenalansa sisällä, joten yhtä tarkkaa määritelmää tai alkuperää ei ole olemassa.
Vaikka diskurssianalyysi ei ole tutkimusmenetelmänä tiukkarajainen, sille voidaan kuitenkin
määritellä tiettyjä lähtöoletuksia, joita Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, 17-18) kuvaavat
seuraavasti:
1. Oletus kielenkäytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta
2. Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkitysjärjestelmien

olemassaolosta
3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta
4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin
5. Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta.

Nämä olettamukset näkyvät omassa tutkimuksessani seuraavasti:
1. Oletan kulttuurijournalismin kielenkäyttönä rakentavan sosiaalista todellisuutta,

johon kuuluvat muun muassa taiteen ja journalismin kentät.
2. Oletan, että kulttuurijournalismissa on erilaisia toistensa kanssa rinnakkaisia ja

kilpailevia puhetapoja, eli diskursseja.
3. Oletan, että kulttuurijournalismi on kielenkäytön ympäristönä tietynlainen, jolloin

sen sisällä tuotetut merkitykset on aina ymmärrettävä sidoksissa kontekstiinsa.
4. Oletan, että kulttuurijournalismin toimijat (asiantuntija-arvostelijat ja

kulttuurijournalistit) ovat tietoisia ja sidoksissa siihen kielelliseen ympäristöön, jossa
tuottavat tekstiä, eli periaatteessa kulttuurijournalismin genreen.
5. Oletan, että kulttuurijournalismilla muun muassa ylläpidetään itse traditiota,

vaikutetaan lukijoiden käsitykseen kirjoituksen kohteesta ja muovataan
kulttuurijournalismin ja taiteen kentän rakenteita.
Yksinkertaistaen diskurssianalyysissa puhe nähdään toimintana, jossa tuotetaan erilaisia versioita
todellisuudesta. Itse miellän diskurssit Norman Faircloughin (1997, 75) tapaan, eli perusajatukseni
on, että diskurssianalyysin avulla tutkitaan kielenkäyttöä ja diskursseja, jotka ovat sosiaalisesti ja
yhteiskunnallisesti rakentuneita kielenkäytön muotoja. Näillä kielenkäytön muodoilla on edelleen
erilaisia ominaisuuksia, joiden ymmärtäminen on tutkimukseni kannalta olennaista. Nämä
ominaisuudet kiteytyvät edellä esitetyissä oletuksissa. Käytän analyysissani systemaattisesti termiä
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puhetapa sanan diskurssi sijaan. Mielestäni puhetapa kuvaa sanana paremmin niitä ilmiöitä, joihin
tutkimuksessani pureudun. Menetelmien esittelyssä pysyttelen kuitenkin selvyyden vuoksi
diskurssin termissä, koska suurin osa teoreetikoista käyttää sitä.

Taiteesta kirjoittamisella ja taidekritiikillä on oma historiansa, joka on muovannut kielenkäytöstä
tietynlaista. Sanomalehdet luovat tässä aineistossa kontekstin ja raamit tälle kielenkäytölle.
Faircloughin mukaan genre on kielenkäyttöä, joka yhdistetään tiettyyn käytäntöön, eli tässä
kulttuurijournalismiin. Diskurssi on puolestaan kieltä, jolla sosiaalinen käytäntö, eli tässä
kulttuurijournalismin erilaiset käytännöt, representoidaan. (Emt., 77-78.) Oletamme löytävämme
kulttuurisivuilta tietynlaista tekstiä. Toisaalta on ilmeistä, että taiteesta kirjoittamisen diskurssit ovat
muuttuvia samaan tapaan, kuin sanomalehti kontekstina muuttuu. Kieli muuttuu monen eri tekijän
ansiosta. Diskursseja tutkittaessa on siis tunnettava niiden konteksti, eli käytännöt ja historia, sekä
tilanteet ja toimijat, jotka diskursseja käyttävät ja luovat.

Kieli on kuitenkin monimutkainen ja -ulotteinen järjestelmä, joka rakentuu useilla erilaisilla
tavoilla. Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993, 27) käyttävät termiä merkityssysteemi
diskurssianalyysin yhteydessä kuvaamaan sitä, miten sosiaaliset käytännöt vaikuttavat kielessä.
Sosiaalinen todellisuus rakentuu useista rinnakkaisista merkityssysteemeistä. Systeemit puolestaan
rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä. Kulttuurijournalismi on siis rakentunut sosiaalisten
käytäntöjen kautta, ja uudet käytännöt myös muovaavat sitä. Toisaalta se ei ole käytännöissään ja
kielessään eristäytynyt tai irrallaan muusta yhteiskunnasta. Todellisuutemme on siis moninainen ja
muovautuu jatkuvasti useiden jopa ristiriitaistenkin systeemien vuorovaikutuksessa. (Emt., 24.)
Näitä merkityssysteemejä Jokinen , Juhila ja Suoninen kutsuvat edelleen diskursseiksi (emt., 27).
Analyysini tarttuu siis vain yhteen todellisuutta luovaan ulottuvuuteen. Pyrin kuitenkin
huomioimaan analyysissani sen, mitkä tekijät, esimerkiksi taiteen kentän asettamat paineet,
vaikuttavat kulttuurijournalismin diskursseihin.

Diskursseihin liittyy kiinteästi myös käsitys vallasta. Kielessä pidetään yllä ja vahvistetaan erilaisia
sosiaalisia suhteita. Toisaalta diskurssien toimintamekanismeihin liittyy ajatus siitä, että vaikka
diskurssit ohjaavatkin kielenkäyttöä, niitä käyttämällä voi vaikuttaa niiden kehitykseen. Jokinen ja
Juhila käyttävät termiä hegemoninen diskurssi kuvaamaan sitä valtajärjestelmää, johon diskurssit
asettuvat suhteessa toisiinsa. Hegemoninen diskurssi on hallitseva, mutta kuitenkin riippuvainen sitä
ylläpitävistä käytännöistä. ”Sosiaalinen käytäntö on siten konstruktiivinen sekä konventionaalisessa
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(uusiutuminen) että luovassa (transformaatio) merkityksessä.”(Emt., 102., kursivointi
alkuperäistekstissä) Kulttuurijournalismissa siis rakennetaan, eli konstruoidaan, omia käytäntöjä
sekä ylläpitävässä mielessä että uutta luovassa, eli muovaavassa, mielessä. Jokinen ja Juhila
jatkavatkin toteamalla, että
”Koska diskurssit eivät ole staattisia merkityssysteemejä vaan elävät erilaisissa sosiaalisissa
käytännöissä, on hedelmällistä tarkastella sitä, miten aineistosta tunnistettuja hegemonisia
diskursseja tuotetaan ja uusinnetaan näissä käytännöissä.”(Emt. 89.)

Tässä tutkimuksessa diskurssianalyysin avulla tarkastellaan siis sitä, miten sosiaalista todellisuutta
rakennetaan sosiaalisissa käytännöissä. Tarkoituksena on pohtia, miten tietyssä sosiaalisesti
rakentuneessa toimintaympäristössä, tässä tapauksessa sanomalehden kulttuurisivuilla, rakennetaan
sosiaalista todellisuutta, tässä tapauksessa sekä kuvaa Kain Tapperista taiteilijana että
kulttuurijournalismin suhdetta taiteen kenttään. Nostan esille erilaisia hegemoniseksikin tulkittavia
puhetapoja sekä niiden välisiä ja sisäisiä kamppailuja. Näiden diskurssien toimintaa tarkastelemalla
voin myös tehdä laajempia tulkintoja itse kontekstista, eli sosiaalisesti rakentuneesta
kulttuurijournalismista. Analyysini tuloksia käyn läpi luvuissa 7. ja 8.

Toinen lähestymistapa tekstiin
Sosiaalisen todellisuuden rakentumista on tarkasteltu myös kehysanalyysin avulla. Kehyksen
(englannin frame) käsitteen on luonut Erving Goffman. Goffman (1974, 2) tarkoittaa käsitteellä
tulkintakehystä, jonka asioita ja tapahtumia havainnoidaan ja tunnistetaan joksikin. Kyse on siis
sosiaalisen todellisuuden analyysista. Goffman yhdistää analyysissaan yksilöllisen tajunnan ja
sosiaalisen ympäristön. Ihmisen tajunta on ei ole erillään ympäröivästä elämästä. (Emt., 25-26.)

Kehysanalyysi keskittyy pitkälti arkielämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen analyysiin. Tarkastelun
keskiössä on myös yksilön kognitio, eli tajunta. Tässä mielessä analyysi ei tarjoa suuresti apuja
omaan tutkimukseeni. Toisaalta Goffmanin ajatus tilanteiden määrittelystä kuvaa omalla tavallaan
esimerkiksi kulttuurijournalismin genren tunnistamista (emt., 2). Goffman nimittäin uskoo, että
yrittäessään ymmärtää tiettyjä tapahtumia yksilöt tulkitsevat näitä tapahtumia erilaisten kehysten
kautta (emt., 10). Tämä voidaan kulttuurijournalismin kohdalla tulkita siten, että kirjoitettuja
tekstejä tulkitaan tiettyjen tulkintakehysten kautta.
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Kehysanalyysia on myös hyödynnetty median tutkimuksessa. Esimerkiksi Gaye Tuchmannin
Making News (1978) lähtee ajatuksesta, että uutinen on kehys, jonka kautta toimittaja rakentaa
todellisuutta. Tarkastelun kohteena on se, miten journalistiset käytännöt tuottavat kehyksiä, joilla
tapahtumia ja asioita jäsennetään. Esa Väliverronen on puolestaan tutkinut ympäristön ja luonnon
kehystämistä mediassa julkaisuissaan Metsä sairastaa (1995), Ympäristöuhkan anatomia (1996) ja
Biodiversiteetti mediassa (2000).

Tässä tutkimuksessa kehyksen toiminnan tärkein ominaisuus on se, että kehykseen liittyy
ennakkokäsitys todellisuuden rakentumisesta ja siitä, mikä todellisuudessa on merkittävää. ”Tämä
ennakkokäsitys ohjaa korostamaan joitakin puolia ja jättämään toiset merkityksettöminä
huomiotta.”(Karvonen 2000, 82.) Tällaista korostamisen ja huomiotta jättämisen tasapainoilua voi
nähdä myös niissä puhetavoissa, joiden kautta Tapperia on kulttuurijournalismissa lähestytty (luvut
7. ja 8.).

Kehysanalyysilla onkin tarjottavaa myös journalististen tekstien sisällönerittelylle (Entman 1993,
sit. Karvonen 2000, 83), ja tässä mielessä se myös lähestyy muita tekstinanalyysin käsitteitä, kuten
diskurssia. Erkki Karvonen (2000, 83) kuvaa kehyksen ja diskurssin eroja ja yhtäläisyyksiä
seuraavasti:
”Molemmat käsitteet ovat konstruktionistisia ja ulottuneet kattamaan suunnilleen saman
alueen omalla käsitteistyksellään. Toimiessaan samoissa tehtävissä diskurssi ja frame teoriat ovat alkaneet muistuttaa toinen toisiaan, vaikka niiden juuret ovatkin eri suunnilla.
[… ] Diskurssi perustuu kielipeliin tai sosiaalisiin käytäntöihin. Framen lähtökohtana sen
sijaan on tilannekonteksti ja sen ymmärtäminen.”

Kehyksellä on siis vähintäänkin ajattelullisena työkaluna tarjottavaa myös tälle tutkimukselle.
Onhan tarkoituksenani tutkia paitsi kulttuurijournalismin puhetapoja, eli kielipeliä ja sen sosiaalisia
käytäntöjä, myös kulttuurijournalismia kontekstina, joka muuttuu ja elää jatkuvasti.

Menetelmät käytännössä
Kielenkäytöllä on sekä tilannekohtaisia, yhteen tekstiin sidottuja merkityksiä, että laajoja
”yksittäiset tilanteet ylittäviä ideologisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja vallan
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yhteenkietoutumiseen”(Jokinen –Juhila –Suoninen 1993, 43). Taidenäyttelyä koskevassa jutussa
voidaan esimerkiksi todeta teoksen olevan onnistunut. Tämä ilmaus on arvostelussa sidottu
arvostelun kohteena olevaan teokseen sekä kohdenäyttelyyn, eli aikaan ja paikkaan. Toiseksi
ilmauksen positiivinen lataus pitää yllä positiivista kuvaa taiteilijasta. Kolmanneksi ilmaus ja sen
erilaiset mahdollisuudet pitävät yllä asetelmaa kriitikosta taiteilijan hyväksyttynä arvioijana.

Toisaalta aineistostani nousee voimakkaasti esille se, että erilaiset merkitykset puhetapojen taustalla
pohjautuvat moneen tekijään. En voi siis vain tyytyä etsimään tekstistä kohtia, joissa taiteilijasta tai
taiteesta sanotaan suoraan jotakin negatiivista tai positiivista, vaan kohdistan katseeni piileviin
merkityksiin, jotka puhetapoja ohjaavat. Nämä kielenkäytön erilaiset ulottuvuudet, mahdollisuudet
ja perinteet ovat tämän tutkimuksen keskiössä. Analyysini pyrkii pureutumaan yhtäältä siihen,
millaisia potentiaalisia ideologisia seurauksia aineiston kielenkäytöllä on taiteilijan julkisuuskuvan
kannalta. Toinen esille nouseva teema on kirjoittajien suhde taiteen kenttään.

Analyysini avulla pyrinkin tekemään näkyväksi syitä erilaisten puhetapojen takana. Nämä syyt ovat
monesti taiteilijasta riippumattomia, ja kuvaavat paremminkin kirjoittajien suhdetta taiteen kenttään
ja toisiinsa. Toisaalta aineistoni tarjoaa kattavan katsauksen taiteesta kirjoittamisen kielellisiin
elementteihin ja niiden muutokseen yleisemmällä tasolla. Myös nämä elementit nousevat
analyysissani esille, ja niiden avulla pystyn myös havainnoimaan kielenkäytön laajempia
merkityksiä.

Diskurssianalyysi perustuu tarkalle sisällönerittelylle, ja se voidaan menetelmänä jakaa karkeasti
kahtia: lingvistiseen tulkintaan ja intertekstuaaliseen tekstianalyysiin. Lingvistinen tarkastelee
puhtaasti sitä, mitä tekstissä on, kun intertekstuaalinen analyysi pyrkii kuvailemaan tekstiä
syvällisemmin. (Fairclough 1997, 84.) Aineistoni on kuitenkin analysoitavana laaja, enkä aio purkaa
tekstiä lingvistiseen tapaan lause lauseelta. Tutkimuskysymykseni kannalta ei ole esimerkiksi
tärkeää pohtia sitä, käytetäänkö tekstissä tosiasialauseita vai jotakin muuta.

”Intertekstuaalisen analyysin aineistoa ovat tekstien kielelliset piirteet, ja itse analyysi on
tietynlainen tulkinta tuosta aineistosta –tulkinta, jossa teksti sijoitetaan diskurssikäytäntöjen
yhteiskunnalliseen skaalaan eli diskurssijärjestykseen.”(emt.) Analyysin ja tulkinnan tarkoituksena
on siis sitoa teksti kulttuurijournalismin tarjoamaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen ympäristöön.
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Analyysini etenee systemaattisesti teemoittain. Etsin aineistostani toistuvia teemoja ja puhetapoja, ja
näitä haastavia puhetapoja. Esimerkiksi puhe taiteilijan suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä
(luku 7.) sisältää tällaisia jännitteitä. Analyysini perusteella tietyt puhetavat toistuvat teksteissä joko
koko ajan tai tiettynä aikakautena. Pyrin myös löytämään syitä näiden puhetapojen esiintymisen
taustalta. Se, että esimerkiksi suomalaisuus korostuu suhteessa kansainvälisyyteen, kertoo niistä
tavoitteista ja merkityksistä, joita kulttuurijournalistiselle tekstille asetetaan tai joita se itse itselleen
asettaa. Toisaalta jotkut puhetavat juontavat juurensa vanhoista taideteorioista ja taiteen
ymmärtämisen tavoista.

Diskurssien toistuminen on mielestäni myös keskeinen osa siltä valtajärjestelmää, joka kieleen
sisältyy. ”Mitä useammin ja useammassa yhteydessä tietyn diskurssin palat toistuvat, sen
hegemonisemmasta diskurssista saattaa olla kyse.”(Jokinen –Juhila 1991, sit. Jokinen - Juhila
1993, 81., kursivointi alkuperäistekstissä) Jotta voin todeta, että jokin puhetapa toistuu suhteessa
toiseen tai että jokin puhetapa on yleinen tiettynä aikakautena, analysoin myös puhetapojen
esiintymistiheyttä. Analyysimenetelmääni voisikin paikoitellen kutsua määrälliseksi
diskurssianalyysiksi. Olen myös ottanut huomioon eron siinä, kuinka monta kertaa yhdessä tekstissä
toistetaan tiettyä puhetapaa, ja kuinka monessa jutussa puhetapa esiintyy.

Tarkoituksenani on siis seuraavassa analyysiosuudessa etsiä vastauksia siihen,
a) miten taiteilijan rooli jutuissa muuttuu sekä yleisesti että kirjoittajakohtaisesti, ja miten
tämä rinnastuu kulttuurijournalismin kehitykseen ja toisaalta taiteilijan kasvavaan asemaan.
b) miten ja millaiset puhetavat aineistossani toistuvat ja vakiintuvat, toistetaanko niitä läpi
taiteilijan uran kyseenalaistamatta niitä, ja miten näillä puhetavoilla rakennetaan ja ennen
kaikkea ylläpidetään tiettyä kuvaa taiteilijasta.
c) mitkä ovat puhetapojen syvemmät merkitykset taiteen ja journalismin kentän
välimaastossa.
d) miten taiteesta kirjoittaminen kokonaisuutena muuttuu sekä yleisesti että
kirjoittajatyyppikohtaisesti.

Diskurssit eivät ole aineistossani valmiina, vaan ne ovat tulkintoja. Sosiaalisessa
todellisuudessamme ei ole olemassa valmiita diskursseja, vaan tutkijan tehtävänä on aineiston
tarkan erittelyn ja analyysin avulla muodostaa eräänlaisia tiivistyksiä löytämistään puhetavoista.
(Jokinen - Juhila - Suoninen 1993, 28.) Jokainen löytämäni puhetapa on siis oma tiivistetty ja
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yleistetty luomukseni.
Lingvistisen analyysin objektiivisuus on helpommin ymmärrettävissä, onhan kyse systemaattisesta
tekstin pilkkomisesta. Intertekstuaalisen tulkinnan objektiivisuus on sen sijaan aina ongelmallista.
(Fairclough 1997, 85.) Tutkijan täytyy tukeutua siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen,
joka hänellä on (emt. 84). Oma ymmärrykseni rakentuu yhtäältä taiteen kentän ja teorioiden
hahmottamisen kautta ja toisaalta aikaisemman kulttuurijournalismin tutkimuksen avulla.

Sosiaalista todellisuutta tutkiva on myös itse osa tutkimaansa maailmaa. Koska diskursseihin liittyy
myös tiedostamattoman ulottuvuus, eli ne vakiintuessaan muuttuvat ikään kuin näkymättömiksi ja
yleisesti hyväksytyiksi, diskurssien metsästys vaatii tarkkaa sisällönerittelyä. Tähän olen pyrkinyt
käymällä kaikki aineistoni tekstit läpi sanatarkasti. Olen samanaikaisesti kirjannut ylös tekstissä
esiintyviä sanoja, sanontoja ja puhetapoja, jotka olen lukujen 7. ja 8. jaon mukaisesti edelleen
eritellyt niihin, jotka käsittelevät taidetta ja taiteen tekemistä ja niihin, jotka keskittyvät taiteen
kentän asemointeihin.

Tutkimukseni luotettavuutta pyrin lisäämään läpinäkyvyydellä, eli pyrin perustelemaan tulkintani ja
valintani mahdollisimman selkeästi, ja kuljetan analyysissa mukana myös aineistoani erilaisina
poimintoina. Tulkintojen luotettavuutta pyrin edelleen lisäämään sitomalla ne sekä historialliseen
että kulttuuriseen kontekstiin.
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6. Taiteilijan asema jutussa
Etsin ja määrittelen taiteilijan asemaa jutuissa kahdella tapaa. Ensinnäkin se, kuinka suuressa osassa
taiteilija jutussa esitetään, on tärkeää. Jutuilla luodaan tietoisuutta taiteilijan olemassaolosta.
Taiteilija vertautuu myös jutun mahdollisiin muihin taiteilijoihin, eli tilaa antamalla tai ottamalla
luodaan tietynlaista asemaa taiteen kentällä. On myös selvää, että kuva taiteilijasta tai teoksesta
jutun yhteydessä lisää tietoisuutta taiteilijasta ja tämän taiteesta. Tähän problematiikkaan keskityn
siis luvussa Tietoisuus kasvaa määrällä.

Toiseksi se, pääseekö taiteilija ääneen vai ei, vaikuttaa juttuun ja sen merkityksiin oleellisesti. Kuten
jo luvussa 1. totesin, taiteilijan puheenvuoro on parhaimmillaan suora keino todeta jotakin (omasta)
hyvästä taiteesta, ja vähintäänkin taiteilijalle annetaan mahdollisuus luoda omaa julkisuuskuvaansa
omin sanoin. Toisaalta taiteilijan puhe sanomalehden sivuilla on puhetta sanomalehden yleisölle,
eikä suoraan taiteen kentälle. Ja tietenkin on pidettävä mielessä se, että taiteen kentällä julkisuuteen
suhtaudutaan vähintäänkin ristiriitaisesti. Tämä tulee esille jopa aineistossa, kun Sari Toivakka
siteeraa Tapperia. ”Taiteilijan tulee kasvaa taiteessa, ei mediassa”(KSML 21.7.2002). Taiteilijan
puheen roolia pohdin tarkemmin luvussa Taiteilijan puheenvuoro.

Tietoisuus kasvaa määrällä
Tietoisuutta luodaan yksinkertaisimmallaan sillä, että taiteilija mainitaan. Otsikkoaineistoni
kokonaisuutena kertoo siis kaikista maininnoista, joita Tapper sai uransa aikana. Näitä kertyi
sanomalehdissä yhteensä 1906 ja aikakauslehdissä 143. Keräämäni aineisto kertoo siis siitä
volyymistä, millä Tapper noteerattiin. Volyymin tasosta on vaikea sanoa mitään, koska
vertailupohjaa ei ole. Voitaneen kuitenkin todeta, että taiteilija on saanut jokseenkin paljon
huomiota ja edelleen tietoisuutta.

Taulukko 1. kuvastaa juttumäärien kehitystä. Kuten aineiston esittelyn yhteydessä totesin,
juttumäärät vähenevät systemaattisesti nykypäivää kohden. Tämä selittyy monellakin seikalla, joita
olen nostanut esille jo aikaisemmin kulttuurijournalismin muutosta kuvaillessani. Yksi tärkeimmistä
selittäjistä on kuitenkin taiteilijan aktiivisuus. Jos on mistä kirjoittaa, siitä todennäköisimmin
kirjoitetaan, ja päinvastoin. On myös syytä muistuttaa, että kulttuurisivujen heikkenevän aseman ja
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rakenteellisten muutosten takia juttujen määrä kertoo jotakin vain suhteessa lähivuosiin, ei koko
aineistoon.

Aineistossani on kuitenkin aukko 1990-luvulla: vuosien 1990-1993 aikana Tapperista on kirjoitettu
vain viisi juttua, ja tämän jälkeen 1990-luvulla taiteilijasta ei löydy aineistossani yhtään juttua.
Vastaava notkahdus näkyy myös laajemmassa aineistossani, kun 1980-luvun lopun jälkeen juttujen
vuosittainen määrä vähenee ja putoaa lopulta 1990-luvun lopulla jopa kolmeen juttuun vuodessa.
Tämän aukon taustalla on Kain Tapperin kausi ulkomailla. Vaikka taiteilija koosti yksityisnäyttelyitä
ja osallistui ryhmänäyttelyihin Suomessa, huomattavasti aktiivisemmin hän teki töitä ulkomailla
läpi 1990-luvun. (Ks. esim. Valorinta 2001b, 212-218.) Näitä töitä ja tätä aikakautta ei ole
erityisemmin noteerattu sanomalehdissä. Kulttuurisivujen kohteeksi nostetaan kotimaiset
tapahtumat, ja vain harvoin taiteilijoidemme onnistumisille ulkomailla jää tilaa.

Juttumäärää kuvaavien lukujen taakse jää tietenkin jutun rakenne, eli se, miten paljon tilaa taiteilija
saa itse tekstissä tai esimerkiksi juttuun valikoituneissa kuvissa. Taiteilijan aseman kehitys juuri
tässä jutun sisäisessä rakenteessa ei ole aineistossani niin selkeä kuin voisi olettaa. Taulukko 1.
kuvaa sitä, miten taiteilijan asema jutun sisällä muuttuu vuosien varrella. Lajittelin jutut sen
mukaan, onko taiteilijan nimi vain mainittu niissä (nimimaininta=NM), onko taiteilija osa juttua
(osajuttu=OJ) vai käsitteleekö koko juttu häntä (kokojuttu=KJ). Laskin myös taiteilijaa, tämän
teoksia tai molempia esittävien kuvien määrän jutuissa.
Taulukko 1. Taiteilijan aseman muutos aineistossa.

1955-

1960-

1965-

1970-

1975-

1980-

1985-

1990-

1995-

2000-

2005-

1959

1964

1969

1974

1979

1984

1989

1994

1999

2004

2007

NM

5

3

5

15

14

0

0

0

0

0

0

42

OJ

6

13

8

14

10

9

2

1

0

0

0

53

KJ

0

0

1

11

1

8

1

4

0

11

2

37

YHT

11

16

14

40

25

17

3

5

0

11

2

144

KUVAT

1

3

4

15

3

18

2

5

0

30

1

82

VUODET

NM= taiteilija mainitaan nimeltä, OJ= osa jutusta käsittelee taiteilijaa, KJ= koko juttu käsittelee taiteilijaa

62

YHT

Ero kahden ensiksi mainitun juttutyypin (NM ja OJ) välillä on häilyvä, ja hieman ongelmallinenkin.
Osajuttuna voi olla esimerkiksi puolikas juttu tai vain 10 rivin pätkä. Perusidea kuitenkin on, että
osajutussa taiteilijasta sanotaan enemmän kuin vain nimeltä mainittaessa. Toisaalta
nimimainintojenkin yhteydessä esiintyy erilaisia arvottavia puhetapoja, eli lukujen 7. ja 8. analyysin
kannalta ei ole merkitystä sillä, onko kyseessä nimimaininta vai osajuttu. En kuitenkaan nähnyt
tutkimuskysymysten kannalta oleelliseksi lähteä esimerkiksi palastelemaan osajuttuja pienempiin
kategorioihin.

Nimimainintoja ja osajuttuja esiintyy rinnakkain aineiston alkupäässä. Nimimainintoja ei
kuitenkaan esiinny enää vuoden 1979 jälkeen, ja osajutut loppuvat vasta vuoteen 1990. Näitä
muutoksia selittää moni tekijä, esimerkiksi kulttuurisivujen muutos. Aikaisemmin kulttuurisivujen
rakenteeseen kuuluivat laajat näyttelykatsaukset, joissa käytiin perusteellisesti läpi lähes kaikki
lehden levikkialueen näyttelyt ja näyttelyissä esillä olevat taiteilijat. Jutuista löytyykin pitkiä
”taiteilijaluetteloita”, joita pohjustetaan esimerkiksi toteamalla ”veistäjät ovat muutenkin vahvasti
esillä”(Routio, Kauppal. 6.10.1967) Jutuissa kuitenkin keskityttiin johonkin tai joihinkin
näyttelyihin, ja näistä näyttelyistä nostettiin edelleen esille ja tarkempaan käsittelyyn tiettyjä
taiteilijoita.

Osajutut aineistossani voivat siis olla tällaisia näyttelykatsauksia, joissa Tapper on nostettu esille.
Toisaalta juttutyyppinä noin 1970-luvulla yleistyy myös kapeampi näyttelykatsaus, jossa keskitytään
muutamaan näyttelyyn, joista jokainen käydään läpi tietyllä intensiteetillä. Iso osa niin sanotuista
osajutuista onkin tällaisia yleensä kolmeen näyttelyyn keskittyviä katsauksia.

On myös huomioitava se, että taidemaailma ja näyttelykulttuuri ovat muuttuneet. Yksityisnäyttelyt
ovat yleistyneet, vaikka toisaalta perinteiset yhteisnäyttelyt, kuten Mäntän kuvataideviikot, pitävät
pintansa. Mukaan keitokseen ovat tulleet myös teemanäyttelyt, joissa kerätään kokoelmista ja
taiteilijoilta tietyn teeman ympärille sopivia teoksia.

Jos Tapperin uraa tarkastelee erilaisten näyttelyiden kautta, ei voi suoraan väittää, että taiteilijalla
olisi ollut ratkaisevasti enemmän yhteisnäyttelyitä uransa alussa ja edelleen enemmän
yksityisnäyttelyitä uransa loppupuolella. (Valorinta 2001b, 212-218.) Yleisesti voidaan kuitenkin
ajatella, että taiteilijat aloittavat suurista taidekoulujen yhteisnäyttelyistä, ja ura huipentuu kokoaviin
yksityisnäyttelyihin. Tällaiset alku- ja loppupisteet voi löytää myös Tapperin urasta. Hänen
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ensimmäinen näyttelynsä oli Nuorten 14. näyttely Helsingin Taidehallissa vuonna 1955, ja uran
kohokohdaksi voitaneen luonnehtia laajaa yksityisnäyttelyä Sara Hildénin taidemuseossa vuosina
2001-2002.

Näyttelyiden merkitys juttujen rakenteelle on ilmeinen. Taulukon perusteella ei voida kuitenkaan
todeta, että Tapper olisi aluksi vain noteerattu nimenä, ja sen jälkeen hänen asemansa jutuissa olisi
kasvanut systemaattisesti. Nimimainintojen ja osajuttujen suhde vaihtelee aina 1970-luvun lopulle
saakka. Muutos asemassa näkyykin konkreettisimmin 1980-luvulta lähtien, kun nimimaininnat
jäävät ja kokojutut ottavat niiden paikan.

Taiteilijaan kokonaan keskittyvät jutut lisääntyvät merkittävästi nykypäivää kohden. Esimerkiksi
kaikki Sari Toivakan jutut ovat tällaisia yksinomaan Tapperia koskevia juttuja. Toivakan rooli
aineiston loppupäässä onkin keskeinen, sillä 2000-luvun 13 jutusta Toivakka on kirjoittanut
kymmenen, ja kuten luvussa 4. tuli esille, Toivakka edustaa kirjoittajatyyppinä journalistia. Hänen
juttunsa ovatkin ensisijaisesti henkilöjuttuja ja toissijaisesti näyttelyarvioita tai -selostuksia.
Toisaalta 2000-luvun kolme muutakin juttua rakentuvat samaan tapaan henkilön ympärille.

Aineiston ensimmäiset kokojutut ovat jo vuodelta 1969. Niiden esiintymistiheys vaihtelee
juttutyypeistä eniten, ja niitä on juttutyyppeinä vähiten. Kokojuttujen esiintymistä selittävät niin
ikään sekä näyttelytyyppien että kulttuurisivujen muutos. Taiteilijalla oli uransa loppupuolella
laajoja yksityis- ja yhteisnäyttelyitä. Näistä huomion saivat helpoimmin yksityisnäyttelyt., sillä
kulttuurisivujen henkilökeskeisyys nousi kukoistukseensa 1990-luvulla (esim. Hellman –Jaakkola
2009, 35).

Kokojuttujen esiintymisen ajallinen kehitys osajuttujen poisjäämisen rinnalla kuvastaa selkeimmin
myös taiteilijan saamaa arvostusta. Uransa loppupuolella Tapper oli jo siinä asemassa, että hän oli
aina kokonaisen jutun arvoinen.

Kuvien määrä lisääntyy radikaalisti nykypäivää kohden, mikä selittyy puhtaasti kulttuurisella ja
sanomalehtien ulkoisella muutoksella. Kuvallisuus on kasvanut jatkuvasti kaikkialla paitsi
sanomalehdissä myös muualla elinympäristössämme. Kuvien määrän suhde juttujen määrään
kääntyy aineistossani vuoden 1981 kohdalla niin, että kuvia on enemmän suhteessa juttuihin, eli
kuvien määrä jutussa kasvaa yhdestä useampaan. Enimmillään kuvia on yhdessä jutussa 5 (KSML
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3.12.2000).

Mielenkiintoista aineiston kuvissa on myös muun muassa se, että jo 1970-luvun jutuissa, jotka ovat
arvostelunomaisia ilman taiteilijan haastattelua, taiteilija saattaa poseerata kuvassa teoksensa
rinnalla. Tapper on henkilöhahmona kuvan arvoinen, vaikka henkilökeskeisyys ei olekaan vielä
läpäissyt kulttuurijournalismia. Taiteilijan ja teoksen yhdistäminen kuvaan lisääntyy erityisesti
2000- luvulla.

Kirjoittajakohtaisesti erilaiset juttutyypit vaihtelevat. On erittäin mielenkiintoista, että vaikka
juttutyypit kokonaisuutena asettuvat tiettyyn kehitykseen, jossa kokojutut lisääntyvät, ja
nimimaininnat ja osajutut tippuvat pois, tällaista kehitystä ei voi linjata kirjoittajakohtaisesti.
Esimerkiksi A.I. Routio, joka on huomioinut Tapperia eniten, 37 kertaa vuosien 1964 ja 1990
välillä, aloittaa kahdella osajutulla vuonna 1964 ja jatkaa nimimaininnalla seuraavana vuonna.
Nimimaininnat ja osajuttu vaihtelevat Roution kirjoituksissa vuoteen 1970, jolloin hän kirjoittaa
ensimmäisen kokojuttunsa Tapperista. Kaikki kolme juttutyyppiä vaihtelevat edelleen vuoteen 1978,
jonka jälkeen nimimaininnat jäävät pois, mutta osajutut ja kokojutut jatkavat vuorottelua. Routio on
vain yksi esimerkki juttutyyppien vaihtelusta, mutta hänen juttunsa tuovat näkyväksi sen, että
aineiston kehitys kokonaisuutena ei näy kovinkaan selkeästi kirjoittajien kohdalla. Ainoastaan
kirjoittajien ääripäät erottuvat joukosta. Viimeisin kirjoittaja, Sari Toivakka, on kirjoittanut vain
kokojuttuja, ja kirjoittajista varhaisin, Olli Valkonen, on vain joko maininnut Tapperin nimeltä tai
tehnyt tästä osajutun.

Tapani Kovasen juttuja puolestaan hallitsevat nimimaininnat ja osajutut jo käytännön syistä. Kuten
luvussa 2. totesin, Suomen Sosiaalidemokraatissa pitäydyttiin Kuvataide vinjetin käytössä läpi
aineistooni valikoituneen aikakauden. Tämän vinjetin alle kirjoitettiin tyypillisesti ajankohtainen
katsaus esillä olevista näyttelyistä, jolloin juttujen kirjoittamista rajoitti tietynlainen kaava.

Vaikuttaakin siltä, että juttutyypit ovat muuttuneet eniten kulttuurijournalismin mukana.
Nimimaininnat ovat yleisiä aineiston alkupäässä, koska vielä tuolloin laajat, kaikkea pääkaupungin
taidetarjontaa kokoavat näyttelykatsaukset olivat yleisiä. Kokojuttuja esiintyy puolestaan 2000luvulla, koska taiteilijahaastattelut ja taidetapahtumien (suuret näyttelyt ym.) uutisarvoa korostavat
jutut ovat tätä päivää. Osajutut ovat nimimaininnan ja kokojutun välimuotona kulkeneet pisimmän
matkan.
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Se, että juttutyyppien vaihtelu säilyy isolla osalla kirjoittajista, kertoo loppujen lopuksi melko vähän
suhtautumisesta Tapperiin. Ainoastaan kokojuttujen kasvavan ja lopulta hallitsevan roolin voi nähdä
eräänlaisena julkisen uran huipentumisena. Muutoin Tapper mainitaan tilanteen mukaan. On
esimerkiksi tyypillistä mainita taiteilijan näyttely suuremmassa katsauksessa, ja kertoa, että
näyttelystä on tulossa oma arvostelunsa myöhemmin. ”Kain Tapper ja Veikko Vionoja [… ] kuuluvat
tunnetuimpiin tekijöihin Suomen nykyisessä taiteessa, joten laajempaan esittelyyn ei ole tässä
vaiheessa aihetta, palaamme asiaan tuonnempana. Näyttely kuuluu kauneimpiin syyskaudella.”
(Routio, US 21.11.1971) Vähempiarvoiselta vaikuttava maininta toimiikin kuin vinkkinä tulevalle
jutulle.

Taiteilijan puheenvuoro
Aineistossani on hyvin vähän kirjoittajia (vain kolme), joiden jutuissa on haastateltu Tapperia. Ero
kirjoittajatyyppien välillä korostuu juuri tässä lähestymistavassa: asiantuntija arvioi ja selostaa itse,
journalisti haastattelee ja toimii välittäjänä.
Taiteilijan puheenvuoroja aineistossa on niin ikään vähän, eli taiteilija pääsee koko aineistossa
ääneen todella harvoin. Tapperia on haastateltu vain kymmenessä kaikista 144 jutusta. Tätä selittää
tietenkin se, että jutuista osa on edellä mainittuja näyttelykatsauksia, ja ajallisesti jutut painottuvat
päiviin ennen taiteilijahaastattelun kulta-aikaa ja kulttuurijournalismin henkilökeskeisyyden nousua.
Tässä kohden täytyy jälleen muistaa, että Tapper työskenteli ulkomailla osan urastaan, ja taiteilijaa
koskevia juttuja on todella vähän juuri 1990-luvulta, kun taiteilijahaastattelut puhkesivat
kukoistukseensa.

Edellä mainitut seikat huomioonottaenkin haastatteluja on silti vähän. Esimerkiksi Dan Sundell,
joka kirjoitti Tapperista vielä 2000-luvulla, on pitänyt asiantuntijalinjansa tiukasti. Hän viittaa
taiteilijan puheeseen vain kahdessa jutussaan, eikä Tapperilta ole yhtään suoraa sitaattia.

En voi kuin spekuloida syitä sille, miksi Tapper ei puhu aineistossani. Onko valinta taiteilijan, vai
johtuuko tämä linja sattumasta? Onko aineistooni valikoitunut harvinaisen paljon asiantuntijalinjaa
puoltavia kirjoittajia, ja jos näin on, miksi? Mieleen tulee myös se, että Tapper sai tilaa
aikakauslehdistä, joissa hän pääsi esittämään omia mielipiteitään. Olisiko tämä julkisuus voinut
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vaikuttaa kirjoittajiin? Taiteilijaan kuitenkin suhtauduttiin hyvin arvostavasti, ja vaikuttaisi oudolta,
jos hänet haluttaisiin syystä tai toisesta vaientaa.

Puheenvuorojen sisältöä hallitsee taiteen tekeminen. Tapper pääsee määrittelemään töidensä tasoa,
ja omaa linjaansa taiteilijana. ”Minusta tuntuu, etteivät nämä omat työt ole huonommaksi menneet,
yhä minä kiepun luonnon parissa. Ei sitä tyyliään voi vaihtaa. On tyhjää, jos pomppii ajan
mukana.”(Tuominen, AL 27.5.1984) Taiteilijasta annetaan myös hänen omaleimaisuuttaan ja
rohkeuttaan korostava kuva, kun taiteilijan suuhun laitetaan sanat ”Olen tehnyt tosissani paskaa”
(Tuominen, AL 21.9.2001).

Tapperille tarjoutuu aineistossani muutamia mahdollisuuksia määritellä hyvää taidetta, joskin melko
väljästi. ”Onnistunut teos koskettaa”. ”Mitä lähemmäs inhimillisyyteen pääsee, sen parempi.”
(Toivakka, KSML 3.12.2000) Enemmän puheenvuoroissa on kuitenkin kyse taiteen selittämisestä ja
tekoprosessin tuomisesta lähelle katsojaa, mikä ideana palvelee juuri journalistista lähestymistapaa.

Tässä kohtaa on huomattava se, että taiteilijan ääni saattaa kuulua jutun taustalla, vaikka häntä ei
olisikaan suoraan lainattu. Esimerkiksi Maila-Katriina Tuominen ja Dan Sundell nostavat
molemmat esille käsin hiomisen ja tikkujen poiston kämmenistä jutuissaan Tapperin
yksityisnäyttelystä Sara Hildénin taidemuseossa vuonna 2001 (AL 21.9.2001 ja HBL 3.11.2001).
Kumpikaan ei lainaa taiteilijaa suoraan, mutta on ilmeistä, että kyseinen nosto on peräisin taiteilijan
suusta. Tällaiset taustalla kuuluvat puheenvuorot liittyvät yhä yleistyneempiin tiedotustilaisuuksiin,
jossa ovat paikalla paitsi taiteilija myös esimerkiksi museon tai gallerian edustaja.

Puheenvuoroilla on merkitystä monellakin tapaa, mutta niiden rooli aineistossa jää hämmentävän
pieneksi. Voitaneen kuitenkin todeta, että puheenvuorojen esiintyminen aineistossa noudattaa
hyvinkin tarkasti kulttuurijournalismin muutosta journalistiseen ja elämyksiä tarjoilevaan suuntaan.
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7. Tapperin teosten ja taiteen tekemisen määrittely
Aineistostani löytyy paljon erilaisia tapoja kertoa, millainen taiteilijan teos on tai millaista taiteilijan
taide on. Osa näistä puhetavoista tarjoaa lähemmässä tarkastelussa tutkimuskysymykseni kannalta
tärkeämpää informaatiota kuin toiset. Taiteesta kirjoittamiseen kuuluu esimerkiksi kuvaileva
kirjoitustyyli. Boris Groys (2008, 61) puhuu taiteen kommentoinnista taideteoksen vaatetuksena.
Ilman vaatteitaan teos on kuin julkiseen tilaan eksynyt nolo alaston ihminen. Taideteoksen
ymmärtämisen kannalta kuvailulla voi olla keskeinen merkitys, mutta tutkimukseni kannalta ei
kuitenkaan ole kovin relevanttia tarkastella kuvailevia sävyjä erityisen tarkasti.

Kuvaileva ja kerronnallinen tyyli kuuluu kuitenkin kulttuurisivujen maailmaan, ja tästä syystä
nostan esille joitain sen piirteistä. Aineistossani kuvaileva tyyli yhdisti kaikkia kirjoittajia, vaikka
kuvailun sävyt muuttuvatkin. Olli Valkonen, ensimmäinen kirjoittajista, kuvailee taidetta ajalleen
jokseenkin tyypillisesti. ”Sen [Poutapilvi] muoto on hyvin yksinkertainen, alkukappaleesta vain
muutamin veistetyin pinnoin poikkeava, mutta sellaisena kaunis, vaaleaksi patinoitu pinta elää
hiljaista liikuntaansa saattaen synnyttää katsojassa luontoon liittyviä mielikuvia, vaikkapa
poutapilvistä.”(HS 16.11.1962) Sitaatin tyypillisin kulttuurijournalismin ja taiteesta puhumisen
”omaa kieltä”edustava kohta on mielestäni ”pinta elää hiljaista liikuntaansa”. Ei vain sanota, että
pinta vaikuttaa joltakin tai pinta on tietynlainen. Tähän niin sanottuun taidepuheeseen näyttäisikin
kuuluvan erottamattomasti tietty proosallinen kerronta ja metaforisuus. Vastaava kuvaileva tyyli
säilyy läpi aineiston, vaikka selkeästi arvottavat kohdat, kuten kaunis, vähentyvätkin
systemaattisesti. Välillä kuvailut saavat hieman erikoisiakin ylitsevuotavia sävyjä, mutta tietty
kaunokirjallinen kuvaileva tyyli säilyy 2000-luvullakin.

Tämän luvun päätarkoituksena on kuitenkin tuoda esille puhetapoja, joilla luodaan julkisuuskuvaa
Tapperista ja tämän taiteesta. Etsin aineistostani tapoja, joilla rakennetaan tietynlaista kuvaa
kohteesta, eli puhetapoja, jotka määrittelevät teoksia ja taidetta arvottavasti. Tarkastelen edelleen
sitä, miten tietyt puhetavat toistuvat ja vakiintuvat, miten niitä toistetaan läpi uran
(kyseenalaistamatta niitä), ja miten näillä puhetavoilla toistuvasti rakennetaan ja ennen kaikkea
ylläpidetään tiettyä kuvaa taiteilijasta ja tämän teoksista.

Esille nousevat puhetavat eivät ole välttämättä ainutlaatuisia juuri Tapperin kohdalla, vaan ne ovat
löydettävissä lähes kaikkialta taiteesta kirjoittamisen laajasta kirjosta. Puhetapojen merkitys onkin
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niissä keinoissa, joilla taidetta määritellään, ja Tapperin tapauksessa edelleen siinä, miksi juuri nämä
puhetavat ja keinot korostuvat. Miksi taidetta kuvataan tietyllä tavalla? Miksi ei sanota vain hyvää
tai huonoa? Näihin kysymyksiin vastaaminen vastaa myös siihen, millaiseksi kulttuurijournalismin
ja taiteen kenttien suhde milloinkin määrittyy, ja mitä tavoitteita tai ideologioita puhetapojen
taustalta löytyy.

Taiteen kuvaaminen toisella taidemuodolla
Aineistosta löytyy alusta alkaen erilaisia tapoja kuvata kuvanveistoa jonkun toisen taidemuodon
avulla. Nämä ilmaukset ovat poikkeuksetta positiivisia, eli teokselle tai taiteelle nähdään hyvänä,
jos siitä on löydettävissä yhtymäkohtia johonkin toiseen taidemuotoon. Toisaalta yhtymäkohtien
olemassaolosta voi olla montaa mieltä, eli asian voi kääntää toisinkin päin. Kun taidetta halutaan
kuvata positiivisesti, se liitetään johonkin toiseen taidemuotoon jopa keinotekoisesti, eli ilman
todellisia yhtymäkohtia.

Marko Pyhtilä (1999, 24) kuvaa Oscar Wilden aikaista, jokseenkin elitististä, taidenäkemystä
seuraavasti: ”Taiteen ei pitänyt olla verrattavissa mihinkään muuhun kuin itseensä”. Taiteen
kuvaaminen toisella taidemuodolla kuvastaa omalla tavallaan tämän ajattelun vanhaa perinnettä.
Taiteen asemaa omana erillisenä kenttänään pidetään yllä siten, että taiteen kuvailun termit
löydetään kentän sisäpuolelta. Toisaalta aineistostani löytyy myös muihin kenttään sidottua
kuvailua, esimerkiksi sana dynaaminen, mutta nämä viittaukset ovat esiintymiseltään huomattavasti
satunnaisempia.

Tapperin taide ja teokset liitetään aineistossani kolmeen taidemuotoon: lyriikkaan, eli runouteen,
sekä piirustus- ja maalaustaiteeseen. Hallitsevin näistä on ehdottomasti lyriikka, joka kulkee
aineistossa lähes koko ajan, ja siihen viittaa seitsemän kahdeksasta kirjoittajasta. Kaksi muuta
taidemuotoa ovat harvinaisempia, mutta kuitenkin selkeästi havaittavissa.

Syitä siihen, miksi taidetta kuvataan taiteella voi olla useita. Yhtäältä kyse on siitä, että taide hakee
vaikutteita myös muista taidemuodoista, ja tämä vain noteerataan kirjoituksissa. Toisaalta Tapper on
tuskin tietoisesti hakenut vaikutteita esimerkiksi runoudesta (tällaista ei ilmene Tapperin taiteesta
kertovassa kirjallisuudessa, tutkimuksessa, eikä aineistossa), eli esimerkiksi liitos lyriikkaan on
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puhtaasti kirjoittajien luoma. Aineiston perusteella vaikuttaakin siltä, että tämän puhetavan tärkein
motiivi ja funktio on taiteen kuvaaminen taiteeksi.

Bourdieulaisittain ajateltuna taiteen kuvaaminen taiteeksi on tärkeä keino pitää yllä taiteen kentän
omalaatuisuutta ja olemassaolon edellytyksiä. Kirjoittajan on taiteen kentän toimijana edelleen
osoitettava kykynsä ymmärtää taidetta, ja löytää siitä jotakin, mitä tavallinen katsoja ei ehkä löytäisi.
Kirjoittajat osoittavat ikään kuin omaa erojen tajuaan, eli sijoittumistaan makuhierarkian huipulle.
(Bourdieu 1984, 260-317.; Hurri 1993, 42.) Erilaisten taidemuotojen yhteydet ovat yksi keino tuoda
esille omaa ymmärrystään taidemaailmasta kokonaisuutena.

Taidemuotoviittausta käytetään hieman eri tavoin. Tyypillisimmin teosta tai taidetta kuvataan
jonkinlaiseksi, eli esimerkiksi lyyriseksi tai lyyrilliseksi. Toinen tapa kuvata sama asia toisin on
esimerkiksi todeta, että Tapper on lyyrikko tai hänen taiteensa edustaa lyriikkaa. Jälkimmäisellä
ilmauksella on kuitenkin suurempi painolasti taiteilijan kannalta. Tapper kantoi lyyrikon (ja
erityisesti luonnonlyyrikon) leimaa hyvin pitkään. Nimitys lyyrikko nousee aineistossani esille
ensimmäisen kerran vuonna 1962, kun Olli Valkonen kuvaa Tapperia ”vähäeleiseksi lyyrikoksi”(HS
11.12.1962). Lyyrikkoon henkilönä viitataan vielä Tapperin kuolemankin yhteydessä: ”Kain Tapper
var en naturlyriker och en visionär [...].”(Sundell, HBL 18.8.2004)

Yleisempää on kuitenkin kuvailla Tapperin teoksia runollisiksi tai lyyrisiksi. Ensimmäisen kerran
näin tekee Olli Valkonen samassa jutussa, jossa hän ensi kertaa nimeää Tapperin lyyrikoksi.
Lyyrisyys kuitenkin seuraa taiteilijaa läpi uran, aina 2000-luvulle asti. ”Tapperin realismiin kuului
kuitenkin viivan runollisuus.”(Toivakka, KSML 21.8.2004) Viittaus on viimeinen lyyrisyyttä tai
runollisuutta kuvaava ilmaus. Sari Toivakka ei viittaa jutussaan lyyrisyydellä menneeseen, vaan
sitoo sen kuvaamaan Tapperin taidetta kokonaisuutena. A.I. Routio puolestaan näkee lyyrisyyden
kautena, jolle on löydettävissä loppu. ”Lyyrikko vaikenee, eepikko tai dramaatikko saa
puheenvuoron.”(US 7.4.1986)

Ilmauksen käyttöajankohdat vaihtelevat varsinkin alussa, eli kirjoittajat eivät ole olleet yksimielisiä
siitä, milloin Tapperin taide on muuttunut lyyriseksi tai ollut lyyristä. Termi yleistyy 1960-luvulla.
Vuonna 1964 siihen viittaa ensimmäistä kertaa kaksi kirjoittajaa, ja tästä eteenpäin termiä esiintyy
useammalla kuin yhdellä kirjoittajalla vuoteen 1984 asti. Tämän jälkeen viittaukset lyriikkaan ovat
satunnaisempia. Toisaalta välistäkin löytyy vuosia, jolloin lyriikka nousee esille jonkun kirjoittajan
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teksteissä, mutta ei kirjoittajia yhdistävänä tekijänä.

Se, että lähes kaikki kirjoittajat jossain vaiheessa kuvaavat Tapperin taidetta lyriikan avulla, ei ole
sattumaa. Pieni kurkistus laajaan otsikkoaineistooni nimittäin paljastaa, että jo otsikoiden tasolla
lyriikka hallitsee kuvaa Tapperista. Voidaan tietenkin pohtia, onko Tapperin taiteessa todella niin
selkeä runollinen ote, että sitä ei voi olla ohittamatta. Mielestäni kyse on kuitenkin siitä, että kun
Tapper on kerran leimattu jonkinlaiseksi, tämä taiteesta kirjoittamisen puhetapoihin hienosti istuva
ilmaus on jäänyt elämään.

Kaikki kirjoittajat eivät kuitenkaan ota termiä itsestäänselvyytenä omakseen. Maila-Katriina
Tuominen ei käytä sitä kertaakaan, ja ruotsinkieliset Erik Kruskopf ja Dan Sundell säästelevät niin
ikään termiä. Yksimielisyyttä vastaan löytyy siis myös erilaisia mielipiteitä, ja jopa tietoista
pyrkimystä välttää tätä leimaavaa ilmausta.

Yksimielinen kuva lyyrisestä Tapperista on palvellut monia tehtäviä, kuten taiteen kentän
olemassaoloa. Tämän tulkinnan puolesta puhuu myös se, että suurin osa kirjoittajista käyttää
termejä lyriikka, lyyrinen tai lyyrikko termien runous, runollinen tai runoilija sijaan. Sanavalinta on
arvovalinta. Onhan lyriikka aito ja alkuperäinen nimitys sille, mitä sittemmin runoudeksi kutsutaan.

Yksimielisyys kertoo myös kulttuurijournalismin kentän rakenteesta, joka toistaa itseään.
Yksittäinen kirjoittaja ei lähde haastamaan yleiseksi miellettyä kuvaa taiteilijasta. Jos kaikki
kuvaavat Tapperia lyyrikoksi, on vaikea jättää tämä termi käyttämättä. Kentän yhtenäistävä vaikutus
ilmenee mielestäni erityisen konkreettisesti juuri tässä lyyrisyyden leimassa.

Kuten edellä totesin, Bourdieun käsitys mausta ja edelleen erottautumisesta maun avulla kuvaa tätä
ilmiötä jokseenkin hyvin. (Hurri 1993, 42-43.; Roos 1985, 20.) Kirjoittajien tavoittelema asema
kentällä on karkeasti yleistäen hyvän maun määrittelijä. Edustaessaan hyvää makua toimijat
erottautuvat niistä, jotka pyrkivät seuraamaan tätä makukäsitystä alempaa. Jos siis
kulttuurijournalismin kentällä yleistyy näkemys esimerkiksi abstraktista taiteesta jonakin uutena,
mielenkiintoisena ja ihailtavana, paine tämän makukäsityksen hyväksymisestä kasvaa. Tällaisesta
ilmiöstä löytyy viitteitä myös aineistostani, kun esimerkiksi Tapani Kovanen kääntää
suhtautumisensa Tapperin taiteeseen melko nopeasti negatiivisesta positiiviseksi seuraten näin
muiden kirjoittajien esimerkkiä. Ilmiön lievempää olemusta kuvastaa mielestäni se, miten Tapper
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saa otsaansa lyyrikon leiman.

Taiteen omaleimaisuus
1900-luvun avantgardistisessa taideteoriassa nousi esille ajatus taiteesta taiteen itsensä vuoksi.
Perusideana oli rikkoa taiteen institutionaalistunutta luonnetta, ja tehdä jotakin uudenlaista,
perinteestä poikkeavaa. (Hautamäki, 2003) Idea ei ole yksinkertainen, ja avantgarden
onnistumisesta voidaan olla montaa mieltä (esim. Pyhtilä 1999). Nykytaidetta kuitenkin leimaa
tietty ajatus siitä, että taide on jotakin, joka ei kaipaa perusteluja ja joka oikeuttaa itse
olemassaolonsa.

Tämän ajattelun läpitunkevuus näkyy myös kulttuurijournalismissa ja aineistossani, vaikka
taidemaailman instituutiot saavatkin yleisesti arvostusta. Taiteen tulee oikeuttaa olemassaolonsa, ja
taiteilijalle on tärkeää olla jotakin, mitä muut (maallikot ja toiset taiteilijat) eivät ole. Tällainen
erottautuminen on yksi kentän toiminnan perusominaisuuksista. Kentälle hyväksytään tietyin
ehdoin. (Esim. Hurri 1993, 40.) Taiteen ja taiteilijan omaleimaisuus, ainutlaatuisuus ja
persoonallisuus erottavat hänet myös muista, ja nostavat hänet näkyväksi taiteen kentällä. Ne ovat
taiteen elinehto ja toisaalta merkittävää symbolista pääomaa ja ilmauksina erittäin positiivisesti
latautuneita. Aineistossani sekä Tapperia että tämän taidetta kuvataankin tähän tapaan toistuvasti.

Aineistossani toistuu hieman erilaisin sanavalinnoin näkemys Tapperista poikkeavana ja erilaisena,
eli omaleimaisena. Tapperia itseään kuvataan esimerkiksi termeillä omaperäinen, erikoistapaus,
perinteestä poikkeava, jäljittelemätön ja ainutlaatuinen. Hänen teoksistaan käytetään vastaavia
termejä, kuten persoonallinen, poikkeava, omalaatuinen ja yksilöllinen. Kun käsitys Tapperista ja
tämän teoksista jonakin omaleimaisena on vakiintunut, yleistyy termi luonteenomainen, joka viittaa
edelleen Tapperin erilaisuuteen, omaan tyyliin.

Sama erilaisuutta korostava sävy tavoitetaan myös silloin, kun Tapperin esimerkiksi todetaan
kulkeneen jääräpäisesti omaa tietään tai tekevän tavattomia asioita. Toisaalta nämä ovat myös
konkreettisia viittauksia taiteen kentän kamppailuun. Bourdieun (1985, 170) mukaan taiteen kentän
uudet toimijat pyrkivät radikaaliin arvojen mullistamiseen, mihin liittyy myös tuotteiden
(taideteosten) arvostamisen periaatteiden uudelleenmäärittely. Tapper teki ainakin uransa alussa
aikalaisihanteista poikkeavaa taidetta, mikä tekona edustaa taiteen kentän vallankumouksellista
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toimintaa. Toisaalta kirjoittajat korostavat Tapperin vallankumouksellisuutta, ja tukevat tällä tavoin
taiteen kentän uudistumista.

Jo vuonna 1956, kun Tapper toi ensi kertoja taidettaan esille, häntä kuvataan erilaiseksi. Olli
Valkonen toteaa, että ”Kain Tapperilla on omaa itsenäistä sanottavaa, mikä ei hevin tunnu
asettuvan kaavoihin”(Ssdm 3.11.1956). Erik Kruskopf puolestaan kuvaa Tapperin ilmaisua
uudeksi: ”[Tapper] visar fram nya uttrycsformer”. (HBL 12.12.1955)

Tämän jälkeen puhetapa toistuu yhteisessä käytössä satunnaisesti, mutta ei yhtä yhtenäisesti kuin
esimerkiksi edellä mainittu lyyrisyys. Tämä ei ole yllättävää, sillä omaleimaisuus ei selitä taidetta
yhtä konkreettisella tavalla kuin lyyrisyys, eli sen käyttö riippuu enemmän kirjoittajan halusta todeta
Tapper omalaatuiseksi. Tätä halua kaikilta kirjoittajilta löytyykin, mutta hyvin eriaikaisesti.

Viimeisen kerran Tapperin omaleimaisuuden nostaa esille Sari Toivakka, jonka mukaan ”[Tapperin]
vahvuus sinetöityi tunteita herättävissä, aikanaan monella tapaa ainutlaatuisissa veistoksissa”
(KSML 18.8.2004). Toivakka viittaa kuitenkin menneeseen, eli aikaan, jolloin Tapper oli
selkeämmin jotakin taiteen kentän perinteestä poikkeavaa. Taiteilijan tyyli tuli tunnetuksi, ja hänen
asemansa vakiintui. Kirjoittajien tarve korostaa Tapperin omaleimaisuutta väheni.

Omaleimaisuuteen liittyy mielestäni myös taiteilijanerouden myytti. Pyhtilän (1999, 17) mukaan
nykyaikaiseen taidekäsitykseen sisältyy ”romanttinen ajatus taiteilijanerosta, joka oli saanut lahjansa
Jumalalta”. Taiteilijan nerous ei siis voinut olla vain opittua, vaan jotakin sisältäpäin kumpuavaa,
luontaista. Tapperin kohdalla neroajattelu näkyi kirjoittajien suhtautumisessa taiteilijan
luontosuhteeseen. Kuten luvussa 4. totesin, taiteilijaa määriteltiin usein luontomystikon tarinamallin
kautta (Saarilammi 2007, 75), ja häneen liitettiin luontotaiteilijan leima. Saarilammen (2007, 76)
tutkimuksessa luontomystikoksi tulkittu taiteilija ”on yhteydessä luontoon alkuvoimaisella tavalla.
Taiteilija ammentaa luovuutensa luonnosta ja saa siltä vastauksen luomiseen liittyviin
kysymyksiin.”Tällainen asetelma palautuu Saarilammen mukaan renessanssin aikaiseen
taidekäsitykseen ja vastakkainasetteluun luonnon ja yhteiskunnan välillä (emt., 75). Tapperin
luontosuhteen ja tätä kautta nerouden korostamisella on siis kauas menneisyyteen luotaavia
merkityksiä.

Bourdieulaisittain ajateltuna omaleimaisuuden korostus puhetapana puolustaa ja ylläpitää taiteen
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olemassaoloa monin eri tavoin. Taiteilijan omaleimaisuus on osa taiteen kentän kamppailuja.
Omaleimaisuuden taustalla on puolestaan vanha taidekäsitys taiteilijanerosta jonakin ainutlaatuisena
hahmona, joka tällöin myös perustellusti toimii muusta yhteiskunnasta erillisellä taiteen kentällä.
Kirjoittajat puolestaan sijoittavat itsensä taiteen omaleimaisuuden ymmärtäjiksi, ja korostavat
edelleen kokemustaan taiteen tuntijoina. He pystyvät erottamaan taiteilijoiden omaleimaisuuden
toisistaan, mikä ideana palautuu jälleen bourdieulaiseen erojen tajuun. Omaleimaisuus on siis sekä
taiteilijaa, tämän taidetta että kirjoittajaa itseään arvottava ilmaus, jolla on myös syvempiä
merkityksiä taiteen kentän näkökulmasta.

Taiteen tekninen ja ilmaisullinen taidokkuus
Taiteesta ei voi sanoa suoraan, että se on hyvää tai huonoa. Syytä tähän voi etsiä monestakin
suunnasta. Pohjimmiltaan kyse lienee siitä, että hyvä taide on makuasia, onhan taidekritiikille
varsinkin sen varhaisimmissa määritelmissä annettu objektiivisuuden vaade (esim. Baudelaire 2008,
344). Toisaalta taiteen ei nykykäsityksen mukaan tarvitse olla esimerkiksi kaunista ollakseen hyvää.

Taiteen hyvyyttä tai huonoutta kuvataan usein tekniikan ja ilmaisun kautta, ja näillä viittauksilla on
arvojärjestyksensä. Tekninen taito ei nykytaiteessamme ole enää yhtä tärkeää kuin ilmaisullinen.
Tämä ei tarkoita, ettei tekniikkaa arvostettaisi. Kyse on enemmänkin siitä, että saavutettuaan tietyn
teknisen tason, taiteilija voi ilmaista itseään. Ilmaisullinen taito rakentuu tekniikan perustuksille, ja
näitä osaamisen tasoja kuvataan usein myös yhdessä.

Aluksi Tapperin tekniikkaan kiinnitetään paljon huomiota. Vuonna 1956, Tapperin julkisen uran
toisena vuonna, kaikki aineistoni kolme kirjoittajaa tältä uran alkuajalta huomioivat Tapperin
teknisen taidon, joskin hyvin erilaisilla tavoilla. Olli Valkosen mielestä Tapper ”veistää jämerästi”
(Ssdm 3.11.1956). Erik Kruskopf toteaa, että taiteilija osaa työstää vaikeasti käsiteltävää graniittia:
”[Tapper] visar sig i detta arbete liksom också i porträtthuvudet 'Smed' väl behärska det
svårbehandlade granitmaterialet [...]”(HBL 1.11.1956). Osmo Laine puolestaan kuvaa Tapperin
teosta sanoin ”varmaa taitoa [… ] osoittava”(TS 19.10.1956). Kaikki kirjoittavat nostavat samasta
näyttelystä ja samoista teoksista esille aivan erilaisia asioita.

Tästä eteenpäin tekninen osaaminen kulkee mukana, mutta siihen viitataan vähemmän
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konkreettisesti. Tapperin taito käsitellä puuta nousee keskeiseksi teemaksi 1960-luvun lopulla ja
siitä eteenpäin. Erityisesti kirjoituksissa huomioidaan taiteilijan kyvyt pinnankäsittelyssä ja
tekniikan herkkyys. Esimerkiksi Olli Valkonen, joka vielä 1956 kuvaili Tapperin tyyliä jämeräksi,
toteaa vuonna 1962, että Tapperilla on ”herkkävaistoinen plastikon käsi”(HS 5.4.1962). Mitä
pidemmälle edetään, sitä hienovaraisemmin tekniikkaan viitataan. Viimeinen aidosti tekniikkaan
viittaava ilmaus löytyy vuodelta 1986, kun Osmo Laine toteaa, että ”puutyöt ovat 'vaativia'
materiaalin ja työstämisen suhteen”(TS 12.9.1986) Laine kuvailee myöhemmin samassa tekstissä
Tapperin töitä muun muassa ”muodossaan loppuunviedyksi”. Tapper on siis onnistunut vaativassa
tehtävässään.

Tapperin ilmaisullinen taidokkuus saa niin ikään huomiota jo uran alkuvaiheissa. Kirjoittajien
näkemykset ovat kuitenkin varovaisia. Vuonna 1955, kun Tapper tuo teoksiaan ensi kertaa näytille,
Erik Kruskopf ounastelee uuden ilmaisumuodon tuottavan rikasta satoa oikein käytettynä (HBL
12.12.1955). 1960-luvulla Tapperin ilmaisua kuvataan selkeän puhtaaksi, hillityksi ja erityisesti
herkäksi. 1980-luvun lopulta Tapperin uran lopulle asti taitoa kuvataan yhä enemmän ilmaisun
kautta, ja kuvaukset ovat rohkean tulkitsevia. ”Tapperin ilmaisu on yhä voimakkaammin
kahtalainen: toisaalta muoto on viety kolmiulotteiseen yksinkertaisuuteen, voimakkaaseen
harkkomaisuuteen, ja toisaalta informalistinen pintavaikutelma, struktuuri, on herkistynyt ja nousee
ilmeikkääksi runolliseksi tunnelmoijaksi.”(Kovanen, Ssdm 24.3.1984)

Viittaukset tekniseen taitoon lähestulkoon häviävät aineistoni loppupäässä, eikä esimerkiksi Sari
Toivakka arvioi kertaakaan Tapperin tekniikkaa konkreettisesti, vaan etsii kuvailussaan kiertoteitä.
”Tapper ilmensi herkkyyttään vahvoissa materiaaleissa, kivessä, puussa ja vedessä. Veistäjä aisti
käsillään materiaalin ominaiset voimat.”(KSML 18.8.2004)

Muutos puhetavan sisällä kertoo yksinkertaisimmallaan siitä, että Tapperin tyyli on muuttunut.
Toisaalta kirjoittajien tuntemus ja tietoisuus taiteilijasta on kasvanut. Teknisiä taitoja korostetaan
aluksi hyvin konkreettisestikin, koska niistä voidaan todeta jotakin varmemmin. Tapper on aluksi
tuntematon ja uusi taiteilija, joka edustaa uutta tyylillistä suuntaa. Ilmaisullisia taitoja ei haluta tai
voida vielä korostaa. Mitä pidemmälle ura etenee, sitä enemmän taiteilijan todellinen taito, eli
ilmaisullinen taito, nousee esille.

Tapperin teosten kiistellyin ominaisuus on niiden yksinkertaisuus ja pelkistetty olemus. Surumarssi
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(kuva 1.) teoksen ympärille kehkeytynyt kiista siitä, voiko esineen tuoda lähes sellaisenaan
taidenäyttelyyn, kuvastaa yleisön ja taiteen kentän ongelmallista suhdetta Tapperiin (esim.
Lukkarinen 2001, 13; Suhonen 1980, 11). Tapperin vähäeleinen tyyli ei tuonut konkreettisesti
näkyväksi veistosten tekoprosessia. Pidänkin hyvin mielenkiintoisena sitä, miten paljon kirjoittajat
käyttävät tilaa Tapperin tekniikan ja sen taidon kuvailuun juuri uran myrskyisimpien vaiheiden
jälkeen 1960-luvun loppupuolella. Kirjoittajien tehtävä siltana taiteen ja yleisön välillä korostuu,
kun he pyrkivät avaamaan taiteilijan ja tämän edustaman taiteen edesottamuksia yleisölle. 3
Asetelma on sikäli mielenkiintoinen, että tiedonvälittäjyys on perinteisesti nähty journalistisena
tavoitteena (esim. Jaakkola 2010, 66). Koen Tapperin tapauksen kuitenkin hieman erilaiseksi. Se,
että kirjoittajat kokivat tarpeelliseksi korostaa Tapperin teknistä taidokkuutta tilanteessa, jossa se
yleisön (ja jopa taiteen kentän konservatiivisemman puolen) suunnalta kyseenalaistettiin, ei yksin
luo siltaa suhteessa yleisöön, vaan toisaalta tekee näkyväksi eron taiteen kentän ja yleisön erilaisten
näkemysten välillä.

Erityistä huomiota saa Tapperin taito käsitellä puun pintaa vastapainona veistoksen muodon
yksinkertaisuudelle. Katsojalle ja lukijalle tehdään näkyväksi sitä prosessia, joka teoksiin sisältyy.
”Tapperin kaikissa teoksissa merkitsee ratkaisevaa osaa pinta. Teoksen struktuuri jää usein
viitteelliseksi ja yksinkertaiseksi. [… ] Niiden teho on siinä, miten valo leikki materiaalissa tai
millaisen kosketustuntuman niistä saa sormenpäihin.”(Laine, TS 13.8.1972) Mielenkiintoista
näissä Tapperin taidetta selittävissä kuvailuissa on se, että yksikään kirjoittajista ei ota esille sitä,
että pinnan korostaminen muodon kustannuksella kuului Tapperin 1960-luvulla edustaman
informalismin perusperiaatteisiin. Eivätkö kirjoittajat itse olleet tietoisia informalismin luonteesta,
vai eivätkö he halunneet sitoa Tapperin ilmaisua tiettyyn ismiin? Informalismiin ja tyylisuuntiin
palaan tarkemmin luvun 8. alaluvussa Ismit ja taiteen suuntaukset.

Teknisen ja ilmaisullisen taidokkuuden kuvailulla on erilaisia merkityksiä. Kirjoittajat yhtäältä
opettavat katsojaa ja toisaalta nostavat itsensä taiteen ymmärtäjiksi. Yleisö, joka oli aika ajoin
tuohtunut Tapperin teoksista, ei ymmärtänyt teosten taiteellista kokonaisuutta. Teknisen osaamisen
rinnalle nousee myös ilmaisullinen taito, jonka ymmärtäminen on vielä vaikeampaa.
Bourdieulaisittain asetelma on selkeä: taiteella on omat sääntönsä, joihin yleisöllä ei ole
mahdollisuutta tai kykyä puuttua.
3

Jaakkola ( 2010, 66) käyttää termiä tiedonvälittäjän rooli, joka kuvaa kulttuurijournalismin journalistista otetta ja
asemaa taiteen ja yleisön välillä.
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Taiteen suomalaisuus ja kansainvälisyys
Taiteen merkitys kansallistunteelle on ilmeinen, eikä vain suomalaisen taiteen erityispiirre.
Suomessa kansallisromantiikka ajoittui vuosiin 1890-1910, ja suuntaus heijasteli laajempaa
kiinnostusta kansallisiin juuriin ja historiaan. Meillä tähän taiteelliseen aikakauteen latautui
kuitenkin vahvoja merkityksiä sortovuosien paineessa. Venäläistämisen uhan alla suomalainen taide
ammensi kansallisista aiheista, erityisesti Kalevalasta. (Nummelin 1998, 258-262.)
Kansallisromantiikan jälkeen kansalliset aiheet kuitenkin väistyivät, eikä taiteeseen latautunut yhtä
voimakkaita merkityksiä. Ajatus suomalaisesta taiteesta suomalaisuutta edustavana kuitenkin jäi.

Taiteen tai kulttuurijournalismin kentillä ei varmasti tule löytymään yhtä kattavaa ja hyväksyttyä
näkemystä siitä, mikä tulisi olla taiteen suhde kotimaahansa ja kansainvälisiin piireihin, ja miten
kirjoittajan näihin suhteisiin tulisi suhtautua. Göran Schildtin esitelmä vuodelta 1983 kuvaa
kuitenkin oman aikansa näkemystä aiheesta, onhan Schildt yksi aikansa arvostetuimpia
taiteentutkijoita.
”Ongelma on kokonaan toinen, kun kyseessä on kokonaisen kansakunnan taide, esim.
suomalainen taide yleensä. Onko kriitikon arvioitava tätä taidetta ajatellen vaikutelmaa,
jonka se saattaa tehdä ulkomaiseen yleisöön? Toisin sanoen täytyykö hänen asettaa
kansainvälisiä vaatimuksia sen suhteen, sanoa että Picasso ja Chagall ovat parempia kuin
heidän suomalaiset kollegansa? Mielestäni se ei ole vain tarpeetonta vaan jopa vastoin pelin
sääntöjä.”(Schildt 1989, 292.)

Taidetta ei siis tulisi suhteuttaa jatkuvasti kansainvälisiin piireihin, vaan sitä tulisi arvioida omassa
kontekstissaan. Schildtin mukaan kansainvälisyyttä ei kuitenkaan tulisi väheksyä, vaan kyse on siitä,
miten taiteella määritellään erilaisia kansallisia piirteitä. Esimerkkinään Schildt käyttää juuri
Tapperia.
”Kain Tapper on kortti, jota voidaan käyttää kahdessa erilaisessa pelissä. Toisaalta hän on
valtti pelissä, jota pelataan kun tunnetaan tarvetta ilmaista suomalaisten kansallista
identiteettiä ja toisaalta jollain tavoin vaatimattomampi kortti vieraantuneen ja
kansainvälisen ihmisen ponnistelussa päästä uudelleen yhteyteen biologisen elämänkulun
kanssa uppoutumalla luonnontutkiskeluun.”(Emt.)

Schildtin näkemyksistä heijastuu päällimmäisenä se, että peli, jota hän kuvailee, ei ole taiteilijan
itsensä käymää peliä. Pelaajina ovat yleisön erilaiset edustajat. Schildt nostaa Tapperin kansallisen
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identiteetin kuvaajaksi, mutta puhuu myös siitä luontomystikon roolista, jonka nostin esille
alaluvussa Taiteen omaleimaisuus. Samassa esitelmässään hän jatkaa edelleen siitä, miten
kansainvälisilläkin areenoilla suomalaisen taiteen merkitys on sen kansallisissa piirteissä.
Kansallisromantiikan perintö on siis yhä olemassa.

Aineistossani Tapperin suomalainen alkuperä ja taiteen suomalainen luonne vaikuttavat
merkittäviltä. Kaikki kirjoittajat viittaavat taiteilijan syntyperään tai taiteen suomalaisuuteen
vähintäänkin kerran. Suomalaisuuteen viitataan erityisesti kotimaisia näyttelyitä koskevissa jutuissa,
mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä. Taiteilijat edustavat maatamme, ja onkin mielenkiintoista,
miten (aivan Schildtin näkemysten mukaisesti) heidän suomalaisuutensa ja erityisesti taiteen
suomalaiset ominaispiirteet nousevat keskeiseen roolin, kun kirjoitus koskee kansainvälisiä
näyttelyitä. Esimerkiksi Erik Kruskopf korostaa Tapperin suomalaisuutta ja pohjoismaista ilmaisua
useaan otteeseen Venetsian biennalea koskevassa jutussaan (HBL 27.10.1984).

Osalle kirjoittajista taiteen kansainvälisyys ja sen tuomat vaikutukset ovat ristiriitaisia, ja taiteilija,
joka säilyttää omat suomalaiset piirteensä kansainvälisten paineiden alla, edustaa maatansa
parhaiten. Esimerkiksi A.I. Roution vetoomus kuvastaa sitä, miten kriittisesti kansainvälisiin
vaikutuksiin aika ajoin suhtauduttiin. ”Toivottavasti Tapperin vahva luonnontunne toimii riittävänä
vastapainona konstruktiivisen ajattelun viettelyksille ja pitää hänet jatkossakin suomalaisille
yhteisen luontomystiikan tulkkina [… ].”(Routio, US 31.10.1984)

Roution lausahduksesta löytyy myös muita mielenkiintoisia piirteitä. Kuvaus Tapperista
suomalaisen luontomystiikan tulkkina on aikaisemmin esitellyn nerousajattelun kannalta sikäli
erikoinen, että Routio sitoo luontomystiikan kuvaamaan koko Suomen kansaa. Vaikka Tapper siis
edustaakin eräänlaista luontomystikkoa, näkevät monet kirjoittajista suhteen luontoon myös
kansallisten piirteiden kautta.

Sekä taiteen suomalaisuus että kansainväliset edesottamukset koetaan aineistossani lähinnä
positiivisiksi piirteiksi. Toisaalta nämä seikat eivät suljekaan toisiaan pois: suomalainen taide voi
menestyä juuri suomalaisuutensa takia kansainvälisesti, ja suomalainen taide voi olla piirteiltään
myös hyvin kansainvälistä. Esimerkiksi juuri Schildt, joka kansallisuuden erityispiirteiden puolesta
liputtaa, korostaa myös sitä, että kansainvälisenkin kautta voidaan löytää kansallista ilmaisua
(Schildt 1989, 294). Vastakkaisiakin näkemyksiä löytyy. ”[P]elkään juuri luonteenomaisten ja
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myönteisten suomalaisten piirteiden näyttelyssä rajoittavan sen kansainvälisen menestymisen
mahdollisuuksia”, A.I. Routio toteaa Tapperin ja Veikko Vionojan yhteisnäyttelystä, jota oltiin
viemässä myös ulkomaille (US 28.11.1971).

Tapper koetaan suomalaiseksi 1960-luvulta alkaen. Ensimmäisen kerran suomalaisuus nousee esille
vuonna 1964: Olli Valkosen mielestä Tapper edustaa ”juurevaa suomalaista taiteilijatyyppiä”(AL
29.10.1964). Suomalaisuus on yhtä aikaa useampien kirjoittajien jutuissa ensimmäisen kerran
vuonna 1971. Tästä eteenpäin yhteinen näkemys suomalaisuudesta toistuu aika ajoin. Suomalaisuus
ei kuitenkaan ole ominaisuutena sellainen, että siihen viitattaisiin tietyissä tilanteissa. Taiteilijan
juuret nostetaan esille, jos se juttuun sopii.

Kuten edellä totesin, suomalaisuuteen liitetään aineistossani toistuvasti myös luonto taiteilijan
teemana ja toisaalta puu hänen materiaalinaan. Esimerkiksi Osmo Laineen mielestä ”on vaikea
kuvitella, miten voitaisiin ylittää Kain Tapperin kyky kuvata puussa suomalaisen luonnon
lyyrisyyttä, tunnelmaa ja lämpöä”(TS 9.7.1978). Suomalaisuuden ilmenemismuotoja on siis paljon.

Viimeisen kerran Tapperin suomalaisuutta korostaa Dan Sundell vuonna 2004. Samoihin aikoihin
Sari Toivakan juttu haastaa tämän näkemyksen. Toivakan haastattelema Tapperin leski Riika VepsäTapper toteaa, että ”Tanskassa olen huomannut sen, että siellä Kainia ei pidetä ensisijaisesti
suomalaisena ja suomalaisuuden tulkkina vaan universaalina taiteilijana”(KSML 25.2.2005)

Kansainvälisyys puolestaan nousee aineistossani esille ensimmäisen kerran vuonna 1962, kun Erik
Kruskopf toteaa Tapperin veistosten olevan kansainvälistä luokkaa (HBL 26.6.1962).
Kansainvälisyys toistuu erityisesti ulkomaisia näyttelyitä (Venetsian biennalet vuosina 1962 ja
1984) koskevissa jutuissa. Puhetavan rooli kasvaa edelleen nykypäivää kohden, ja Tapperin
kansainvälinen kausi 1990-luvulla tulee noteeratuksi jälkikäteen.

Näiden kahden puhetavan merkitykset ovat hyvin moniulotteiset. Ensinnäkin kyse on yhä
kansallistunteesta. Tapperin taide nähdään esimerkiksi kunnianosoituksena kirvesmiesperinteelle
(Routio, US 19.12.1980) tai suomalaisen juurevuuden ilmenemisenä vastapainona kansainväliselle
taiteelle (Tuominen, AL 12.7.1973) Tätä tulkintaa tukee myös se, että suomalaisuus toistuu
aineistossani huomattavasti useammin kuin kansainvälisyys: kansallistunne kävelee
kansainvälisyyden yli.
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Toiseksi suomalaisuudesta ja kansainvälisyydestä löytyy konkreettisia tapoja selittää Tapperin
taidetta. Aihetta ja ilmaisumuotoa voi esimerkiksi kuvata suomalaiseksi (Routio, US 30.8.1981).
Kansainvälisyys voi puolestaan ilmetä esimerkiksi ilmeisen näkyvänä yhteytenä eurooppalaiseen
veistosperinteeseen (Tuominen, AL 5.9.1981). Kolmanneksi suomalaisuus ja kansainvälisyys ovat
arvottamisen keinoja. Molemmilla annetaan arvoa taiteilijan kyvyille toimia taiteen kentällä.
Suomalaisuus kuvaa taiteilijan kykyä pysyä juurilleen ja luonteelleen uskollisena, ja kansainvälisyys
kuvastaa taiteilijan potentiaalia suuressa maailmassa. Suomalaisuuden ylivoima kertoo kuitenkin
siitä, että omaa taidekenttää on helpompi hahmottaa. Luvussa 8. käy nimittäin ilmi, että Tapper
sijoitetaan useimmiten kirjaimellisesti suomalaiselle taiteen kentälle.

Suomalaisuuden ja kansainvälisyyden jännite liittyy mielestäni ennen kaikkea kirjoittajien erilaisiin
näkökulmiin. Schildtin kuvaama ajatus kansallisten piirteiden ensisijaisesta merkityksestä kuvastaa
yhtä puolta, ja esimerkiksi Maila-Katriina Tuomisen avoimuus kansainvälisyyden virtauksilla
kuvastaa toista. Bourdieulaisittain näiden kahden näkemyksen kamppailu voidaan ajatella ainakin
osittain sukupolvien kautta. Kansallistunteen perintö asettuu vastakkain avoimen ja vaikutuksille
vapaan taiteen kentän kanssa.

Taiteen vaativuus katsojalle
”Det finns en konsekvens i Kain Tappers konst som kanske inte är så lätt att få syn på [… ]”
(Kruskopf, HBL 12.10.1969). Erik Kruskopfin mukaan Tapperin taiteessa on sellaista
johdonmukaisuutta, josta ei ole aivan helppoa saada selvää.

Tapperin taidetta kuvataan toistuvasti vaativana tai vaikeasti ymmärrettävänä. Tässä puhetavassa on
paljon kirjoittajien välisiä eroja. Osa arvostelijoista suhtautuu yleisöönsä jopa alentuvasti.
Esimerkiksi Tapani Kovanen toteaa Tapperin töistä, etteivät ne ”ehkä kovin helposti avaudu ns.
kadunmiehelle”(Ssdm 29.8.1981). Osa kirjoittajista tekee selväksi, että Tapper on taiteilijana
haastava, ja jos häntä ei ymmärrä, kuuluu tavallisiin kaduntallaajiin, eikä valveutuneisiin
taiteenkatsojiin, joita kirjoittaja itse edustaa. Tämä kertoo mielestäni erittäin osuvasti kahdesta
Bourdieun kenttäteorian avainajatuksesta: kentän olemassaolo on ensisijaisen tärkeää sen
toimijoille, ja makuhierarkioiden avulla erottaudutaan taidetta ymmärtäviksi ja ei-ymmärtäviksi.
Nämä kirjoittajat pitävät yllä taiteen ainutlaatuista asemaa, eivätkä päästä yleisöä mukaan hyvän
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taiteen, eli taiteen kentän, määrittelemiseen.

Toisaalta tähän ajatukseen sisältyy kulttuurijournalismin kohdalla sisään rakentunut ristiriita.
Taiteesta kirjottavat, jotka siis teoriassa edustavat erojen tajua, edesauttavat toiminnallaan hyvän
kulttuuritahdon edustajia pääsemään jyvälle siitä, mikä edustaa juuri nyt hyvää taidetta. Bourdieun
ajatus makuhierarkioista onkin tällä kentällä hieman ongelmallinen.

Tämä ristiriita näkyy myös vaativuuden korostamisen erilaisina merkityksinä. Tapperin taidetta
kuvataan vaikeasti lähestyttäväksi, mutta tätä kuvausta jatketaan selityksellä siitä, mitä Tapperin
taiteesta saa irti, jos sitä oppii katsomaan. Teokset ”odottavat hiljaista ja viipyilevää katsojaa”
(Laine, TS 27.9.1968). Toisaalta näissäkin tapauksissa kirjoittajat asettavat itsensä katsojan
yläpuolelle. He osaavat katsoa Tapperin taidetta, ja yrittävät opettaa osaamatonta katsojaa. Ero
alentuvaan puhetapaan on kuitenkin siinä, että kirjoittajat pyrkivät välittävään asemaan taiteen ja
yleisön välillä. Asiantuntija-arvioija, jota mielestäni kuvaa halu erottautua taiteen ymmärtäjäksi, voi
myös edustaa journalistisempiakin tavoitteita, kuten taiteen merkitysten välittämistä yleisölle.

Tapperin taiteen vaativuus nousee esille aineistossani ensimmäisen kerran 1962. Huipussaan
puhetapa on 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Syyt näihin painotuksiin tulevat ymmärrettävästi
siitä, että taiteilija edusti informalistina ja muutenkin taiteen muuttuvassa maailmassa uudenlaista
ilmaisua, jota yleisö ja jopa taiteen toimijat eivät olleet tottuneet katsomaan. Tapperin uran
loppupuolella taidemaailma ja taide, jota katsojien nähtäväksi tuodaan, on jo muuttunut niin
radikaalisti, ettei Tapper enää edusta vaikeimmin lähestyttävää taidetta. Hänen taiteensa on uusiin
postmoderneihin taidemuotoihin verrattuna jopa hienostunutta, eikä sen vaativuutta ole enää tarpeen
korostaa.

Puhetapa kertoo siis yhtäältä kirjoittajien tarpeesta asettaa itsensä katsojan yläpuolelle ja erottautua
taiteen ymmärtäjiksi. Tässä mielessä vaativuus perustelee taiteen kentän olemassaoloa, ja tuo
edelleen näkyväksi sen, mihin makuhierarkian ryhmään kirjoittajat asettavat itsensä ja yleisönsä.
Toisaalta juuri makuhierarkioiden kannalta vaativuus on ongelmallinen, koska taiteesta kirjoittavat
popularisoivat jatkuvasti legitiimiä makua edustavia esineitä ja asioita. Tässä puhetavassa on siis
väistämättä kyse myös Tapperin taiteen ymmärrettäväksi tekemisestä, eli selittämisestä, mikä
puolestaan sijoittaa kirjoittajaa lähemmäksi journalistisia tavoitteita. Molempia pyrkimyksiä
(erottautuminen vs. selittäminen) voi myös löytyä samaltakin kirjoittajalta.
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Problematiikka ei pääty tähän. Hurrin (1993, 44) mukaan ”kulttuurihenkilöt tai -teokset, joiden arvo
esimerkiksi kansallisen kulttuurin symboleina on yleisesti tunnustettu, mutta jotka samalla ovat
suosittuja, ovat siten legitiimin maun kannalta ongelma”. Tämä kansallisen symbolin asema pitäisi
jo sinällään paikkansa Tapperin suhteen, mutta Hurrin idean syvempi merkitys on tässä
olennaisempaa. Taiteilijan taide luokitellaan ensin legitiimin maun edustajaksi, esimerkiksi
vaativuuden, uuden ilmaisun tai jonkun muun ominaisuuden kautta. Kun yleisö sitten myöhemmin
ottaa taiteilijan omakseen, ja kiistanalaiset työt, esimerkiksi Golgatan kallio, tulevat laajemmin
suosituiksi, katoaako taiteilijan arvo ja asema? Mielestäni Tapperin kohdalla tällaista
arvonalenemista ei näy, päinvastoin. Kiistatyöt ovat myös taiteen kentällä pitäneet oman arvonsa tai
jopa kasvattaneet sitä tiennäyttäjien roolissa. Julkisuuden, maun ja suosion merkitykset taiteen
kentällä onkin nähtävä monimutkaisena kokonaisuutena.

Vaativuuden voi edelleen liittää ajatukseen taiteen omalaatuisuudesta, sen olemassaolosta itsensä
takia. Jos taide olisi helppoa, se ei enää kuuluisi vain yksille. Näiden ajatusten perintö löytyy
puolestaan taidekäsitysten pitkästä historiasta. Vaativuus nähdäänkin muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta positiivisena asiana. Taiteen ei kuulu olla helppoa, vaan taiteilijan tehtävänä on ilmaista
jotakin ilmiympäristön ulkopuolelta. Taiteen tehtävä on haastaa katsoja ajattelemaan uudella tavalla.

Vaativuus kuvastaa puhetapana erinomaisesti juuri taiteen kentän ristiriitoja, joiden vaikutus
kulkeutuu kulttuurijournalismiin. Käsitys taiteen vaativuudesta tekee näkyväksi taiteen kehityksen
kahta erilaista ja ”viimeisintä”vaihetta.
”Kun muistamme taiteen historiallisen funktion ensin uskonnon ja sitten monarkkien
palveluksessa, voimme nähdä individualistisen porvarillisen taiteen vain yhtenä sen
kehitysvaiheena, eikä sen lopullisena ja loisteliaimpana muotona. Porvarillisen taiteen
tunnusmerkkejä olivat yksilöllinen tuottaminen ja vastaanottaminen, mutta postmodernina
aikana kulttuurin tuottaminen ja vastaanottaminen ovat muuttuneet sosiaalisiksi.”
(Pyhtilä 1999, 77-78.)

Taidekritiikin ja taiteesta kirjoittamisen erilaisten traditioiden synty sijoittuu suurelta osin juuri
porvarillisen taiteen vaiheeseen. Näkemys taiteen individualistisesta luonteesta onkin yhä läsnä
taidekäsityksessämme ja aineistoni teksteissä. Vaikka taidemaailma siis muuttuukin, se ei muutu
kokonaan ja pohjiaan myöten. Postmodernin taidekäsityksen tuleminen puolestaan linkittyy siihen
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kehitykseen, joka on nähtävissä kulttuurijournalismin sisäisissä pyrkimyksissä. Taidetta avataan
suurelle yleisölle, se tuodaan kaikkien ulottuville, eli taiteen vastaanottaminen sosiaalistuu.
Nykytaiteen perusperiaatteet eivät siis yksinomaan kärsi kulttuurijournalismin uusista painotuksista.
Taiteen kentän huoli kulttuurijournalismin muutoksesta pohjautuukin mielestäni enemmän vanhaan
porvarilliseen (ja moderniin) taidekäsitykseen, joka siis yhä elää taidemaailmamme sisällä.

Epäonnistumiset
”Jokaiselle taiteilijalle on merkityksellistä kuulla rehellistä ja suoraa palautetta, vaikka
kielteissävyistäkin.”(Lavonen 1989, 288.) Arvottamiseen ja taiteen arvioimiseen kuuluu myös
negatiivisten asioiden esittäminen, onhan kritiikin tehtävä viedä taidetta eteenpäin. Tapperin
kohdalla negatiivisiin ilmauksiin liittyy myös taiteen murros ja uusi ilmaisutapa, jota osa
kirjoittajista aluksi vierastaa. Näissä tapauksissa taide haluttaisiin pitää paikallaan.

Taiteen eteenpäin kulkeva liike ja sitä ajavat tahot edustavat radikaaleimmillaan Bourdieun
kehyksessä kumousstrategioita. Vastaavasti asemansa vakiinnuttaneilla kentän toimijoilla on halu
pitää asiat ennallaan, eli heille suotuisina. Heillä on siis suojelustrategioita. (Bourdieu 1985, 170.)
Näiden kahden vastavoiman tasapaino vaikuttaa taiteen kentällä jatkuvasti. Mielestäni ei kuitenkaan
voida ajatella, että kaikki taidetta eteenpäin puskeva toiminta olisi kumouksellista. Liike kuuluu
taiteeseen myös sen ominaispiirteenä. Kyse on ennemmin siitä, kuinka nopeasti ja mihin suuntaan
taide kulkee.

Taiteen kehityssuunnan määrittelyn kannalta on erittäin mielenkiintoista, että kirjoittajat eivät ole
yhdessäkään negatiiviseksi nostetussa asiassa samaa mieltä. Arvostelun kohteena on aina eri asia,
vaikka kirjoituksen kohteena saattaisi olla sama näyttely tai jopa teos. Kaikilta asiantuntijaarvostelijoilta löytyy negatiivisia ilmauksia, mutta Maila-Katriina Tuominen ja Sari Toivakka, jotka
edustavat aineistossani journalisteja, eivät arvota Tapperia tai tämän taidetta kertaakaan
negatiivisesti. Tämä kuvaa kulttuurijournalismin kehitystä, ja toisaalta sitä syvenevää
kritiikittömyyden tilaa, josta taidemaailma on ollut huolissaan jo pitkään. ”Tuoteselostemainen,
lässyttävä kritiikki on harhaanjohtava tapa suojella kritikoitavan luomisprosessia.”(Lavonen 1989,
288.)
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Yhteistä negatiivisissa ilmauksissa on se, että ne löytyvät tekstien alkupäästä. Esimerkiksi Olli
Valkosen mielestä Tapperin uran alkuvaiheessa ”tulkinta [...] tuntuu hieman karkeasyiseltä”(Ssdm
10.3.1957) Viimeinen negatiivinen ilmaus löytyy vuodelta 1977, kun Dan Sundell kuvaa Tapperia
mitalikilpailussa sarjan heikoimmaksi lenkiksi (HBL 17.2.1977). Aineistoni kaikki jutut viimeisiltä
30 vuodelta ovat siis neutraaleja tai positiivisesti sävyttyneitä.

Yhteistä jutuissa on myös se, että negatiivisuus on hyvin hienovaraista. Negatiiviseen ilmaukseen
liitetään usein laimentavia määritteitä. Tapperin veistos ”ei [ole] ehkä riittävän jäntevä”(Routio,
US 17.10.1964) tai teoksessa on ”vähän tyhjä viiva”(Valkonen, AL 29.10.1964). Tässä on
mielestäni kyse siitä, etteivät kirjoittajat halua kyseenalaistaa taiteilijaa liikaa. Tarkoitushan ei ole
lytätä taidetta, vaan kehittää sitä. Hienovaraisuus on myös eräänlainen osoitus kunnioituksesta
taiteen kenttää kohtaan.

Erik Kruskopf ja Tapani Kovanen ovat ainoita, jotka esittävät negatiiviset arvionsa suoraan ja
konkreettisesti. Kruskopf toteaa Tapperin Kianto-patsaasta, ettei se hänen mielestään ole onnistunut
(Kainuun St. 13.8.1974). Kovanen puolestaan suhtautuu Tapperiin heti alussa epäillen. Hänen kaksi
ensimmäistä juttuaan Tapperista vuosilta 1963 ja 1964 kritisoivat suoraan Tapperin pelkistettyä
tyyliä. ”Kain Tapper on vienyt pölkkyjensä vähäeleisen ilmaisun äärimmäisille rajoille, jonnekka
katsojan mielikuvitus kovastikaan ponnistellen tuskin ylettyisi, mikäli ymmärtämyksen halua tämän
tapaisilla taidekeinoilla katselijassa saataisiinkin herätettyä.”(Ssdm 29.3.1963) Tämä on sikäli
mielenkiintoista, että Kovasen asiantuntijuudella on kirjoittajista ehkä kevyin pohja, onhan hän
pilapiirtäjä, eikä esimerkiksi taidehistorioitsija tai taiteen tutkija. Ehkä juuri tästä syystä Kovanen
kääntää mielipiteensä melko nopeasti muiden kirjoittajien (ja taiteen kentän yleisen mielipiteen)
mukaiseksi, ja päätyy esimerkiksi vuonna 1981 toteamaan, että ”tällaiseen taiteeseen tulisi
suhtautua avoimemmin ja pyrkiä tavoittamaan sitä, mikä tekijääkin niissä on inspiroinut”(Ssdm
29.8.1981).

Kovasen mielipiteiden vaihtuminen ääripäästä toiseen voi kuvata vain yksilöllistä heräämistä uuden
ilmaisun edessä. Toisaalta kyse voi olla konkreettisesta osoituksesta kulttuurijournalismin kentän
sisäisestä konsensuksesta ja sen luomasta paineesta. Bourdieulle legitiimi maku, jota kirjoittajat
tässä edustavat, on ylivertainen ja hallitseva muihin nähden. ”Se on ainoaa 'oikeaa' makua, jota
myös kulttuuri-instituutiot, taideteoria ja kulttuurijournalismi ylläpitävät.”(Hurri 1993, 42.) Hurri ei
kuitenkaan ole aivan yhtä mieltä Bourdieun kanssa siitä, että legitiimin maun asema olisi
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yhteiskunnassa todella näin vahva (emt.), ja tähän kritiikkiin yhdyn. Toisaalta aineistoni puoltaa
tällaisten hallitsevien ja oikeiden näkemysten painotuksia ja olemassaoloa. Legitiimi maku näkyy,
mutta ei ehkä Bourdieun ajattelemalla volyymillä ja koko yhteiskunnan läpäisevänä.

Negatiiviset ilmaukset kertovat yhtäältä kritiikin perimmäisen tarkoituksen läsnäolosta.
Taidekritiikin pitäisi viedä taidetta eteenpäin. Toisaalta hienovaraisuus, negatiivisten ilmausten
puute ja se, miten vahvasti ilmausten kohde kirjoittajilla vaihtelee, kuvaavat kentän muutosta.
Negatiivisia asioita ei enää haluta tai uskalleta sanoa. Kulttuurijournalismissa on tapahtunut irtiotto
taidekritiikistä ja taiteen kentästä.

Voidaan kuitenkin ajatella myös niin, ettei Tapperin taiteessa ollut enää uran lopulla
huomautettavaa, sillä Tapperin uran alkuvaiheissa epäkohdat huomioitiin tarkemmin. Uutta
taiteilijaa on helpompi lähestyä kriittisesti kuin arvostettua pitkän uran tehnyttä konkaria. Toisaalta
aineistosta nousee esimerkiksi Tapani Kovasen ja A.I. Roution kohdalla esille vahva tarve puolustaa
vanhaa ja esittävää ilmaisua. Tässä mielessä se, mitä Hurri (1993, 41) toteaa sukupolven
vaihdoksista taiteen kenttää ravisuttavina tapahtumina pitää paikkansa. Kovanen ja Routio kuitenkin
mukautuvat taiteen kentän uusiin ilmaisullisiin tyyleihin. Kirjoittajankin on osattava mennä
eteenpäin taiteen kentän muuttuessa.

Kolme esimerkkitapausta
Erot ja yhtäläisyydet kirjoittajien välillä konkretisoituvat kirjoituksissa, jotka käsittelevät samaa
näyttelyä, tapahtumaa tai teosta. Seuraavassa otankin lähempään tarkasteluun kolmea
mahdollisimman eriaikaista näyttelyä koskevat kirjoitukset kaikilta näyttelyt noteeranneilta.
Ensimmäinen näyttely on Kain Tapperin ja Veikko Vionojan yhteisnäyttely Taidesalonki Pinxissä
Helsingissä vuodelta 1964. Tämä oli taiteilijoiden ensimmäinen yhteinen näyttely, mutta ei jäänyt
viimeiseksi. Tapper ja Vionoja yhdistivät voimansa vielä vuosina 1971, 1983 ja 1984.

Toinen esimerkkini käsittelee Tapperin uran eräänlaista merkkipaalua, kun hänet valittiin Vuoden
taiteilijaksi Helsingin juhlaviikoille vuonna 1981. Tämän tapahtuman on noteerannut kirjoittajista
jokainen, joka kyseisenä ajankohtana kirjoitti. Ainoastaan Erik Kruskopf jättää näyttelyn
huomioimatta, koska Dan Sundell kirjoitti Hufvudstadsbladetin jutun näyttelystä. Helsingin
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juhlaviikoilla on valittu Vuoden taiteilija vuodesta 1971 alkaen. Vuoden 1994 jälkeen taiteilijaa ei
ole enää valittu vuosittain vaan satunnaisesti. Titteli oikeuttaa laajaan retrospektiiviseen näyttelyyn
Helsingin taidehallissa, eli se on taiteilijan kannalta merkittävä saavutus esimerkiksi näkyvyyden
kannalta.

Laaja näyttely Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella vuonna 2001 kattoi Tapperin tuotantoa
aivan uran alkuvuosista uusimpiin teoksiin. Tämä näyttely on taiteilijan uralla laajin. Esillä oli noin
sata veistosta ja saman verran piirustuksia. Näyttely on myös aineistossani viimeisin, josta useampi
kirjoittajaa kirjoittaa.

Tarkoituksenani on etsiä tässä luvussa esille nousseita puhetapoja kirjoituksista, jotka koskevat
edellä esiteltyjä näyttelyitä. Samalla esitetyt tulkinnat aineistosta saavat lisää konkretiaa. Näyttelyt
ovat uran erilaisista vaiheista, niillä on noin 20 vuoden ajallinen ero, ja niitä koskeva kirjoittelu
kattaa monenlaisia kirjoittajia. Valitsinkin nämä näyttelyt ajankohdan ja kirjoittajien määrän ja
erilaisuuden perusteella.

Yhteisnäyttely Veikko Vionojan kanssa vuonna 1964
Yhteisnäyttely on kirjoituksen kohteena sikäli mielenkiintoinen, että taiteilijat vertautuvat
väkisinkin toisiinsa, ja heistä puhutaan myös kokonaisuutena. Tapper ja Vionoja edustavat myös
taiteilijoina erilaisia taidemuotoja, onhan Tapper kuvanveistäjä ja Vionoja maalari.

Vuoden 1964 näyttelystä ovat kirjoittaneet Olli Valkonen (Liite 2.2, AL 29.10.1964, tässä alaluvussa
tästä eteenpäin vain AL) ja A.I. Routio (Liite 2.1, Kauppal. 17.10.1964, tässä alaluvussa tästä
eteenpäin vain Kauppal.). Jutuista löytyy monenlaisia yhtäläisyyksiä. Puhetapojen lisäksi nostaisin
esille sen, että molemmat antavat Tapperille suunnilleen saman verran tilaa, molemmissa jutuissa
Tapperin teokset esitellään ensin ja kumpikin kirjoittajista käyttää hyvin kirjavaa ja kuvailevaa
tyyliä. A.I. Roution jutussa on kuitenkin kuva, mitä Valkosen jutussa ei ole. Roution kannalta juttu
on myös sikäli mielenkiintoinen, että se on ensimmäinen, jonka hän Tapperista kirjoitti.

Valkonen ja Routio ovat selkeimmin yhtä mieltä Tapperin lyyrisyydestä, ja siihen liittyvästä
herkkyydestä. Mielenkiintoisin yhtymäkohta on kirjoittajien tapa kuvata Tapperin piirroksia.
Valkonen kuvaa piirustusten viivaa ”henkäisynkeveäksi”(AL), ja Roution mielestä piirrokset ovat
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”henkäyksen herkkiä”(Kauppal.). Routio kuvaa kahdesti Tapperin taidetta lyyriseksi, ja Valkonen
kuvaa Tapperia ja Vionojaa luonnonlyyrikoiksi. Lyyrisyyden korostunut painoarvo näissä kahdessa
jutussa korreloin myös muun aineiston kanssa. Lyyrisyys nousee juuri 1960-luvulla hallitsevaan
asemaan, ja säilyttää sen aina 1980-luvulle asti.

Tapperin omaleimaisuus on vaikeammin hahmotettavissa. Routio toteaa, että Tapperin ja Vionojan
taiteen ”totisessa perussävyssä, lyyrillisyydessä ja herkkyydessä on epäilemättä jotakin yhteistä”
(Kauppal.). Kahden taiteilijan samankaltaisuus on negaatio taiteen omaleimaisuudelle. Toisaalta
nämä kaksi yhdessä edustavat Routiolle jotakin ainutlaatuista. Valkonen kuvaa samaa asiaa hieman
toisella tavalla. ”näennäisesti niin erilaiset taiteilijat sopeutuvat yllättävän hyvin toisiinsa”(AL).
Valkosen mielestä Tapperia ja Vionojaa yhdistää taiteilijatyyppi, johon Roution näkemys taiteen
perussävystä mielestäni vertautuu. Omaleimaisuus voidaan siis nähdä myös taiteilijoiden yhteisenä
ominaisuutena.

Teknisen ja ilmaisullisen taidokkuuden kohdalla konkreettinen yhtäläisyys on se, että molemmat
nostavat esille samat teokset: reliefin Tuuli ja Sibeliuksen muistomerkkiä varten tehdyn
muotokuvapään. Sibeliuksesta kirjoittajilla ei kuitenkaan ole yhteistä sanottavaa, mutta Tuulen
rytmiä, eli teknistä taidokkuutta, molemmat ihastelevat. Routio myös korostaa Tapperin taitoa
siselöidä puunpintaa. Ilmaisulliseen taidokkuuteen kirjoittajat viittaavat lähinnä kuvaillessaan
molempia taiteilijoita. Routio myös löytää Tapperin ilmaisusta ongelmakohdan,
ylihienostuneisuuden. Teknisen taidon painotus ja vähäiset huomiot ilmaisullisesta taidokkuudesta
ovat melko tiukasti linjassa muun aineiston kanssa.

Tapperin rooli suomalaisen identiteetin edustajana ja ilmaisijana ei vielä 1960-luvulla ollut täysin
konkretisoitunut, vaikka taiteilija esimerkiksi edustikin Suomea Venetsian biennalessa jo vuonna
1962. Valkonen kuitenkin nostaa esille taiteilijan perisuomalaiset ominaisuudet, kun hän toteaa
Tapperin ja Vionojan olevan ”tuota juurevaa suomalaista taiteilijatyyppiä, jonka tyynen pinnan alta
paljastuu jotakin uskomattoman tunteellista ja herkkää”(AL). Suomalaisuus ei siis ole suoraan
osoitettavissa taiteessa, vaan se kuvastaa enemmän taiteilijan persoonaa ja tyyliä. Routio ei viittaa
kansallisiin piirteisiin sanallakaan, eikä kumpikaan kirjoittajista nosta esille kansainvälisyyttä.

Nämä erot kirjoittajien välillä sopivat siihen, mitä tästä puhetavasta totesin aikaisemmin.
Kansallisia piirteitä ei yleensä sidota kuvaamaan tiettyä teosta. Niiden mainitseminen on myös

87

satunnaista, eikä kovinkaan tiukasti aikaan sidottua. Kun suomalaisuus nousee esille, sillä viitataan
tiettyihin yksilön ominaisuuksiin, jotka kansaamme yhdistävät, eli kansallistunteeseen.
Molemmista jutuista puuttuvat viittaukset Tapperin taiteen vaativuuteen. Tähän voi olla useitakin
syitä, joista ilmeisen lienee se, että taiteilijalta ei ollut esillä montakaan teosta, ja osa esillä olevista
oli entuudestaan kirjoittajille tuttuja.

Molemmilta löytyy kuitenkin erilaisia negatiivisia ilmauksia. Valkonen puhuu juuri tässä yhteydessä
Tapperin tyhjästä viivasta. Routio puolestaan nostaa esille kolme epäkohtaa Tapperin taiteesta:
taiteilijan herkkyyttä ”voisi kutsua joillakin kohdin ylihienostuneisuudeksi”, Sibeliuksen pää ”ei
ehkä [ole] riittävän jäntevä vakuuttaakseen giryyrinä”ja Tapper etenee ajoittain ”kauaskin niiltä
figuuritaiteen linjoilta, joiden puolesta sodin”. (Kauppal.) Negatiivisten ilmausten ”paljous”
kuvastaa kirjoitusajankohtaa, ja toisaalta sitä, ettei kirjoittajista löydy yksimielisyyttä sille, missä
Tapperin pitäisi kehittyä.

Näyttelyä koskevat kaksi juttua kuvaavat yhtäältä sitä vakiintunutta rakennetta, joka
taidearvosteluissa oli 1960-luvulla: ulkoiset piirteet ovat hyvin samanlaiset. Molemmat kirjoittajat
näkevät edelleen Tapperin taiteen lyyrisenä ja herkkänä, eli myötäilevät ajankohtaan liittyvää
vakiintunutta puhetapaa. He nostavat myös esille samat veistokset, ja kuvaavat taiteilijan piirroksia
lähes samoin sanoin. Toisaalta sisällön tasolla eroja on enemmän kuin yhtäläisyyksiä. Jutuista löytyy
useita tässä luvussa esitettyjä puhetapoja, vaikka molemmat eivät näitä käytäkään. Tämä kuvastaa
sitä, etteivät kaikki puhetavat olemassaolostaan huolimatta esiinny kaikissa jutuissa. Samalla tulee
näkyväksi se, ettei esimerkiksi suomalaisuus ole kovinkaan teossidonnainen puhetapa (vain toinen
käyttää sitä), jolloin sen käyttö on vaihtelevampaa.

Vuoden taiteilija Helsingin juhlaviikoilla vuonna 1981
Vuoden taiteilijan titteli on suuri saavutus, ja Tapperin kohdalla tämä saavutus on myös noteerattu.
Vuoden 1981 näyttelystä kirjoitti aineistossani 5 kirjoittajaa, eli kaikki, jotka tuohon aikaan
Tapperista kirjoittivat: Osmo Laine (Liite 2.6, TS 13.9.1981), Tapani Kovanen (Liite 2.4, Ssdm
29.8.1981), A.I. Routio (Liite 2.7, US 30.8.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin US), Dan Sundell
(Liite 2.5, HBL 3.9.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin HBL) ja Maila-Katriina Tuominen (Liite
2.3, AL 5.9.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin AL). Suurin osa näyttelyä koskevista jutuista
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käsittelee vain Tapperia. Ainoastaan Tapani Kovanen käsittelee jutussaan juhlaviikkojen tarjontaa
kokonaisuutena. A.I. Routio on kirjoittanut näyttelyarvion lisäksi kaksi henkilöjuttua Tapperista,
mutta jätän nämä poikkeavuutensa takia tämän alaluvun tarkemman analyysin ulkopuolelle.

Ulkoiset tekijät ovat näissäkin jutuissa hyvin samanlaisia. Jutut ovat kasvaneet suuremmiksi, kuvia
on enemmän (1-2 jokaisessa jutussa) ja ne ovat isompia. Kielessä erot ovat selkeämmät kuin
aikaisemmin, vaikka kuvaileva ja rönsyilevä tyyli yhä yhdistääkin kirjoittajia.

Kaikki puhetavat toistuvat useammassa kuin yhdessä tekstissä. Ainoastaan negatiiviset nostot jäävät
puuttumaan. Toisaalta yksikään puhetapa ei lävistä kaikkia viittä juttua. Tässä kohtaa on myös
huomioitava se, että näyttely on luonteeltaan retrospektiivinen, eli esillä on myös Tapperin
varhaisempia teoksia. Tämä esimerkiksi selittää sitä, miksi kaikki kirjoittajat Tapani Kovasta lukuun
ottamatta nostavat esille vanhan alttarireliefin Golgatan kallio. Uusista teoksista ainoastaan
Luonnontuntu-sarja saa usealta kirjoittajalta huomiota.

Lyyrisyyden korostus tuntuu tässä vaiheessa Tapperin uraa jääneen taakse. Vaikka kolme viidestä
(Sundell, Kovanen ja Routio) kirjoittajasta käyttää termejä runollinen, keskuslyriikka ja lyyrinen,
puhetapa ilmenee jokaisen tekstissä vain kerran. Nämä viittaukset eivät kuitenkaan ole viittauksia
menneeseen, vaan lyyrisyys nähdään vielä ajankohtaisena. Tämä kulkee siis käsi kädessä aineistoni
laajemman kehityksen kanssa. Lyyrisyyden kulta-aika Tapperin taiteesta puhuttaessa on 1980luvulla ohi, mutta sen vaikutus on vielä nähtävissä.

Tapperin taiteen omaleimaisuus tulee näissä jutuissa esille yllättävän vähän. Ainoastaan A.I. Routio
kuvailee teoksia yksilöllisinä ja luonteenomaisina, eli omaleimaisuuden eräänlaisena
vakiintuneempana muotona. Dan Sundell puolestaan kuvaa Tapperin taiteellista toimintaa vain
omaksi: ”sin egen konstnärliga verksamhet”(HBL). Toisaalta jutuista voi lukea tiettyä ymmärrystä
siitä, ettei Tapper ole verrattavissa muihin. Kuitenkin se, mitä edellä totesin omaleimaisuuden
sattumanvaraisuudesta uran alkuvaiheiden jälkeen, näkyisi toteutuvan tämä esimerkin kohdalla.

Teknisten ja ilmaisullisten taidonnäytteiden tasapaino on mielestäni näiden esimerkkijuttujen
kohdalla erikoinen. Toisaalta kyse on siitä, että näyttely tekee katsauksen taiteilijan koko uraan,
jolloin kirjoituksista voi löytää ikään kuin taantumista aikaisempiin puhetapoihin ja kahden erilaisen
painotuksen yhdistymistä. Esimerkiksi A.I. Routio kuvailee Tapperin tuotantoa 1960-luvulta

89

seuraavasti: ”loistava sarja puun kielelle käännettyjä luonnon tapahtumia”(US). Hän siis nostaa
esille puun kielelle kääntämisen, eli teknisen taidokkuuden, ja toisaalta luonnon tapahtumien
kääntämisen joksikin, eli ilmaisullisen taidokkuuden. Myös Osmo Laine, Tapani Kovanen ja MailaKatriina Tuominen yhdistelevät samaan tapaa teknistä ja ilmaisullista taidokkuutta juuri puun
työstämisessä ja luonnon ilmiöiden kuvaamisessa. Dan Sundell ihailee myös Tapperin kykyä vangita
taiteeseensa tunnetiloja: ”[Tapper] fångar själva känslan”(HBL).

Nämä kaksi puhetavan ilmenemismuotoa, puun teknisen työstön yhdistäminen ilmaisun taitoon ja
tunteiden ilmaisemin taito, löytyvätkin kaikista jutuista, mikä mielestäni kuvastaa puhetavan
painoarvoa hyvän taiteen määrittelyssä. Taiteilijan ammattitaito ja arvostus taiteilijana hankitaan
juuri teknisen osaamisen ja ilmaisullisen taidon avulla. Jos tätä puhetapaa vertaa esimerkiksi
lyyrisyyteen, vaikuttaa perustellulta, että kirjoittajat ovat juuri näistä tekniikkaan ja ilmaisuun
liittyvistä asioista yksimielisiä.

Toinen yksimielisyyttä herättävä piirre Tapperin taiteessa on sen suomalaisuus. Esimerkiksi Dan
Sundellin jutussa suomalaisiin piirteisiin viitataan jatkuvasti. Göran Schildtin (1989, 292) näkemys
taiteesta kansallisen identiteetin edustajana tuntuu olevan kuin sisään kirjoitettuna Sundellin
tekstiin. Tapperin taide kuvaa klassisella tavalla suomalaista olemusta, ja hän on onnistunut
yhdistämään kansallisuuden uusiin suuntauksiin: ”kunde man kalla Kain Tappers konst klassisk för
våra förhållanden”, ja ”[Tapper] har förmått kombinera en nationell tradition med ett gångbart
möndänt nytänkande”(HBL).

Maila-Katriina Tuominen tekee tässä puhetavassa mielenkiintoisen poikkeuksen kuvaillessaan
Tapperin teoksia kansainvälisyyden ja suomalaisuuden avulla. Yleisestihän kyse on ollut taiteen
laveammasta kuvailusta yleisellä tasolla. Tuominen kuitenkin näkee Tapperin veistoksissa
yhtymäkohtia myös kansainväliseen taiteeseen. ”Kain Tapper on perisuomalainen. [… ] Mutta kun
Putouksen (1979) […] rinnalle nousevat Vaikutelma Roomasta (1973) ja Samurai (1971)
suomalaisuudelle kasvaa ulottuvuuksia. Kain Tapperin veistokset ovat kiistatta myös
eurooppalaiseen henkeen ankkuroituvia”(AL). Tapperin kohdalla suomalaisuus ja kansainvälisyys
eivät ole toisiaan poissulkevia ominaisuuksia.

Tapperin taiteen vaativuuteen viitataan jutuissa muutaman kerran. Selkein näistä on Tapani Kovasen
kuvaus taiteesta, joka ei helposti aukea niin sanotulle kadunmiehelle. A.I. Routio kuvailee
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puolestaan omaa suhdettaan Tapperin taiteeseen eräänlaisen vaativuuden kautta: ”Enhän pääse aina
itsekään samalla aaltopituudelle veistäjän kanssa enkä pysty täysin oivaltamaan teoksen ideaa,
mutta tämä kuuluu pelin henkeen”(US) Muuten viittaukset vaativuuteen ovat mielestäni viittauksia
menneeseen. Roution mukaan ”Tapperin nuoruudentuotannon paradoksit avautuvat itse asiassa
vaikeammin kuin myöhemmin alkaneen abstraktin kauden veistokset”(US). Tämä näkemys on sikäli
mielenkiintoinen, että monesti juuri pelkistetty ei-esittävä tyyli on nähty katsojalle vaativampana
kuin esittävä taide.

Epäonnistumiset on ainoa puhetapa, jota ei esiinny jutuissa enää ollenkaan. Syitä siihen, miksi
negatiiviset ilmaukset katoavat aineistossani vuoden 1977 jälkeen, pohdin jo aikaisemmin
alaluvussa Epäonnistumiset. Mielestäni olennaisinta näissä viidessä jutussa on se, että niissä
toistetaan Tapperin julkista uraa sellaisena kuin se on aikoinaan näyttäytynyt. Puhetapoja ei haasteta.
Varhaisiin vaiheisiin viitataan lyyrisyydellä, teknisellä taidokkuudella ja taiteen vaativuudella.
Ilmaisullinen taidokkuus kuvastaa uudempaa näkemystä taiteilijasta, jonka töistä ei enää sanota
mitään negatiivista. Ainoastaan suomalaisuus kuvaa taiteilijaa ja tämän uraa laajemmin. Teoksissa
vakiintuneet puhetavat ja näkemykset konkretisoituvat siinä, että Golgatan kalliosta on helppo
puhua tietynlaisena jälkeenpäin. Uudet teokset sen sijaan otetaan vastaan erilaisin painotuksin.

Vaikka kaikki kirjoittajat ja tekstit siis poikkeavatkin toisistaan, kuva Tapperista on hyvin
samanlainen. Tässä juttukokonaisuudessa sen ainoa journalisti Maila-Katriina Tuominenkaan ei
eroa radikaalisti asiantuntija-arvostelijoista. Hän jopa toistaa muita hanakammin menneitä
puhetapoja, lyyrisyyttä lukuun ottamatta.

Retrospektiivi näyttely Sara Hildénillä vuonna 2001
Tapperin uran laajin näyttely Sara Hildénillä esitteli Tapperin teoksia vuosilta 1955-2001. Näyttelyä
koskevissa jutuissa korostuu siis entistä selkeämmin erilaisten aikakausien läsnäolo.

Vuoden 2001 näyttelystä kirjoittivat aineistossani Dan Sundell (Liite 2.11, HBL 3.11.2001), MailaKatriina Tuominen (Liite 2.10, AL 21.9.2001) ja Sari Toivakka (Liitteet 2.8. ja 2.9, KSML
23.9.2001). Jutuille on yhteistä se, että ne käsittelevät vain Tapperia, ne ovat kooltaan suuria ja
niissä on useita kuvia. Kulttuurisivujen ulkoinen muutos tulee näkyväksi, kun juttuja vertaa kahteen
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edelliseen esimerkkitapaukseen.

Teksteistä tunkee myös läpi se, että ne on kirjoitettu tiedotustilaisuuden perusteella. Tällaista
yhtäläisyyttä ei aineistossa aikaisemmin näy, eli tämä kehitys kuvastaa myös sitä käytäntöä, millä
kulttuurisivujen jutut nykyään syntyvät. Esimerkiksi Sundellin ja Tuomisen nosto siitä, että taiteilija
nyppii illat tikkuja käsistään, viittaa tiedotustilaisuuteen: tällaisen anekdootin ilmestyminen
molempien juttuun ilman sitaattia taiteilijalta ei voi olla sattumaa.

Sundell kuitenkin eroaa kahdesta journalistista siinä, ettei hän lainaa Tapperia suoraan, ja pyrkii
muutenkin pysyttelemään tekstissään asiantuntija-arvioijan roolissa. Hänen jutussaan on esimerkiksi
eniten arvottavia kohtia, kuten vahva persoonallisuus, kiehtova sekä kaunis ja ytimekäs muoto.
Toivakan ja Tuomisen jutuissa arvottamista on vähemmän ja tunnelmallista kuvailua puolestaan
enemmän.

Puhetavat eivät enää toistu jutuissa yhtä selkeästi kuin vuoden 1981 esimerkissä. Suomalaisuus ja
lyyrisyys ovat jääneet kokonaan pois, vaikka kirjoittajat viittaavatkin Tapperin uran alkuvaiheisiin.
Kansainvälisyys sen sijaan nousee korostuneemmin esille kuvaamaan taiteilijan uran
loppupuoliskoa. Ilmaisullinen taidokkuus ja persoonallisuus huokuvat teksteistä läpi, mutta niitä
ilmentämään nostetaan hyvin erilaisia tekijöitä. Vaativuus ei sen sijaan enää määritä Tapperin
taidetta. Negatiiviset ilmaukset puuttuvat myös.

Kaikki kirjoittajat huomioivat Tapperin uusimman teoksen Emma (kuva 3.). Näyttelyn pääteos on
ymmärrettävästi huomioitava, ja samalla tehdään näkyväksi Tapperin taiteen uusinta suuntaa, jonka
eroottisuuteen jokainen viittaa. Eroottisuudenkin kohdalla täytyy pohtia sitä, onko termi kaikissa
jutuissa peräisin tiedotustilaisuudesta, sillä Toivakan tekstissä eroottisuuteen viittaa jutussa
haastateltu museonjohtaja. Muuten esille nostetut työt vaihtelevat kirjoittajien välillä.

Kolme esimerkkijuttua ovat sikäli mielenkiintoisia, että niistä muodostuva kuva Tapperin taiteesta
ja näyttelystä on hyvin yhtenäinen. Puhetavat tuntuvat vähentyvän ja keskittyvän korostetusti vain
muutamiin, kuten kansainvälisyyteen ja suomalaisuuteen sekä ilmaisulliseen taidokkuuteen. Itse
asiasisältö tasapäistyy, koska jutut tehdään tiedotustilaisuuksien perusteella. Tapahtuma siis ajaa
taiteen yli.

92

Kuva 3. Tapper työstää teostaan Emma, joka valmistui vuonna 2001.

Näiden kolmen esimerkkinäyttelyn ja niitä koskevan kirjoittelun tärkein merkitys on siinä, että ne
kokonaisuutena korostavat kulttuurisivujen muutosta. Sundellin ero kahteen journalistiin
viimeisessä esimerkissä kuvastaa myös sisällöllistä muutosta arvostelusta kohti kuvailua, eli
tapahtuman ja elämyksellisyyden arvonnousua. Seuraavassa luvussa tartun kaikkiin kolmeen
esimerkkinäyttelyyn myös bourdieulaisesta näkökulmasta. Samalla nousee esille lisää muutosta
kuvaavia piirteitä kirjoittajien ja juttujen välillä.
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8. Tapperin sijoittaminen taiteen kentälle
Tässä luvussa määrittelen edellisestä luvusta poiketen puhetapoja, joilla taiteilija sidotaan taiteen
kentän rakenteisiin ja tapahtumiin. Arvottavissa ja määrittävissä puhetavoissa, joita käsittelin
edellisessä luvussa, taiteen kentän rakenne tulee usein näkyväksi välillisesti. Jatkona tälle
pohdinnalle nostan esille puhetapoja, joilla Tapper konkreettisesti asemoidaan taiteen kentälle.
Lähden siis siitä perusolettamuksesta, että taiteen kenttä voidaan hahmottaa jonakin, jolla on
rakenne, rajat ja hierarkia, ja jonka sisällä käydään kamppailua erityisesti hyvän taiteen
määritelmästä ja pääomasta. (Bourdieu 1984 ja 1985; Hurri 1993)

Tarkoituksenani on siis tuoda näkyväksi se, miten kulttuurisivuilla pidetään yllä taiteen kenttää ja
miten kentän rakennetta pyritään muovaamaan. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että
kulttuurijournalismin peilaama taiteen kenttä on vain eräänlainen keinotekoinen kuva taiteen
kentästä. En siis väitä, että aineistoni jutuilla olisi suoria vaikutuksia todelliselle taiteen kentälle,
vaikka näitäkin varmasti löytyy. Sen sijaan koen, että kulttuurisivuilla pidetään yllä ja määritellään
jotakin, joka nähdään taiteen kenttänä.

Esille nousee lähinnä kahdenlaisia puhetapoja. Ensinnäkin taiteilijaan ja tämän taiteeseen viitataan
tietyllä taiteen kentälle ominaisella terminologialla (Taiteilijan tittelit ja Ismit ja tyylisuunnat).
Näiden puhetapojen avulla muun muassa ylläpidetään taiteen kentän olemassaoloa jonakin
omanlaisenaan.

Toiseksi taiteilija asemoidaan suhteessa muihin kentän toimijoihin, kuten toisiin taiteilijoihin ja
tilaajiin (Taiteilijan tittelit, Nuori lupaus vai vanha mestari, Kohut ja kiistat, Saavutukset, Kuolema
ja ikuinen asema). Näiden puhetapojen kautta määritellään taiteen kentän kulloistakin hierarkiaa ja
taiteilijan sijoittumista kentän arvojärjestykseen. Samalla toistetaan kentän olemassaolon perusteita.

Tämän luvun puhetapoihin sisältyy niin ikään arvottamista. Se, että taiteilija esimerkiksi nimetään
mestariksi, antaa hänestä erilaisen kuvan, kuin jos häntä kuvailtaisiin perustekijäksi. Puhetapojen
analyysi onkin moniulotteista, ja pyrin huomioimaan sekä sen, miksi jotakin puhetapaa käytetään,
että sen, millainen merkitys puhetapaan sisältyvillä arvoilla on Tapperin julkisuuskuvan kannalta.
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Taiteilijan tittelit
Taiteilijaan viitataan monilla erilaisilla titteleillä. Olen lukenut näihin kaikki ammattiin jollakin
tapaa viittaavat nimikkeet. Yksinkertaisimmillaan tittelinä on siis veistäjä tai taiteilija. Myöhemmin
mukaan tulevat esimerkiksi taiteilijaprofessori ja akateemikko. Tittelinä voidaan mielestäni pitää
myös esimerkiksi opettajaa tai lehtoria, kun kyse on taiteen opetuksesta.

Aineistoni alkuvaiheessa titteleitä on harvakseltaan. Tapperia kuvataan joko veistäjäksi,
kuvanveistäjäksi tai taiteilijaksi. Mielestäni sanojen kuvanveistäjä ja veistäjä välillä ei ole
suurtakaan merkityseroa. Useimmiten kyse on siitä, että kirjoittaja välttää toistoa, ja vuorottelee
tekstissä kahta titteliä.

Tittelien käyttö vaihtelee kirjoittajakohtaisesti. Ruotsinkieliset Erik Kruskopf ja Dan Sundell
käyttävät usein ja paljon titteleitä, kun Osmo Laine, Tapani Kovanen ja moni muu säästelevät niitä.
Olisi kuitenkin turhaa kärjistystä väittää, että ruotsinkieliseen kulttuurijournalismiin tittelit kuuluvat
suomenkielistä selkeämmin. Kruskopf ja Sundell edustavat myös samaa lehteä, jolloin
kirjoitustyyliin saattaa kuulua lehtikohtaisiakin vakiintuneita perinteitä.

Tapper oli vuosina 1972-1975 taiteilijaprofessori, ja tämän kirjoittajat myös noteeraavat. Ainoastaan
Maila-Katriina Tuominen jättää mainitsematta Tapperin arvonimen. Kaikki muut viisi kirjoittajaa
kyseiseltä ajanjaksolta käyttävät titteliä. Tästä eteenpäin tittelien käyttö ja kirjo lisääntyvät yleisesti,
vaikka taiteilijuuteen puhtaasti viittaavat termit, kuten kuvanveistäjä tai taiteilija, kulkevat
rinnakkain läpi aineiston. Taiteilijan ylin arvonimi on tietenkin akateemikko, jonka Tapper sai
vuonna 1996. Tämä kunnianosoitus huomioidaan aineistossani kattavasti. Kaikissa jutuissa vuoden
1996 jälkeen mainitaan akateemikon titteli.

Tittelien käyttö selittyy monellakin tapaa. Ensinnäkin kyse on selkeydestä. Vaikka tekstistä kävisikin
ilmi, että Tapper tekee veistoksia, on lukijaystävällisempää kertoa hänen edustamansa taidemuoto.
Toisaalta tittelit kuuluvat normaaliin kielenkäyttöön myös kulttuurijournalismin ja journalismin
ulkopuolella, eli pelkkä tittelien olemassaolo ei kerro juuri mitään kulttuurijournalismin luonteesta.

Kyse onkin ennen kaikkea taiteen kentästä. Tittelien avulla taiteilija sijoitetaan kentälle. Taiteilija,
veistäjä tai kuvanveistäjä ei tittelinä ole kovinkaan arvolatautunut. Lukijalle tittelien olemassaolo
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kuitenkin kertoo kyseisten ammattien, eli taiteen kentän olemassaolosta. Tittelit perustelevat ja
ylläpitävät taiteen kenttää. Jos on olemassa joku, jota voimme kutsua kuvanveistäjäksi tai
taiteilijaprofessoriksi, on olemassa kenttä, jolle tämä nimike kuuluu. Tätä tulkintaa puolustaa
mielestäni tittelien erittäin laaja käyttö.

Ammatillisia titteleitä tai arvonimiä, kuten taiteilijaprofessori tai akateemikko, käytetään ahkerasti,
kun taiteilija on ne saavuttanut. Näihin nimiin sisältyy myös paljon arvostusta. Kun Tapperia
toistuvasti kutsutaan akateemikoksi, hänen asemansa tehdään näkyväksi. Akateemikon arvonimeen
sisältyy myös taiteen kentän ulkopuolelle sijoittuvaa pääomaa ja arvostusta, sillä arvonimen
myöntää tasavallan presidentti.

Bourdieulaisittain ajateltuna tittelit ovat kuin näkymättömiä rajanvetoja siitä, mitä ja kenet luetaan
taiteen piiriin. Titteliä ei luettaessa kyseenalaisteta, koska se vaikuttaa itsestään selvältä faktalta.
Kuvanveistäjä on kuvanveistäjä. Syvemmässä mielessä on kuitenkin kyse siitä, millä perustein
tällainen nimeäminen tehdään. Onko kyse koulutuksesta vai jostain muusta? Eli palautuuko
taiteilijuus instituutioon vai esimerkiksi luovuuteen ihmisen syntyominaisuutena? Tässä aineistossa
Bourdieun edustama institutionaalinen näkökulma vie pidemmän korren, sillä käytetyt tittelit
perustuvat puhtaasti taiteen ja yhteiskunnan instituutioihin.

Ismit ja taiteen suuntaukset
Moderniin taidekäsitykseen liittyy ajatus taiteen vallankumouksesta ja omintakeisuudesta. Taide on
jotakin, mitä ei voi tai saa lokeroida tietynlaiseksi. Kuitenkin samaan aikaan puhutaan
modernismista jonakin, joka yhdistää taiteilijoita. Modernismin sisälle sijoitetaan edelleen erilaisia
suuntauksia, kuten informalismi ja impressionismi. Ristiriita on ilmeinen, muttei taiteen
nurinkurisella kentällä kovinkaan ainutlaatuinen.

Kulttuurisivujen sisältöjä on aika ajoin kritisoitu perustellusti tai perusteettomasti ismien
viljelemisestä (esim. Laita 1997, 120; Jaakkola 2010, 11). Lukija ei tee mitään termillä, jonka
sisältöä ei avata. Mielestäni aineistossani käytetään hyvin säästeliäästi tällaista ammatillista
terminologiaa kuvaamaan Tapperia tai tämän taidetta. Korostuneempi on näkemys siitä, ettei Tapper
kuuluu mihinkään tyylisuuntaan. ”[K]ohdattuasi uudet, mittasuhteiltaan entistä suuremmat teokset,
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olet yhä hiukan ymmällä, kykenemätön sijoittamaan Tapperia tukevasti tyyliapteekin hyllylle.”
(Routio, US 30.8.1981)

Eniten Tapperin katsotaan edustavan informalismia. Tämä johtunee siitä, että informalismi on
tyylisuunnista ainoa, jota Tapper varsinaisesti seurasi. Informalismiin viitataan useasti vuosien
1962-1978 välillä. Kaikki kirjoittajat eivät kuitenkaan allekirjoita informalismia, ja toiset korostavat
myös sitä, ettei Tapperia voi kuvata pelkän ismin avulla. ”Kain Tapper, vars informalism aldrig
egentligen hundraprocentigt motsvarar etiketten[...].”(Kruskopf, HBL 7.4.1967) Tapperin kohdalla
ismien ja tyylisuuntien merkitys onkin mielenkiintoinen: hänet sidotaan vahvasti johonkin, ja
toisaalta korostetaan, ettei häntä voi sitoa mihinkään.

Toinen informalismiin liittyvä mielenkiintoinen ilmiö on se, ettei kukaan kirjoittajista avaa
informalismia tyylisuuntana. Korostaessaan esimerkiksi Tapperin teosten pinnan käsittelyä
suhteessa muodon pelkistämiseen (ks. alaluku Taiteen tekninen ja ilmaisullinen taidokkuus),
kirjoittajat jättävät kertomatta, että vastaavat pyrkimykset kuuluvat informalismin perusideoihin.
Maalaustaiteessa informalismin ihanteet näkyivät siinä, että ”maalauksista näytti puuttuvan itse
muodon käsite, tai se oheni kunnes suurilla pinnoilla kohtasi vain kaksi tai kolme väriä vailla
selkeitä tilan ominaisuuksia”(Sproccati 1992, 223). Kuvanveiston, ja esimerkiksi Tapperin,
kohdalla vastaava pyrkimys näkyi siinä, että materialla oli ”oma ilmaisullinen arvonsa”(emt., 230).

Jättäessään informalismin problematiikan juttujensa ja tulkintojensa ulkopuolelle, kirjoittajat joko
olettavat, että informalismi on yleisölle tuttu, tai eivät vain syystä tai toisesta asetu yleisön
palvelijoiksi tiedonvälittäjinä, eli sulkevat yleisön taidemaailman kehityskulkujen ulkopuolelle.
Toki voi olla myös mahdollista, etteivät kaikki kirjoittajat itse tunne informalismia kovinkaan hyvin.
Jälkikäteen tiettyyn ismiin tai tyylisuuntaan on helpompi löytää ominaispiirteitä ja selkeämmät rajat
kuin jos ilmiötä tarkastelee aikalaiskontekstissa.

Kun informalismin aika Tapperin uralla on ohi, termin käyttö jää, tai sillä viitataan menneeseen.
Aineistoni loppupäässä toistuu sanonta ”informalismin etujoukoissa”. Tapper nimetään jälkikäteen
informalismin uudistajaksi. Tällaista merkitystä häneen ei liitetä varsinaisella informalistisella
kaudella.

Tapperia ei siis sidottu uransa alku- tai loppuvaiheessa mihinkään tyyliin. Informalistinen kausi
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kesti tietyn aikaa, ja tähän kauteen viitataan jälkikäteen vain menneenä jaksona. Vaikuttaa siltä, ettei
Tapperia haluttu keinotekoisesti sitoa johonkin tyyliin. Mielenkiintoista, ja Tapperin julkisuuskuvan
kannalta hyvin oleellista, onkin se, että Tapperin täysin oma tyylisuunta hyväksytään, ja taiteilijaa
arvostetaan erityisesti hänen oman tiensä takia. ”[H]an står utanför alla konstnärliga fluktuationer
och trender.”(Sundell, HBL 3.11.2001)

Aineistosta kuitenkin löytyy myös halua kuvata Tapperia olemassa olevan taiteen avulla.
”Esineellinen hienostus ja älyllinen assosiaatioleikki heidänkin teoksissaan avautuu parhaiten
ranskalaisesta näkökulmasta käsin.”(Routio, US 27.8.1978) Tällaiset viittaukset ovat kuitenkin
harvinaisia, ja kirjoittajakohtaisestikin hyvin satunnaisia. Terminologian käytössä onkin
kirjoittajakohtaisia eroja. Esimerkiksi Tapani Kovanen viittaa informalismiin vain kahdesti, eikä
nosta esille mitään muita suuntauksia. Aineistoni kaksi journalistia eivät varsinaisesti eroa ismien
käytössä. Sari Toivakka ei kuitenkaan viittaa informalismiin, vaan kuvaa Tapperin taidetta
esimerkiksi ”lyyriseksi realismiksi”(KSML 26.8.2004).

Ismeihin ja suuntauksiin viittaamisen merkitys on paitsi siinä, että taiteilijalle löydetään paikka
taiteen kirjavalla kentällä, myös siinä, että taiteen kentällä voidaan kertoa olevan konkreettisia
suuntauksia, joihin kuuluu tiettyjä ominaispiirteitä ja jopa omanlaisensa teoreettisfilosofiset
lähtökohdat. Taiteen kentän olemassaolo tietylle toimijaryhmälle kuuluvana tulee perustelluksi.

Kirjoittajien halu käyttää taiteellisia termejä ja viitata taiteen suuntauksiin kielii myös halusta
osoittaa omaa asiantuntemustaan. ”[V]astaanottavuus Tapperin perisuomalaiselle ilmaisulle
edellyttää katsojalta tuntumaa nykyaikaisen taiteen uusiin pyrkimyksiin ja abstraktiin
ilmaisukieleen”(Routio, US 28.11.1981). Kuten Bourdieun teoria asian kääntää, erojen taju, jolla
taiteen ymmärtävä eliitti itsensä muista erottaa, muodostuu tietyistä edellytyksistä. Tähän erotteluun
taiteen ymmärtämisen avulla myös osa kirjoittajista teksteissään viittaa.

Nuori lupaus vai vanha mestari
Taiteen kentällä sanat nuori ja vanha ovat hyvin suhteellisia. Nuori taiteilija voi olla 40-vuotias, ja
vanhaksi konkariksi tullaan helposti samassa iässä. Kyse ei olekaan konkreettisesta iästä vaan
kokemuksesta ja asemasta kentällä. Iällä viitataan usein taiteilijan uraan kokonaisuutena. Bourdieu
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(1985, 147) käyttää termiä esteettinen tai taiteellinen sukupolvi erotuksena biologiselle iälle. Hänen
ajattelussaan ”nuoruus”ja ”vanhuus”kuvaavat edelleen sukupolvien taistelua, jota kulttuurisella
kentällä käydään.

Aineistoni varhaisin juttu Tapperista on Olli Valkosen arvostelu Nuorten 14. näyttelystä vuodelta
1955. Valkonen kuvaa Tapperia välillisesti uudeksi tekijäksi todetessaan, että Tapper on tässä
nuorten taiteilijoiden ryhmässä poikkeus. (Ssdm 11.12.1955) Nuoruus pysyy määritteissä mukana
vain hetken. Viimeisen kerran Tapperista puhutaan nuorena veistäjänä tai taiteilijana vuonna 1962.

Vuonna 1972, eli 10 vuotta myöhemmin, A.I. Routio viittaa Tapperiin ja Unto Koistiseen otsikolla
”Kaksi mestaria”(US 4.8.1972). Vuonna 1974 Tapper on Roution silmissä jo ”kuvataiteilijaseniori”
(US 12.1.1974). Taiteilija siis siirtyi nuorista lähes suoraan kokeneisiin. Vuosien väliin kuitenkin
mahtuu viittauksia Tapperin taidoista ja asemasta, eli näkemys kokeneesta taiteilijasta ei tule
yllätyksenä.

Viittaukset nuoruuteen ovat yleisempiä ja selkeämpiä kuin viittaukset kokemukseen. Uutta tulokasta
on helppo määritellä tämän aseman avulla. Näkemykset siitä, missä vaiheessa taiteilija on kokenut
ja mestarin asemassa, hajaantuvat ymmärrettävästi paljon laajemmalle aikavälille. Tässä yhteydessä
on myös hyvä nostaa esille aseman saavuttaminen osana taiteilijan uraa. Aineistostani löytyy
kirjoittajia, jotka kirjaimellisesti toteavat, että Tapperilla on vakaa asema, ”en stadig position”
(Kruskopf, HBL 12.10.1969) tai että Tapper on ”saavuttanut aseman suomalaisessa taiteessa”
(Laine, TS 1.12.1971).

Nuori lupaus voi olla lahjakas, mutta hänellä ei ole vielä sananvaltaa taiteen kentällä. Toisaalta olen
jo aiemmin todennut, ettei esimerkiksi taiteen kenttä toimi kirjaimellisesti bourdieulaisittain. Hyvän
taiteen määritelmiä ovat yhtä lailla teokset ja puhe, ja tekemällä valtavirtaa haastavia teoksia
taiteilija osallistuu kentän valtataisteluun. Tunnustettu asema antaa kuitenkin suuremmat
mahdollisuudet määritellä taidetta.

Tapper saavuttaa asemansa mielestäni melko nopeasti. Varsinaista epävarmuuden aikaa kestää vain
noin kymmenisen vuotta, ja nopeasti tämän jälkeen kaikki kirjoittajat tunnustavat Tapperin aseman
kokeneena tai jopa mestariluokan taiteilijana. Tämä on sikälikin mielenkiintoista, ettei esimerkiksi
Tapani Kovanen, joka ei aluksi erityisemmin pidä Tapperin taiteesta, halua haastaa vallitsevaksi
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tulevaa näkemystä Tapperin asemasta. Parissa vuodessa Kovanen kääntää kelkkansa Tapperin
taiteen suhteen, vaikka itse taide ei tyylillisesti muutu paljoakaan. Kirjoittajien yhteinen näkemys on
vahvuudessaan ja yhtenäisyydessään jopa hämmentävä, ja kuvastaa taiteen kentän liikkeiden
heijastumista kulttuurijournalismiin.

Kohuttu ja kiistelty tiennäyttäjä
Tapperin uralle mahtuu monta julkista kuohuntaa. Näistä ensimmäisen aiheutti puusta veistetty
Oriveden kirkon alttarireliefi Golgatan kallio vuonna 1961. Teos edustaa suomalaisessa
taidemaailmassa varhaisinta abstraktia alttaritaidetta, ja on jo tästä syystä altis kritiikille. Reliefiin ei
viitata aineistossani kuin jälkikäteen, eli kirjoittajat eivät itse osallistuneet aikalaiskeskusteluun.
Varsinaista kohua ei siis aiheutunut kulttuurijournalismissa, vaan teoksen julkisen luonteen takia
muualla lehdistössä. Taiteilijaa vastaan asettui taiteen kentän sijaan ensisijaisesti yleisö. ”I dessa fall
har debatten alltid gällt sådana skulpturer av Tapper som har varit avsedda att få en permanent
offentlig placering”(Sundell, HBL 12.1.1990).

Kantokeskustelu, jonka keskipisteeseen sijoittui Tapperin veistos Surumarssi (kuva 1.) vuodelta
1963, käytiin sekin sanomalehtien sivuilla, mutta ei kulttuuriosastoilla, ainakaan aineistoni
perusteella. Periaatteellisena kysymyksenä oli, voiko kannon tai minkä tahansa luonnonesineen
tuoda taidenäyttelyyn taideteoksena. Vanhan linjan taiteilijat, kuten Wäinö Aaltonen, kritisoivat
uutta taiteilijasukupolvea, ja kyseenalaistivat heidän teoksensa taideteoksina. (Esim. Valorinta
2001a, 7.) Tapper ei ollut kritisoiduista taiteilijoista ainoa, mutta hänen teoksensa edustivat
esimerkkiä niin sanotusta epätaiteesta.

Tämä taiteen kentän taistelu on suomalaisittain yksi kuuluisimmista. ”Kyse oli tyypillisestä
hegemonisesta taistelusta taidekentän valta-asemista. Se lähti julkisuudessa liikkeelle
konservatiivisen, valta-asemastaan kiinnipitävän polven puolustushyökkäyksenä 'modernismia' ja
'nuoria' kohtaan”(Lukkarinen 2001, 13). Bourdieulaisittain ajateltuna asetelma kuvaa osuvasti
kahden sukupolven valtataistelua hyvän taiteen määritelmästä. Valta-asemassa olevat asettuvat
puolustamaan omaa näkemystään hyvästä taiteesta, koska tämä näkemys on juuri se, joka heille
aseman antaa. Nuoret puolestaan haastavat vanhoja arvoja, jotta heidän edustamansa taide nousisi
hyvän taiteen asemaan, mikä automaattisesti lisäisi heidän olemassa olevan pääomansa arvoa.
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(Bourdieu 1985, 170.)

Näiden kahden julkisen kohun jälkeen Tapper kohtasi laimeampaa kritiikkiä. Hänen teostaan
Paasikiven linja Paasikiven muistomerkki -kilpailussa vuonna 1970 ei esimerkiksi moitittu
taideteoksena. Veistoksen yhtäläisyydet olemassa olevaan teokseen Mustalaisen puukko herättivät
keskustelua siitä, onko kilpailutyö sääntöjenvastainen ja toimiko Tapper väärin osallistuessaan
kilpailuun kyseisellä teoksella. (esim. Kovanen, Ssdm 11.12.1970 ja 17.12.1970)

Mitä sitten on se kiistely, josta kulttuurisivuilla puhutaan? Aineistossani viitataan useasti kiistelyyn
ja kohuihin, joita Tapper urallaan kohtaa. Iso osa viittauksista kohdistuu menneeseen ja Golgatan
kallion kohdalla keskusteluun, joka käytiin taiteen kentän ulkopuolella. ”Varsinaisen
seurakunnallisen kiistan herätti Kain Tapperin puinen alttarireliefi 'Golgatan kallio'”(Laine, TS
16.8.1964). Kirjoittajat viittaavat kiistoilla siis sekä taiteen kentän omiin kamppailuihin että
yleiseen kohuun.

Vain harva kirjoittajista osallistuu kritiikkiin tai kiistaan itse. Tapani Kovasen varhainen kritiikki
kuitenkin kohdistuu juuri keskustelua herättäneeseen vuoden 1963 näyttelyyn (Ssdm 29.3.1963).
Kovanen on myös kirjoittajista ainoa, joka kuvaa suoran kriittisesti Tapperin teoksia sanalla pölkky.
Tapperin teoksista käytettiin tätä haukkumanimeä Surumarssi teoksen (kuva 1.) yhteydessä ja
jälkeen, ja taiteilijaa itseäänkin sanottiin julkisessa keskustelussa pölkkytaiteilijaksi. Muut viittaavat
tähän nimitykseen jonakin jonkun muun sanomana tai muuten vähemmän negatiivisessa mielessä.
A.I. Routio esimerkiksi vertaa nuorta taiteilijaa Tapperiin, ja ristiriitaiseen nimitykseen tulee
positiivinen sävy. ”Tapper on pölkyntekijänä vähän liian luja kilpailija ja vertauskohta”(US
14.1.1973) Viimeisen kerran pölkyistä puhutaan vuoden 2001 näyttelyn yhteydessä, kun kirjoittajat
käyvät Tapperin uraa läpi.

Kohut ja kiistat nousevat esille yhä uudestaan ja uudestaan. Tapperin ”kohuisaa”uraa käydään läpi
erityisesti aineiston loppupäässä, kun jutut kasvavat ja keskittyvät yhä enemmän yhteen tai
muutamaan taiteilijaan. Näissä jutuissa taiteilijaa esitellään koko uran kautta. Eniten viittauksia
löytyy Golgatan kallion aiheuttamaan kohuun. Erityisen mielenkiintoista on myös se, että
kohuttuihin teoksiin viitataan, vaikka ne eivät olisi esillä näyttelyssä (esim. Tuominen, AL
21.9.2001). Näillä viittauksilla rakennetaan ja toistetaan Kain Tapperin tietynlaista julkisuuskuvaa.
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Kiistelty ei uran edetessä ole enää huono asia. Taiteilijan kyky säilyttää itsenäisyytensä kiistoista ja
kritiikistä huolimatta kuvastaa tämän vahvuutta ja luovuutta. ”Suomalainen yleisö tietää ettei Kain
Tapper ole taipunut ajan tuulahduksille”(Tuominen, AL 27.5.1984). ”Penseä kritiikki sai nuoren
veistäjän kulkemaan omaa tietään entistäkin jääräpäisemmin”(Toivakka, KSML 18.8.2004).
Kirjoittajat asettuvat myös jälkikäteen puolustamaan ja selittämään taiteilijan omaa tyyliä. ”Kain
Tapper on herättänyt huomiota veistoksillaan joissa hän on käyttänyt puumateriaalia lähes
sellaisenaan. Niiden ymmärtämiseen on vaadittu aikaa. Ei aina ole huomattu näkemyksen arvoa
tekemisen takaa.”(Laine, TS 1.12.1971) Julkinen keskustelu tuo siis tietoisuutta, joka ajan kanssa
kääntyy positiiviseksi. Golgatan kallio on yhä yksi uudemman kirkkotaiteen tunnetuimmista
teoksista. Tätä se ei olisi ilman aiheuttamaansa kohua.

Kohulla vaikuttaisi olevan tärkeä journalistinen arvo, on se sitten uusi tai jopa 40 vuotta vanha.
Kohujen ja kiistojen merkitys on tietenkin siinä, että ne herättävät kiinnostuksen. Toisaalta ne
antavat kuvan taiteilijan osallistumisesta taiteen kentän kamppailuihin, vaikka aineistoni
osoittaakin, että kirjoittajille ei ole juurikaan merkitystä sillä, käydäänkö keskustelua taiteen kentällä
vai ei. Tapahtuma, mennytkin, on erityisesti nykyisessä kulttuurijournalismissa huomionarvoinen.

Kentän sisäisen kamppailun näkökulmasta kiistojen tärkein merkitys on siinä, että ne vievät taidetta
eteenpäin. Kiisteltynä uuden edustajana Tapperista tulee myös tiennäyttäjä. Hän ”uudisti
veistotaiteen ja kirkkotaiteen”(Toivakka, KSML 26.8.2004), ja ”Tapper kuului uuden taiteen,
informalismin etujoukkoon”(Tuominen, AL 21.9.2001). ”Tapper [… ] har ju intagit en central
position i den förnyelse av vår skulpturkonst”(Kruskopf, HBL 23.6.1981). Tapper on kuvataiteen
nuorentaja.

Asema taiteen etujoukoissa annetaan kuitenkin jälkikäteen. Vaikka Tapper omana aikanaan
edustikin uutta, uudistuksen vaikutukset julkisuuskuvan kannalta konkretisoituvat aineistossani
vasta 1980-luvulta eteenpäin. Kuva Tapperin urasta saa ajan kanssa lisää väriä ja arvostusta. Tämä
kehitys kuvastaa yhtäältä sitä, että kulttuurijournalismi seuraa taiteen kenttää ikään kuin askeleen
perässä, varmistellen mielipidettään. Toisaalta taiteilijan pääoma ja asema kasvavat jatkuvasti, ja
hänen tekemisistään aletaan puhua yhä kunnioittavampaan sävyyn.

Tärkeintä on mielestäni kuitenkin se, että mitä kauemmas kohut jäävät, sitä vähemmän niiden
todellisesta luonteesta puhutaan. Kohu on kohu, eikä sillä, sijoittuuko kohu taiteen kentälle vai ei,
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ole juurikaan merkitystä. Tämä kehitys näkyy aineistoni loppupäässä, ja kuvastaa omalla tavallaan
myös kulttuurijournalismin kehitystä yhä journalistisempaan suuntaan. Taiteesta täytyy tehdä
mielenkiintoista.

Saavutukset
Jokaiselle kentälle ja toimijalle kuuluu erilaisia potentiaalisia saavutuksia, jotka vaikuttavat
positiivisesti arvostukseen ja edelleen pääomaan. Taiteilijan saavutuksina voidaan pitää myös
titteleitä ja asemaa, mutta näihin tekijöihin olen perehtynyt jo edellä. Tässä kohtaa nostankin esille
konkreettisempia saavutuksia ja tapoja, joilla niistä puhutaan. Taiteilija elää näyttelyistä ja
tilauksista, ja ne konkretisoivat myös taiteilijan asemaa ja menestystä. Näyttelyt ja suuret tilaukset
lisäävät taiteilijan näkyvyyttä ja edelleen tietoisuutta hänestä. Toisaalta suuriin tiloihin ei pääse
ennen kuin on saavuttanut tietynlaisen aseman ja tietoisuuden.

Aineistoni ensimmäinen esiin nouseva saavutus on Tapperin edustus Venetsian biennalessa 1962.
Saavutuksen noteeraaminen nostaa kuitenkin esille ristiriidan tämän puhetavan analysoinnissa:
suurin osa jutuista käsittelee jotakin näyttelyä tai julkista teosta, jota voidaan pitää taiteilijan
saavutuksena. Olennaista tässä kohdin onkin keskittyä siihen, miten näyttelyistä puhutaan, ja miten
näyttelyihin tai esimerkiksi julkisiin teoksiin viitataan toisten näyttelyiden yhteydessä. Se, kuinka
monta kertaa puhetapaa aineistossa käytetään, on tässä kohtaa epärelevanttia.

Tapperin valinta Venetsian biennaleen on hyvä esimerkki siitä, miten kirjoittajien suhtautuminen
vaikuttaa itse saavutuksen painoarvoon. Tapper edusti Suomea tässä kansainvälisestikin hyvin
arvostetussa taidetapahtumassa ensimmäisen kerran vuonna 1962. Jo tuolloin Olli Valkosen
mielestä nuori veistäjä puolusti hyvin paikkaansa näyttelyssä (HS 5.4.1962). Erik Kruskopf
puolestaan toteaa, että biennaleen lähetetään ensimmäistä kertaa nuoria osanottajia, ja että tämä
ratkaisu on oikea (HBL 26.6.1962). Molemmat pitävät Tapperin jopa ainutlaatuista valintaa
osuvana. Taiteilijan kannalta palaute on merkittävä: hän on ensimmäisiä nuoria edustajia, ja hänet
on valittu edustajaksi perustellusti.

Toisaalta taiteen kentältä löytyi myös vastakkaisia näkemyksiä, jotka eivät näy aineistossani
oikeastaan ollenkaan. Timo Vuorikosken (2001, 63) mukaan
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”Kain Tapper valittiin repivien taisteluiden jälkeen Suomen edustajaksi vuoden 1962
Venetsian biennaaliin [… ] Venetsian biennaalin taiteilijavalinnat olivat osa suomalaisessa
kuvataidekentässä käynnistynyttä monitasoista, tyylillisiin kysymyksiin, ikäpolvien välisiin
näkemyseroihin eikä vähiten puhtaasti valtapoliittisiin rintamalinjoihin liittyvää
hegemoniataistelua [… ] Vanhan linjan hallinnassa olleessa Taide-lehdessä ei kirjoitettu
kansallisylpeydestä.”

Tapperin valinta ei siis ollut mitenkään itsestäänselvyys, vaikka se tällaisena aineistossani
näyttäytyykin. Pohdinkin sitä, uskalletaanko kulttuurijournalismissa haastaa taideinstituutioiden
päätöksiä ja osallistua aidosti keskusteluun. Vuorikosken mukaan juuri Taide-lehti taiteen kentän
edustajana haastoi päätöksen lähettää Tapper Venetsiaan ja kritisoi sitä, mutta sanomalehtien linja
oli sovittelevampi (emt.). Jo aikaisempienkin puhetapojen yhteydessä on tullut vaikutelma
sovittelevasta asenteesta ja asettumisesta kiistojen ulkopuolelle sekä taiteen kentän laajempien
ilmiöiden hyväksymisestä ilman suurempaa vastarintaa. Kulttuurijournalismin rooli ja tehtävä
taiteen yhdenvertaisena keskustelukumppanina vaikuttaisi jo aineistoni aikavälillä (1955–2007)
menettäneen terävyytensä.

Toisen kerran Tapper edusti Suomea Venetsiassa vuonna 1984. Tapani Kovanen, jonka
suhtautuminen Tapperiin on ollut kirjoittajista epäilevintä, toivoo ”persoonalliselle ilmaisulle
menestystä”(TS 24.3.1984). Kovanen siis toivoo, eikä usko. A.I. Routio suhtautuu Tapperin
edustukseen melko neutraalisti. Hänen huolenaiheenaan ovat konstruktionistisen ajattelun
vaikutuksen taiteilijaan, eikä niinkään taiteilijan edustavuus itse näyttelyssä. (US 22.3.1984) Dan
Sundell on kirjoittajista luottavaisin ja korostaa taiteilijan saamaa myönteistä vastaanottoa,
ajankohtaisuutta ja persoonallisuutta (HBL 24.3.1984). Maila-Katriina Tuominen viittaa ainoana
taiteilijan ensimmäiseen edustajuuteen vuonna 1962, ja toteaa, että ”Tapperille Venetsia on tuttu
paikka”. Tuominen ei ota suoraan kantaa Tapperin valintaan, mutta jutun yleissävy on hyvin
positiivinen (AL 27.5.1984). Kaikkien kirjoittajien jutuista on luettavissa samanlaista sävyä, ja
toisaalta valinnan itsestäänselvyyttä. Tapperin edustajuutta ei tarvitse enää perustella.

Ensimmäinen jutun kohdenäyttelyn ulkopuoliseen teokseen tai muuhun saavutukseen viittaava
maininta löytyy aineistoni alkupäästä vuodelta 1964. Olli Valkonen perustelee Tapperin puolesta
sitä, että tältä ei ole näyttelyssä esillä kuin muutama teos. ”Nuoren Sibeliuksen pronssipää oli
mukana muistuttamassa Tapperin Hämeenlinnaan tekeillä olevasta suuresta monumentista, mikä
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muuten lienee syynä siihen ettei näyttelyssä ollut veistoksia viittä enempää”(AL 29.10.1964).
Periaatteessa tämäkin viittaus nousee näyttelyssä esillä olevasta teoksesta, mutta siinä myös
viitataan suurempaan kokonaisuuteen, jota yksi teos edustaa. Viittauksen olennaisin merkitys on
kuitenkin siinä, että se on eräänlainen puolustuspuheenvuoro. Taiteilijalla on painava syy tuoda
näytille vain muutama teos.

Golgatan kallion ympärille rakentunut kohujen korostaminen voidaan myös nähdä eräänlaisena
saavutusten kertauksena. Teos nousee aineistostani esille ehdottomasti eniten. Siihen viitataan
kymmeniä kertoja aina sen syntyajankohdasta 2000-luvulle asti. Tämän julkisen veistoksen merkitys
ei ole yksinomaan siinä, että se on aiheuttanut kohua, vaan siitä on myös tullut Tapperin tunnusteos.
Ei ole mitenkään tavatonta, että taiteilijan uralta korostuu yksi tai muutama teos, jotka alkavat
julkisuudessa edustaa taiteilijan tuotantoa. Leonardo Da Vinci tunnetaan Mona Lisastaan, Auguste
Rodin Ajattelijastaan ja Edward Munch Huudostaan. Sama ilmiö on havaittavissa myös taiteen
muilla aloilla. Kenellekään ei varmasti ole epäselvää, mikä on esimerkiksi Alvar Aallon nimikkotyö.
Nämä tunnusteokset voivat olla taiteilijan uran kruunu tai riippakivi, sillä ne muodostavat vahvaa
julkista kuvaa taiteilijan tuotannosta.

Viittaukset julkisiin teoksiin, suuriin näyttelyihin ja muihin saavutuksiin lisääntyvät aineistoni
loppupuolella. Jutuissa esimerkiksi todetaan Tapperin olevan ”täystyöllistetty”(Tuominen, AL
15.3.1973) ja huomioidaan taiteilijan tekemät monumentit presidenteistä (Sundell, HBL 13.1.1990).
Taiteilijan teokset ovat siis haluttuja.

Edellä esitetyt viittaukset ovat vielä jokseenkin sidoksissa kirjoitusajankohtaansa, eli ne kertovat
sen hetkisestä tilanteesta ja saavutuksista. 2000-luvulla jutuissa korostuu saavutusten kertaaminen.
Sekä Sari Toivakka, Dan Sundell että Maila-Katriina Tuominen viittaavat Tapperin uraan ulkomailla
1990-luvulla. Näyttelyt ovat olleet isoja ja niitä on ollut paljon. Julkisia teoksiakin taiteilija on
tehnyt useita. Samassa yhteydessä käydään myös läpi taiteilijan kotimaisia saavutuksia. (KSML
23.9.2001, HBL 3.11.2001 ja AL 21.9.2001) Vaikka jutun kohteena siis onkin tietty näyttely, sen
yhteydessä käydään läpi pikakelauksella koko taiteilijan ura ja sen kohokohdat.

Saavutuksiin viittaamisella on monenlaisia merkityksiä. Niistä ilmeisin lienee se, että taiteilijan
asemaa korostetaan. Se, että kohdenäyttelyn ulkopuolelta nostetaan esille muita teoksia, näyttelyitä
tai esimerkiksi julkisia veistotilauksia, lisää taiteilijan uskottavuutta ja arvostusta. Toisaalta samalla
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tehdään lukijalle myös tutuksi taiteilijan muuta tuotantoa. Kyse on sekä yleisön palvelemisesta,
taiteilijan tunnetuksi tekemisestä, että halusta tehdä näkyväksi omaa tietämystä taiteen kentän
tapahtumista. Jos taiteilijan saavutuksiin viitataan jälkikäteen, kyse on yhä selkeämmin taiteilijan
aseman ja uran korostamisesta sekä välittävästä roolista yleisön ja taiteilijan välillä.

Erilaisten näyttelyiden, palkintojen, tilausten ja teosten esille nostaminen palvelee myös taiteen
kenttää. Yleisölle tulee yhtäältä tutuksi se, mitä kentällä tapahtuu, ja toisaalta tehdään näkyväksi
taiteen kentän järjestäytynyttä ja institutionaalista luonnetta. Kandidaatintutkielmani
esimerkkitapauksina oli kaksi Vuoden nuori taiteilija -palkintoa. Tapahtuman järjestäjät uskoivat
palkinnon tuovan ”sekä taloudellista että henkistä tukea, myönteistä julkisuutta ja tunnettuutta sekä
suuren taideyleisön silmissä että institutionaalisen taidemaailman sisällä”(Ilmonen 2004, 10).
Anneli Ilmosen esipuhe tapahtuman juhlavuosikirjassa kertoo omalta osaltaan siitä, miten kentän
toimijat tarvitsevat kentän olemassaoloa ja sen potentiaalisia saavutuksia: taiteilija saa
saavutuksista, kuten julkisista tilaustöistä tai palkinnoista, taloudellista ja henkistä tukea sekä
(yleensä) myönteistä julkisuutta ja tunnettuutta. Taidepalkinto puolestaan vahvistaa kenttää ja sen
institutionaalista olemusta, antaa lupauksen, että on olemassa palkitsemisen arvoista taidetta ja että
taide ylipäätään voi olla palkitsemisen arvoista.

Kolme esimerkkitapausta
Seuraavaksi otan lähempään tarkasteluun kolme jo edellisessä luvussa esiteltyä näyttelyä ja niitä
koskevan kirjoittelun. Tarkoituksenani on etsiä esimerkkijutuista tässä luvussa esille nousseita
puhetapoja, ja edelleen pohtia niiden muutosta ja eroja kirjoittajien välillä.

Yhteisnäyttely Veikko Vionojan kanssa vuonna 1964
Vuoden 1964 yhteisnäyttelystä ovat siis kirjoittaneet Olli Valkonen (Liite 2.2, AL 29.10.1964, tässä
luvussa tästä eteenpäin AL) ja A.I. Routio (Liite 2.1, Kauppal. 17.10.1964, tässä luvussa tästä
eteenpäin Kauppal.).

Molemmat kirjoittajat käyttävät taiteilijoista vain titteliä taiteilija. Tämä sopii koko aineiston
antamaan kuvaan, jossa tittelit lisääntyvät vasta myöhemmin. Mielestäni on myös mielenkiintoista,
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ettei kumpikaan kirjoittajista nosta esille sitä, että kyse on kahdesta eri kuvataiteen muodosta:
Tapper on kuvanveistäjä ja Vionoja kuvataidemaalari. Lukijan siis oletetaan tietävän, kenestä
tekstissä puhutaan. Tämä puolestaan kuvastaa kirjoittajien suhdetta yleisöönsä. Vielä 1960-luvulla
ajatus kirjoittajasta välittäjän yleisön ja taiteen välillä ei ollut korostunut.

Sekä Valkonen että Routio nostavat esille Vionojan naivismin, ja Valkonen täydentää tätä vielä
naturalismilla ja realismilla. (AL; Kauppal.) Tapperia ei kuitenkaan sidota mihinkään tyylisuuntaan.
Molemmissa teksteissä Tapperin taide jää suhteessa Vionojaan ikään kuin
määrittelemättömämmäksi. Tapperista ei osata vielä sanoa varmasti, mitä hän edustaa.

Routio toteaa taiteilijan etenevän ajoittain kauas ”niiltä figuuritaiteen linjoilta, joiden puolesta
sodin ”(Kauppal.). Jutusta ei ilmene suoraan, mitä linjoja Routio puolustaa, ja mihin suuntaan
Tapper etenee. Oletan Roution muiden tekstien perusteella hänen kuitenkin viittaavan Tapperin
hyvinkin abstraktiin ja pelkistettyyn ilmaisuun. Tätä tulkintaa tukee myös se, että Valkonen kuvaa
näyttelyn teoksia abstraktioina. Sana viittaa tietenkin abstraktiin, jota ei voida varsinaisesti pitää
tyylisuuntana, koska se ilmaisumuotona sulkee sisäänsä moniakin tyylejä ja ismejä. Mielestäni se on
kuitenkin taiteen tekemisen suuntaus.

Nämä kaksi juttua vertautuvat hyvin koko aineistoon ismien ja tyylisuuntien suhteen. Ismejä on
vähän, eikä Tapperia sidota varsinaisesti mihinkään. Toisaalta Valkonen käyttää ismejä verrattain
paljon kuvaillessaan Vionojan taidetta. Vaikuttaakin siltä, että ismien vähyys on osittain Tapperia
taiteilijana koskettava ilmiö. Valkosen halu korostaa ismejä kuvastaa puolestaan kirjoittajan roolia
asiantuntijana ja taiteen edustajana. Ammattitermit vähenevät kulttuurijournalismissa, kun
kirjoittajat muuttuvat. Jos ”kulttuurista kirjoitettuja juttuja on lukijan nimissä syytetty
vaikeaselkoisiksi ja ammattijargonilla jauhetuiksi sisäpiirikeskusteluiksi”(Jaakkola 2010, 11.),
perusteita syytöksille ei aineistostani juurikaan löydy. Vaikeaselkoisuudeksi voi kuitenkin tulkita
myös sen ylitulkitsevan kirjoitustyylin, johon osa kirjoittajista aineistoni alkupäässä ja puolivälissä
sortuu.

Routio kuvaa Tapperia ja Vionojaa ”eri ikäpolvien”miehiksi (Kauppal.). Hän ei kuitenkaan
täsmennä tätä ilmausta, eikä viittaa siihen muualla tekstissään. Valkonen ei puolestaan kuvaa
mitenkään sitä, mihin asemaan (nuori vai vanha) taiteilijat sijoittuvat. Tämän puhetavan läsnäolo on
siis lähinnä viitteellinen. Kuten aikaisemmin totesin (alaluvussa Nuori lupaus vai vanha mestari),
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Tapperia kuvataan nuoreksi taiteilijaksi viimeisen kerran vuonna 1962, ja hänet nostetaan vanhojen
joukkoon jo vuonna 1974. Vuoden 1964 näyttely sijoittuu siis tähän taiteilijan uran ”keski-ikään”,
jonka aikana hän kasvaa asemaansa vanhana mestarina.

Vuosi 1964 on ajankohdaltaan sikäli mielenkiintoinen, että Tapperin kaksi ehkä kohutuinta teosta,
Golgatan kallio vuodelta 1961 ja Surumarssi 1963, olivat juuri valmistuneet, ja niistä käydyt
keskustelut olivat juuri laantuneet. Valkonen ei kuitenkaan viittaa kohuihin mitenkään. Hän
keskittyy esillä oleviin teoksiin, eikä yhdistä niitä aikaisempiin teoksiin. Routio puolestaan toteaa
Tapperin edustavan näyttelyssä ”moitittuine 'hakkuupölkkyineen'”(Kauppal.). Ero kirjoittajien
välillä on selkeä. Vaikka Valkonen edustaa kirjoittajana vanhempaa sukupolvea kuin Routio, hänen
näkemyksensä taiteesta on vähemmän konservatiivinen. Valkonen on vahvemmin mukana taiteen
kentän eteenpäin vievässä muutoksessa, kun Routio pyrkii säilyttämään vanhaa.

Näyttely sijoittuu Tapperin uran alkuvaiheisiin, joten suuria saavutuksia ei vielä taiteilijan uralle
mahdu. Näyttelyssä oli kuitenkin esillä Jean Sibeliuksen muotokuva, joka oli tehty säveltäjän
Hämeenlinnaan pystytettyä muistomerkkiä varten. Valkonen viittaa muotokuvasta puhuessaan
tähän tilattuun monumenttiin suurena. Viittaus kuvastaa kirjoittajan suhtautumista Tapperiin. Tätä
tulkintaa tukee myös se, että Valkonen puolustaa monumentin keskeneräisyyden avulla sitä, että
Tapperilta on esillä vain muutamia veistoksia.

Routio ei puolestaan mainitse kyseistä monumenttia ollenkaan. Lukijalle jää Roution jutusta
epäselväksi se, että Sibeliuksen pää on tehty monumenttia varten. Lukijan oletetaan siis tietävän,
mistä on kyse, tai sitten Routio ei halua korostaa monumentin olemassaoloa.

Vuoden taiteilija Helsingin juhlaviikoilla vuonna 1981
Vuoden 1981 näyttelystä kirjoittivat Osmo Laine (Liite 2.6, TS 13.9.1981), Tapani Kovanen (Liite
2.4, Ssdm 29.8.1981), A.I. Routio (Liite 2.7, US 30.8.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin US),
Dan Sundell (Liite 2.5, HBL 3.9.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin HBL) ja Maila-Katriina
Tuominen (Liite 2.3, AL 5.9.1981, tässä alaluvussa tästä eteenpäin AL), eli aineistoni kaikki tänä
ajankohtana työskennelleet kirjoittajat.
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Vuoden taiteilijaksi valinta on jo itsessään saavutus ja siihen sisältyy titteli, jonka kaikki kirjoittajat
toistavat. Jutuissa ei nouse juuri esille muita titteleitä, mikä on ymmärrettävää näyttelyn luonteen
takia. Tapperin voidaan myös olettaa olevan lukijalle tuttu, ja toisaalta kaikissa jutuissa on kuva
taiteilijan veistoksesta, mikä kertoo kuvataidemuodon jo ennen varsinaista tekstiä.

Se, miten vaikeasti Tapper ja erilaiset ismit ja tyylit sopivat samaan lauseeseen, tuntuu korostuvan
jutuissa. Yhtäältä kirjoittajat korostavat esimerkiksi informalismin ja modernismin roolia. ”Hänen
irtaantumisensa puhtaista näkyvistä muodoista tapahtui aikana, jolloin informalismi alkoi
tunkeutua Suomeen. Tapper oli modernismin tienraivaajia ja myös sen Akilleen kantapää”(AL).
Viittaukset ovat tähän tapaan enimmäkseen viittauksia menneeseen kauteen taiteilijan uralla.
Toisaalta nousee esille se, että Tapperia on vaikea sijoittaa tiettyyn tyyliin. Teksteistä löytyy myös
muuhun aineistoon verrattuna yllättävän paljon taiteen terminologiaa, kuten impressio, abstraktius
ja figuratiivisuus. Kovasen jutusta kuitenkin puuttuvat kokonaan tällaiset ilmaukset tai viittaukset
ismeihin.

Viittauksia taiteilijan asemaan on erilaisia. Yhtäältä korostuu se, että Tapper on nyt hyväksytty ja
arvostettu osa taiteen kenttää. Toisaalta jutuista löytyy arvottavia viittauksia taiteilijan uran
alkuvaiheisiin. Sundellin mielestä Tapper on ollut valmis taiteilija jo alusta asti (HBL). A.I. Routio
toteaa, ettei Tapper tinkinyt taiteilijalle kuuluvasta vapaudesta edes nuorena, ”omasta linjastaan
epävarmana”(US). Jutuissa korostuu asetelma, jossa taiteilijan nuoruus ja vähemmän selkeä asema
taiteen kentällä on muuttunut kokemukseksi ja vakaaksi asemaksi.

Maila-Katriina Tuomisen juttu (AL) poikkeaa mielestäni muista siinä, että hän käyttää suhteellisen
paljon tilaa Tapperin kohuisan uran läpikäymiseen. Tuominen nostaa esille sekä Golgatan kallion
ympärille kietoutuneen keskustelun että vuoden 1963 kiistan ei-esittävän taiteen edesottamuksista.
Toisaalta lähes kaikki kirjoittajat mainitsevat nämä kohut, mutta he eivät käytä niihin yhtä paljon
tilaa. Tuomisen journalistinen, taiteen mielenkiintoisuuteen tähtäävä ote on siis tässä vertailussa
jokseenkin ilmeinen.

Kohuihin viitataan poikkeuksetta menneenä taisteluna, josta Tapper on selvinnyt voittajana. ”Nyt ei
Golgatan kalliota annettaisi pois mistään hinnasta. Tapperin suuri veistos (230x398) on sittemmin
ollut esikuvana muutamille muille kirkkoihin sijoitetuille puureliefeille”(TS). Kohut ovat siis
kääntyneet taiteilijan kannalta positiiviseksi. Toisaalta se, että Tapper ei pääse eroon kohutaiteilijan
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leimastaan, voi olla negatiivinenkin asia. Jutuissa jää toissijaiseksi itse näyttely, jos kirjoittaja
keskittyy korostamaan taiteilijan värikästä julkista kuvaa.

Retrospektiivi näyttely Sara Hildénillä vuonna 2001
Tapperin viimeinen suuri näyttely sai aineistossani hyvin tilaa. Toisaalta vuonna 2001
kulttuurisivuja hallitsivat jo suuret kuvientäyteiset jutut yksittäisistä näyttelyistä ja taiteilijoista.
Näyttelystä kirjoittivat aineistossani Dan Sundell (Liite 2.11, HBL 3.11.2001, tässä luvussa tästä
teenpäin HBL), Maila-Katriina Tuominen (Liite 2.10, AL 21.9.2001, tässä luvussa tästä eteenpäin
AL) ja Sari Toivakka (Liitteet 2.8. ja 2.9, KSML 23.9.2001, tässä luvussa tästä eteenpäin KSML).

Taiteilijan uran vaihe selittää osaltaan sitä tittelien määrää, joka juttuihin sisältyy. Toisaalta
Tuominen ei kertaakaan mainitse Tapperin akateemikon arvonimeä, vaan kuvaa taiteilijaa
mieluummin nykytaiteilijaksi ja kuvanveistäjäksi. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tittelit ovat paitsi
ajallinen ilmiö, myös taiteilijan uraan kiinnittyvä ilmiö. Kaikissa jutuissa on tietty selittävä
journalistinen ote, johon tittelit sijoittuvat. Toivakan ja Sundellin kohdalla ne esitellään eräänlaisena
luettelona alun esittelyssä. Taiteilijan kannalta tittelit ovat konkreettisia osoituksia asemasta, mutta
myös alleviivauksia taiteilijan ainutlaatuisuudelle ja taiteilijuudelle. Tästä kuvaava esimerkki on
mielestäni Tuomisen käyttämä termi ”kuvanveistäjän ote”(AL), jolla hän kuvaa yksinkertaisesti
taiteilijan kosketusta puuhun.

Jos tarkastellaan ismien ja tyylisuuntien käyttöä, vuoden 2001 näyttelyä koskevat jutut eivät eroa
suuresti vuoden 1981 jutuissa. Taiteen termejä ripotellaan tekstiin kuitenkin varovaisemmin.
Ismeistä eniten huomiota saa jälleen informalismi, jolla viitataan menneeseen. Yhtä lailla tulee
noteeratuksi Tapperin asema tyylien ulkopuolella. Tämä näkemys pitää siis pintansa läpi taiteilijan
uran.

Vuonna 2001 ei enää ollut epäselvää, millainen asema Tapperilla oli taiteen kentällä. Tuominen
viittaa taiteilijaan kerran konkreettisella sanalla mestari, mutta muuten asemaa korostetaan muulla
tavoin. Kaikki kirjoittajat käyvät Tapperin uraa ja elämää läpi. Ensimmäistä kertaa korostuu myös
taiteilijan lapsuus maalaismaisemissa ja perheen taiteellinen tausta. Journalistinen henkilökerronta
saa tilaa itse näyttelyn arvioinnilta. Journalistista nousua kuvaa myös se, että kohut pääsevät jälleen
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kerran osaksi juttuja. Toivakka nostaa jopa esille taiteilijan saamat tappouhkaukset. Toisaalta
Sundell pysyttelee vähemmän dramaattisella linjalla, eikä esimerkiksi mainitse jutussaan Golgatan
kalliota, joka ei ollut edes esillä näyttelyssä. Juttujen näkökulmissa on siis selkeitä
kirjoittajakohtaisia eroja. Nämä erot näkyvät myös saavutusten kuvailussa. Toivakka ja Tuominen
nostavat esille taiteilijan kansainvälisen uran, joka on jäänyt aikaisemmin suomalaisittain vähälle
huomiolle. Sundell ei tähän viittaa.

Kolme esimerkkijutun kautta muodostuu erikoinen kuva siitä, miten taiteilijaa sijoitetaan taiteen
kentälle. Tämä kuva on monin paikoin yhteneväinen sen kanssa, mitä koko aineisto antaa ymmärtää.
Puhetapojen kirjo vähenee ja keskittyy. Se, millaiseksi toimijaksi kirjoittajat Tapperin taiteen
kentällä asemoivat, vaikuttaisi yhdistävän kirjoittajia: Tapper on saavuttanut kaikki taiteilijalle
mahdolliset arvonimet ja tittelit, edustanut informalismia, joskin omaperäisellä tavalla, saavuttanut
vahvan ja vakiintuneen aseman taiteen kentällä jo varhaisessa vaiheessa, kulkenut urallaan kohusta
kohuun, tehnyt lukuisia julkisia teoksia ja vastaanottanut erilaisia palkintoja. Mielestäni tämä kertoo
siitä, miten vahva konsensus kulttuurijournalismissa vallitsee, miten yhteinen mielipide säilyy, ja
miten vähän kulttuurijournalismi konkreettisesti haastaa taiteen kenttää.

Esimerkkien avulla voi myös nähdä konkreettisia harppauksia kulttuurijournalismin muutoksessa.
Luvun 7. lopulla nostin esille sen, että viimeisen näyttelyn perusteella Dan Sundellin ero kahteen
journalistiin oli ilmeinen. Saman totean tämänkin luvun puhetapojen perusteella. Erityisen tärkeäksi
erottelijaksi muodostuu se, miten kirjoittajat suhtautuvat kohuihin ja kohutöihin. Toivakalla ja
Tuomisella menneen kohun tapahtuma-arvo astelee itse näyttelyn yli toisin kuin Sundellilla.
Toisaalta kaikki kolme kirjoittajaa ovat suhtautumiseltaan äärimmäisen neutraaleja.

Kuolema ja ikuinen asema
Kain Tapper kuoli 17. elokuuta 2004. Vaikka taiteilija oli sairastanut jo pitkään, työskenteli hän
aivan elämänsä loppuun asti. Tapperilta jäi kesken teoksia ja rakenteilla olevia näyttelyitä, jotka
hänen avustajansa myöhemmin viimeistelivät.

Taiteilijan kuolema ikään kuin pysäyttää kuvan hänen urastaan. Aineistostani löytyy kuitenkin
juttuja Tapperista myös kuoleman jälkeen. Sari Toivakka kirjoitti Tapperin viimeiseksi jääneestä
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näyttelystä, joka pystytettiin vain päiviä taiteilijan kuoleman jälkeen (KSML 26.8.2004). Toivakka
myös haastatteli Tapperin leskeä vuonna 2007, kun taiteilijan teoksille etsittiin sopivaa
sijoituspaikkaa (KSML 24.2.2007).

Taiteilijaan on luonnollista palata, jos hänen teoksiaan on esillä kuoleman jälkeen. Itse kuolema on
kuitenkin oma tapahtumansa, johon aineistossani tarttuu vain kaksi kirjoittajaa. Tätä selittää
tietenkin se, että suurin osa kirjoittajista on jo lopettanut uransa tai kuollut. Otsikkoaineistoni
perusteella voin todeta, että taiteilijan kuolemaan liittyen kirjoitettiin yli kaksikymmentä kertaa 11
lehdessä.

Dan Sundellin (HBL 18.8.2004, tässä luvussa tästä eteenpäin vain HBL) ja Sari Toivakan (KSML
18.8.2004, tässä luvussa tästä eteenpäin vain KSML) jutut taiteilijan kuolemasta antavat hyvän
kuvan siitä, miten kulttuurijournalismissa aihetta lähestytään. Molemmat kertaavat Tapperin uraa
kunnioittavassa hengessä. Iso osa edellä esitetyistä sekä luvun 7. että luvun 8. puhetavoista nousee
mukaan tekstiin. Taitelija oli lyyrikko: ”Kain Tapper var en naturlyriker[...]”(HBL). Hänen
taiteensa oli omaleimaista: ”Tapperin vahvuus puussa sinetöityi [… ] aikanaan monella tapaa
ainutlaatuisissa veistoksissa”(KSML). Hän oli ilmaisullisesti ja teknisesti taidokas: ”Tapper
ilmensi herkkyyttään vahvoissa materiaaleissa, kivessä puussa ja vedessä”(KSML). Tapperin
teokset ovat suomalaisia: ”Tappers skulptur tolkar den finländska naturen [...]”(HBL). Toisaalta
hän menestyi myös kansainvälisesti: ”Tapperin 1990-luvun työt olivat ehkä tunnetumpia maailmalla
kuin Suomessa”(KSML). Taiteen määrittelyn puhetavoista ainoastaan vaativuus ja epäonnistumiset
jäävät pois.

Taiteen kentälle sijoittaminen näkyy niin ikään monella tapaa. Kaikki tässä luvussa esitetyt
puhetavat nousevat esille. Lähes kaikki tittelit opettajasta akateemikkoon käydään läpi. Tapperin
todetaan edustaneen monia tyylisuuntia suomalaisessa taiteessa: ”I sin konst har Kain Tapper
tangerat många viktiga strömningar inom den efterkrigstida konsten, från modernism och
informalism till minimalism och miljökonst”(HBL). Taiteilija oli aikanaan nuori lupaus: ”[Tapper]
tuli 50-luvun puolivälissä esiin uutena lupaavana veistäjänä”(KSML). Sittemmin hän vakiinnutti
asemansa: ”Inom finländsk bildkonst har Tapper blivit ett begrepp”(HBL). Tapperin uraan kuului
kiistoja: ”I början av 1960-talet väckte hans altarrelief för kyrkan i Orivesi storm [… ] ”(HBL).
Näihin kiistoihin liittyi myös tiennäyttäjän rooli: ”(Tapper) uudisti veisto- ja kirkkotaidetta [… ] ”
(KSML). Tapperin uraan sisältyi myös useita kohokohtia ja saavutuksia, joista julkiset teokset
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edustavat vain pientä osaa: ”Tapper on toteuttanut yli 40 julkista veistosta Suomeen ja ulkomaille”
(KSML).

Kuoleman lopullisuudesta seuraa kiistaton ja kunnioitettu, ikuinen asema suomalaisen kuvataiteen
huipulla: ”Bland konstnärer och kolleger yttrades Tappers namn alltid med största vörnad”(HBL).

Tapperin kuolema tuo näkyväksi sen, millaisena hänet kuvattiin läpi uransa ja mitä hänessä haluttiin
korostaa. Kuva taiteilijan urasta omaksutaan sellaisenaan, ja se näkemys, joka taiteilijasta annetaan
uran kussakin vaiheessa, jää elämään edustavana. Tämä kertoo siitä, miten yksimielisesti
kulttuurijournalismi hajanaisesta luonteestaan huolimatta toimii.

Toisaalta kuolemasta kertovat kaksi juttua korostavat sitä, miten konkreettisesti puhetapojen
läsnäolo säilyy. Kulttuurijournalismi on muuttunut, koska sen kirjoittajat ja tavoitteet ovat
muuttuneet. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että erilaiset puhetavat tekstin mekaanisinakin ilmiöinä ovat
säilyneet. Taiteesta ja taiteilijasta nostetaan yhä esille samanlaisia asioita. Missä siis on se muutos,
josta kulttuurijournalismin yhteydessä puhutaan?
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9. Kriittinen yhteenveto tuloksista
Tässä vaiheessa on syytä palata tutkimuskysymykseeni: mitä Kain Tapperia koskevat
sanomalehtikirjoitukset kertovat kulttuurijournalismista ja sen muutoksesta? Aineistoni analyysin
perusteella voin todeta, että Kain Tapperin ura kertoo kulttuurijournalismin ja taiteen kentän
kytköksen olevan monimutkainen. Kirjoittajien identiteettiin ja sanomalehtien rakenteellisiin
muutoksiin liitetty kulttuurijournalismin muutos ei toteudu sisällössä sellaisenaan. Muutos on
hidasta, eivätkä taiteesta kirjoittamisen perinteet unohdu, vaikka kirjoittajan lähtökohdat
muuttuisivatkin. Seuraavassa käyn läpi konkreettisesti sitä, mitä puhetavat kertovat
kulttuurijournalismista ja sen muutoksesta.

Edellä esiteltyjen vakiintuneiden puhetapojen merkitys on jaettavissa kolmeen erilaiseen ryhmään,
jotka kertovat puhetapojen potentiaalisista seurauksista (kohdat a ja b) ja toisaalta siitä, mitä niiden
olemassaolo kertoo kirjoittajista tutkimuskohteena (kohta c):
a) Puhetavoilla pidetään yllä taiteen kentän olemassaoloa.
b) Puhetapojen avulla osallistutaan taiteen kentän keskusteluun joko yleisellä tasolla tai
sanomalla jotakin taiteilijasta osana taiteen kenttää. 4
c) Puhetavat tuovat näkyväksi kirjoittajien erilaisia pyrkimyksiä.

Puhetavoissa voi olla latautuneina kaikkia näitä erilaisia merkityksiä tai vain joitakin niistä.
Seuraavaksi tarkastelen näitä kolmea merkitysulottuvuutta ensin niiden merkityksen ja toiseksi
muutoksen kautta.

Mistä puhetavat kertovat?
Puhetapojen keskeinen ja perustavanlaatuinen merkitys on yhä siinä, että ne ylläpitävät ajatusta
taiteen kentästä jonakin perustellusti olemassa olevana. Sekä luvun 6. että 7. puhetapoihin on
latautunut ajatus siitä, että on olemassa jotakin, jota voi kutsua taiteeksi ja edelleen taiteen kentäksi.
Merkitys ei ole tietoisesti ladattu, vaan kuvastaa sitä, miten diskursseihin, eli puhetapoihin, latautuu
ideologisia seurauksia (Jokinen –Juhila –Suoninen 1993, 43). Se, että taiteilijaa esimerkiksi
4

Taiteen kentällä tarkoitan tässä yhteydessä sitä taiteen kentän julkista kuvaa, jonka kulttuurijournalismi itse luo, ks.
luku 1.

114

kutsutaan taiteilijaksi sisältää jo itsessään ideologisen käsityksen siitä, että on olemassa jotakin, jota
voi kutsua taiteilijaksi ja edelleen taiteeksi. Tälle taiteen kentälle kirjoittajat sijoittavat sekä
taiteilijaa että paikoitellen myös itseään. Kirjoittajien oma asema on yhtä riippuvainen taiteen
kentästä kuin taiteilijankin, mutta olisi kärjistettyä väittää, että kirjoittajat käyttäisivät tietoisesti
sanaa taiteilija edellä kuvailemassani merkityksessä. Kirjoittajat sijoittuvat itse kielellisesti
rakentuneisiin todellisuuteen ja kulttuurijournalismin käytäntöön, jolloin puhetavat ovat olemassa
osana käytäntöä. Kyse onkin siitä, että kirjoittajat päätyvät käyttämään näitä samoja puhetapoja, eli
omaksuvat käytännöt sellaisenaan. Esittelemäni puhetavat ovat siis suuressa määrin hegemonisia,
eli hallitsevia (Jokinen - Juhila 1991, sit. Jokinen –Juhila 1993, 81).

Toinen tärkeä merkitys puhetapojen taustalla on se, että niillä pyritään vaikuttamaan taiteilijan
asemaan taiteilijana. Tätä pyrkimystä toteutetaan yhtäältä taidetta arvostelemalla ja toisaalta suorilla
viittauksilla taiteilijan asemaan ja sijoittumiseen taiteen kentällä. Näissäkin tapauksissa puhetavat
ovat usein samanlaisia, eli niille löytyy jokin yhdistävä teema, kuten toinen taidemuoto tulkinnan
välineenä tai taiteilijan uran ”ikä”. Toisaalta näiden, kuten monien muidenkin ilmausten, tietoinen
tavoite ei palaudu taiteen kenttään, vaan kirjoittajien ammattiin liittyviin tehtäviin, kuten kuvailuun,
tulkintaan ja arvottamiseen (Jaakkola 2010, 78). Kyse onkin siitä, että näiden tehtävien taustalle on
kasautunut jännitteitä, jotka syntyvät kulttuurijournalismin kaksoisluonteesta taiteen ja journalismin
välillä.

Arvostelemalla taidetta osallistutaan myös keskusteluun hyvästä taiteesta. Toisaalta suurin osa
arvostelusta on positiivista, eli varsinaista näkemystä hyvästä tai huonosta ei juurikaan sanota.
Viittaukset taiteen kentän rakenteisiin ja taiteilijan asemaan tällä kentällä kuvaavat mielestäni
kulttuurijournalismin jopa alisteista asemaa suhteessa taiteen kenttään. Kirjoittajat eivät lähde
haastamaan taiteen kentän asetelmaa, vaan tyytyvät mukailemaan hallitsevaa, eli legitiimiä, makua
ja näkemystä taiteesta tai taiteilijasta.

Kirjoittajat sijoittavat myös itseään taiteen kentälle. Asettumalla itse katsojan ja lukijan yläpuolelle
taiteen ymmärtäjiksi, he luovat kuvan siitä, että katsoja ei ole mukana siinä keskustelussa, johon
kirjoittaja itse osallistuu. Kaikki kirjoittajat eivät tätä kuitenkaan tee, ja on perusteltua korostaa sitä,
että tietoiset pyrkimykset erottautumiseen yleisöstä makuhierarkioiden avulla ovat aineistossani
aivan marginaalisia. Hurrin (1993, 46) mukaan Bourdieun teoriassa lehden, kriitikon ja yleisön
välillä on ikään kuin sanaton yhteistyösopimus.
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”Sopimuksen olemassaolo ei edellytä, että osapuolet ovat siitä tietoisia. Päinvastoin.
Bourdieu korostaa, että yhteisymmärrys toimii parhaiten, kun se on 'itsestään selvä' ja kun
kaikki osapuolet vilpittömästi uskovat toimivansa täysin pyyteettömästi ja vailla
voitontavoittelua. Kriitikot palvelevat lukijakuntaansa hyvin vain, koska heidän asemansa
'intellektuellien kentällä' on homologinen sen aseman kanssa, joka lukijakunnalla on
'luokkien kentällä', mutta koska he samalla ovat naiivin tietämättömiä tämän homologian
olemassaolosta.”

Vaikka kirjoittajat siis sijoittuvatkin Bourdieun luokkajaossa erojen tajun edustajiin ja yleisö, eli
sanomalehden lukijakunta, puolestaan joko hyvän kulttuuritahdon tai välttämättömyyksien valinnan
luokkaan, osapuolet eivät varsinaisesti tiedosta jaon olemassaoloa. Kunkin asema on niin itsestään
selvä, ettei sen perusteluita korosteta tietoisesti. Bourdieun käsite doxa (doksa) kuvaakin joukkoa
ennakkokäsityksiä, jotka vastaavat tiettyä asemaa tuotannon, taiteen ja kulttuurin kentällä, ja joiden
hyväksyminen on kentän ja edellä kuvatun yhteisymmärryksen elinehto (Bourdieu 1980, sit. Hurri
1993, 46). Doksan merkitys on siinä, että se tekee kirjoittajien asemasta puhua taiteesta
”luonnollisen”. Se kuvaa tilannetta, jossa vallitseva sosiaalinen järjestys näyttäytyy ikään kuin
ainoana mahdollisena. Doksa on tilanne, ”jossa jokapäiväinen elämismaailma muitta mutkitta
hyväksytään”. (Bourdieu –Wacquant 1995, 98.)

Kulttuurijournalismissa tällaista totaalista doksaa ei mielestäni voi sanoa olevan, mutta käsite kuvaa
hyvin sitä luonnollistumista, minkä kautta sosiaaliset käytännöt ja rakenteet tulevat vallitseviksi.
Doksa myös herättää kysymyksen siitä, ovatko teot kulttuurijournalismin kentällä tietoisia ja niiden
seuraukset todellisia vai ovatko esille nostamani tavoitteet ja merkitykset lähinnä potentiaalisia.

Täytyy myös pitää mielessä se, että kirjoittajat eroavat sen suhteen, kenelle he ajattelevat
kirjoittavansa, ja millaisen roolin he kirjoittajina ottavat. Hurri (1993, 272) esimerkiksi jakaa
kulttuuriosastojen symbolisten taisteluiden edustajat sukupolviksi seuraavasti: 1) 1950-lukulaiset tai
modernistit, 2) 1960-lukulaiset tai kulttuuriradikaalit, 3) 1970-lukulaiset tai poliittiset osallistujat ja
4) 1980-lukulaiset. Viimeinen sukupolvi on Hurrille vasta hahmotelma, mutta sen perusolemusta
kuvaa tyylillisten seikkojen korostuminen.
Jako on mielestäni sikäli mielenkiintoinen, ettei tällaista jakoa olisi mahdotonta tehdä oman
aineistoni perusteella, vaikka siitä varmasti löytyisi kaikkien sukupolvien edustajia ja sen
laajuudessaan voisi olettaa toteuttavan edes viitteellisesti Hurrin jakoa. Jako perustuukin keskeisiltä
116

osin hänen haastattelututkimukseensa. Jaon taustalla ovat siis ne arvot, joita kirjoittajat ovat itse
tuoneet esille. Jo tämä ristiriitainen havainto perustelee tutkimukseni merkitystä, sillä arvojen
toteutuminen ei näy konkreettisesti tai selvästi analyysini perusteella kulttuurijournalismin
sisällöissä ainakaan kuvataidetta koskevien kirjoitusten osalta.

Kulttuurijournalismin tutkimus on usein kohdistanut katseensa joko yksittäisiin
tapausesimerkkeihin ja kieleen kokonaisuutena tai kirjoittajiin ja järjestelmiin heidän ympärillään.
Oman tutkimukseni lähtökohta, tekstiaineiston tutkiminen historia- ja kirjoittajalähtöisesti,
tarjoaakin tähän tutkimustraditioon erilaisen jatkeensa. On myös aiheellista haastaa ajatus siitä, että
kirjoittajien itse esittämät ideologiat, arvot tai tavoitteet, ohjaisivat itse tekstiä. Vaikuttaa nimittäin
siltä, että sosiaalinen rakennelma ja vakiintuneet puhetavat luovat ensisijaiset raamit, joiden
puitteissa kirjoittaja pyrkii arvojaan toteuttamaan.

Kirjoittajien ja yksittäisten kirjoitusten ja puhetapojen väliset erot tulevat mielestäni siinä, mitä
tekstillä tavoitellaan, tietoisesti tai tiedostamatta. Haluavatko kirjoittajat ensisijaisesti osallistua
taiteen kentän ja hyvän taiteen määrittelyyn vai kokevatko he välittävän tehtävänsä yleisön ja taiteen
välillä tärkeämpänä? Nämä erot eivät ilmene selkeinä, eivätkä ne selity yksinomaan ajan avulla.
Yhdellä kirjoittajalla voi myös olla erilaisia tavoitteita eri teksteissään.

Miina Supinen (2003) on löytänyt kulttuuritoimittajien puheesta viisi erilaista ammatillista roolia,
joita hän kutsuu diskursseiksi.
1.

Vallankäyttäjä asettuu portinvartijan asemaan suhteessa taide-elämään ja
taiteilijoihin ja toimii mielipidejohtajana suhteessa lukijoihin.

2.

Altavastaaja kokee olevansa väheksytty oman lehtensä toimituskulttuurissa.

3.

Itsenäisyys toimii ikään kuin vastapainona edelliselle. Kulttuuritoimittajilla on
suhteellisen autonominen asema ja ammatillinen itsenäisyys erikoistumisen
kautta.

4.

Tiedonvälittäjä korostaa kulttuurijournalismin journalistista puolta, ja edelleen
journalistista ammattitaitoa.

5.

Syvällisyysdiskurssi kuvaa subjektiivisen tulkinnan merkitystä.

Supisen haastattelututkimus kohdistui siis kulttuuritoimittajien puheeseen, ja se kuvaa lähinnä omaa
aikaansa, eli 2000-lukua. Diskursseissa on kuitenkin joitakin yhteyksiä aineistoni sisällöllisiin
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puhetapoihin. Esimerkiksi vallankäyttö suhteessa yleisöön on yksi niistä erottelun avaimista, joilla
kirjoittajat nostavat itsensä yleisönsä yläpuolelle. Tiedonvälittäjän rooli näkyy jo useissa taidetta
selventävissä puhetavoissa, mutta se korostuu tapahtumakeskeisyyden myötä. Syvällisyyden, eli
tulkinnan, merkitys on ilmeinen läpi aineistoni. Mielestäni tulkinta kuitenkin jakautuu kahtia:
ensinnäkin se palautuu journalistisiin tavoitteisiin tiedonvälittämisestä ja edelleen Jaakkolan (2010)
esille nostamasta elämyksellisyydestä. Toiseksi se toteuttaa taidekritiikille asetettuja tehtäviä taiteen
vaatettamisesta. Tässä tapauksessa tulkinta palautuukin taiteen kentälle, ja sen ominaispiirteet
tulevat taiteen kentän puheesta.

Näitä diskursseja tai ammatillisia rooleja ei voi kuitenkaan kutsua varsinaisesti pyrkimyksiksi, vaan
niihin sisältyy erilaisia pyrkimyksiä. Luvussa 2. esitellyt kritiikin muodot tarjoavatkin toisen tavan
hahmottaa puhetapoihin latautuneita tavoitteita. En kuitenkaan koe, että voisin aineistoni perustella
poimia esiin juttuesimerkkejä esteettisestä, journalistisesta, popularisoivasta tai eläytyvästä
kritiikistä. Nämä kaikki elävät kerrostuneina teksteissä, ja kyse on enemmänkin siitä, kuinka suuri
minkäkin kritiikkityypin rooli yksittäisessä jutussa tai yksittäisen kirjoittajan jutuissa on.

Miten puhetavat muuttuvat?
Mielestäni aineistoni osoittaa monellakin tapaa, että kulttuurijournalismi peilaa ja elää suoremmin
taiteen kentän keskustelua ja kehitystä vielä esimerkiksi 1970-luvulla kuin myöhemmin 1990- tai
2000-luvulla. Alisteinen asema suhteessa taiteen kenttään murtuu kuitenkin pikku hiljaa, kun
journalistiset tavoitteet syrjäyttävät vanhaa asetelman. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuvailu
säilyy, mutta tulkinta jää pois. Puhetavoissa kehitys näkyy siinä, että esimerkiksi luvun 7.
puhetavoista vaativuus ja epäonnistumiset puuttuvat aineistoni loppupäässä. Toisaalta alaluku
Kuolema ja ikuinen asema osoittaa, että kaikki muut aineistoni puhetavat ovat elossa vielä 2000luvullakin.

Ajatus taiteen kentän olemassaolosta ei kuitenkaan katoa, ja niin sanottu taidepuhe säilyy läpi
aineistoni. Kirjoittajille on siis yhä tärkeää säilyttää kirjoituksensa kohde. Toisaalta koko
kirjoitusperinne on syntynyt taiteen kentälle suunnatusta puheesta. Syntyhistoria näkyy aineistossani
siinä, miten tiettyjen puhetapojen (esim. taiteen kuvaaminen toisella taidemuodolla) taustalla on
varhaisista taideteorioista lähteneitä asenteita, ja siinä, miten nämä puhetavat säilyvät läpi
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aineistoni.

Taiteilijan aseman ja hyvän taiteen määrittely (esimerkiksi epäonnistumiset) kevenee aineistoni
loppupäässä. Toisaalta viittaukset taiteilijan uraan ja menestykseen korostuvat. Muutoksen taustalla
voi yhtä aikaa olla sekä se, että taiteilijan ura konkreettisesti etenee, että kulttuurijournalismin
laajempi muutos kohti kritiikittömyyttä. Taiteilijan julkisuuskuva taiteen kentän edustajana uran eri
vaiheissa on kaikilla kirjoittajilla lähes sama riippumatta kirjoittajan omasta kirjoitusajankohdasta ja
-kontekstista. Toisaalta esimerkiksi informalismin kohdalla Tapperiin liitetään myöhemmin
näkemys edelläkävijästä, eli vanhaan näkemykseen lisätään positiivisia merkityksiä. Tämä kehitys
kulkee osaltaan rinta rinnan aikaisempien kulttuurijournalismin tutkimusten kanssa: Kirjoittajat
asettuvat aineistoni loppupuolella yhä enemmän välittäjän ja selittäjän rooliin. Tunnelmalliset
kuvaukset lisääntyvät ja yleisön rooli kokijana korostuu. Täytyy kuitenkin pitää mielessä se, että
aineistoni loppupää on juttumäärältään pienempi kuin aineistoni alkupää. Teen siis päätelmäni
1990- ja 2000-lukujen kehityksestä vain kolmen kirjoittajan avulla.

En voi olla pohtimatta sitä, mitä taidemaailma tekee kulttuurijournalismilla, joka ei enää keskustele
sen kanssa. Yhtäältä taiteen kuvaaminen houkuttelevaksi on positiivinen asia. Toisaalta kritiikin ja
taiteen kentälle kohdistuvan puheen katoaminen poistavat kulttuurijournalismista sen merkityksen
taidetta eteenpäin vievänä voimana. Tämä keskustelu on siirtynyt taiteen kentän omiin julkaisuihin.

Kehitys ei ole välttämättä huono. On ilmeistä, että jo pitkään kulttuurijournalismin kyky osallistua
tasavertaisena taiteen kentän keskusteluun on ollut kyseenalainen. Taiteen kenttää tai taiteilijoita ei
enää haasteta. Altti Kuusamon näkemys kriitikosta myyntiedustajana, ”joka on hankkinut
peruskoulutuksensa partiossa ja joka on jatkokouluttanut itseään kiertämällä kaikki kritiikin
teoreettiset ja kulttuurifilosofiset kysymykset”(Kuusamo 1989, 309) kuvaa tämän kehityksen
herättämää keskustelua taiteen kentällä 1980-luvun lopulla. Nyt voidaan jo todeta, että muutos on
yhtäältä jatkunut ja toisaalta kääntynyt suuntaan, jossa kriitikoita ei enää ole, ja taiteesta kirjoittavat
oman alansa asiantuntijat, eli journalistit. Toiminnallinen ero taiteen kentän ja kulttuurijournalismin
kentän välillä on kasvanut. Analyysini tukee käsitystä siitä, että kulttuurijournalismi ei enää osallistu
taiteen kentän keskusteluihin, vaan toistaa niitä. Toisaalta kehitys on kulkenut suuntaan, jossa
keskustelut jätetään toistamatta, ja juttujen keskiöön nousee henkilö (taiteilija) ja tapahtuma (kohut
ja taidetapahtumat yleensä).
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Tutkimuksen kriittistä tarkastelua
Jonathan Potter ja Margaret Wetherell (1987, 170-172) ovat asettaneet diskursiiviselle tutkimukselle
neljä kriteeriä, joiden kautta sen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja relevanttiutta voidaan tarkastella.
1.

Koherenssi. Tutkimuskysymys, teoria, analyysi ja tulkinta muodostavat eheän
kokonaisuuden.

2.

Osallistujien orientaatio. Diskursiivisen lähestymistavan kiinnostus kohdistuu
puheeseen, ja sen vaihteluihin ja ristiriitoihin. Tutkimuksessa täytyy huomioida
puheen tuottajien näkökulma.

3.

Uusien kysymysten esille tuominen. Tutkimuksen tarkoitus on tehdä näkyväksi
kyseenalaistamattomia kielen käytäntöjä.

4.

Hedelmällisyys. Tutkimus pystyy tuomaan esille uusia näkökulmia, selityksiä ja
ratkaisuja.

Seuraavaksi tarkastelen tutkimustani näiden kriteerien kautta:

Koherenssi
Mielestäni tutkimukseni etenee johdonmukaisesti, ja sen osat tukevat toisiaan. Kokonaisuus on
kuitenkin haastava, sillä analyysissani kulkee mukana monta ulottuvuutta. Yritän samanaikaisesti
huomioida taiteilijan uran muutokset osana muuttuvaa taiteen kenttää, kirjoittajien lähtökohdat,
kulttuurijournalismin muutokset ja tietenkin tekstin elementit, joissa näkyy edelleen viittauksia
taideteorioihin ja taidepuheeseen. Tämän tutkielman raamit rajoittavat kaikkien osa-alueiden
perinpohjaista teoreettista ja historiallista avaamista, mutta koen, että onnistun luvuissa 1., 2. ja 4.
antamaan riittävän kuvan kustakin ulottuvuudesta.

Itse analyysi on niin ikään monitasoista, eli joudun soveltamaan erilaisia lähestymistapoja.
Mielestäni tekemäni tarkka sisällönerittely antaa kuitenkin sen luotettavan perustan, jolle rakennan
tulkintani.

Osallistujien orientaatio
Tutkimani aineisto on sikäli riippumatonta, että en ole tutkijana osallistunut sen tuottamiseen (vrt.
esim. haastattelututkimus). Osallistujien orientaatioon liittyvää kriteeriä sovellan kuitenkin siten,
että pyrin näkemään kirjoittajat osana omaa aikakauttaan ja kontekstia. En myöskään sano, mikä on
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oikea tai väärä tapa kirjoittaa taiteesta tai kulttuurista yleensä.

Olen tehnyt kirjoittajien teksteistä tulkintoja, jotka eivät välttämättä vastaa heidän omaa
näkemystään siitä, mihin he ovat tekstillä pyrkineet. Toisaalta analyysini tarkoitus onkin osoittaa
potentiaalisia ja tiedostamattomia merkityksiä, eikä konkreettisia tavoitteita. Korostan edelleen sitä,
että kulttuurijournalistien haastattelututkimusten tulokset ovat paikoitellen ristiriidassa oman
analyysini kanssa, mikä herättää kysymyksen siitä, toteutuvatko ideologiat tekstin tasolla, eli
kirjoittaako journalisti todella perinteisemmästä asiantuntija-arvostelijasta poiketen vai ovat
kirjoitustavat jokseenkin samantyyliset.

Uusien kysymysten esille tuominen
Tutkimukseni tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä vuorovaikutusta, mikä taiteen ja journalismin välillä
on, ja miten tämä vuorovaikutus jännitteineen näkyy kulttuurijournalistisissa teksteissä. Analyysini
tavoitteena on nostaa esille itsestään selviltä vaikuttavia puhetapoja, joiden olemassaoloa emme
välttämättä huomaa, ja joilla on ilmimerkitystä syvempiä merkityksiä osana taiteesta kirjoittamisen
pitkää traditiota. Tutkimukseni tarkoitus ei ole kuitenkaan esittää ”totuutta”asiasta, vaan tuoda
keskusteluun mukaan uusia näkökulmia, ja pyrkiä avaamaan katsettamme näille tekstin
ulottuvuuksille.

Tekemäni tulkinnat ovat omiani, eli nimeämäni puhetavat ovat tutkijan luomuksia. Ne kuitenkin
perustuvat koko aineiston tarkkaan sisällönerittelyyn, jonka kautta juuri nämä teemat nousevat
keskeisiksi. On tietenkin mahdollista, että puhetapojen esiintyminen selittyy paikoitellen taiteilijan
kautta. Uskon kuitenkin, että taiteilijan merkitys näkyy enemmänkin siinä, miten puhetavat
painottuvat suhteessa toisiinsa. Olen myös pyrkinyt tekemään näkyväksi sellaiset tilanteet, joissa
taiteilijalla voi kuvitella olevan selkeästi merkitystä puhetavan esiintymiselle aineistossani.

Hedelmällisyys
Itselleni ei ole tullut vastaan vastaavaa kotimaista (tai ulkomaista) tutkimusta
kulttuurijournalismista. Tämä on mielestäni jopa hämmentävää, sillä aikaisemmassa tutkimuksessa
on korostettu juuri kirjoittajien erikoista tilannetta kahden kentän välimaastossa. Aikaisemmissa
tutkimuksissa kohteeksi on kuitenkin valittu joko kirjoittajien oma näkemys tai teksti erillisenä
elementtinä. Toisaalta esimerkiksi Hellman ja Jaakkola (2009) pureutuvat artikkelissaan ensiksi
kulttuurijournalistien ammatin kaksoisluonteeseen ja jatkavat tästä kulttuuriosaston rakentumisen
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tarkasteluun muutoksen ilmentäjinä.

On joka tapauksessa ilmeistä, että kulttuurijournalismi muuttuu. Muutoksen taustalla on useita syitä,
kuten kirjoittajien lähtökohtien muutos, lehtien rakenteelliset muutokset ja journalismin ja
julkisuuden arvopohjan muutos. Mielestäni tutkimukseni antaa uuden ja tuoreen näkökulman tämän
muutoksen merkityksestä. Vaikka kirjoittajat muuttuvat, ja samalla ammattikunnan oma näkemys
ammatillisesta identiteetistä muuttuu, sisällön ja tekstin tasolla muutos on hidasta. Taiteesta
kirjoittamisen historia on pitkä ja siinä vaikuttavat perinteet ja arvot ovat juurtuneet syvälle.
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126

LIITTEET
LIITE 1. Aineisto
Olli Valkonen
Suomen Sosialidemokraatti (Ssdm)
Nuorten 14. näyttely 11.12.1955
Kotimaista kuvanveistoa 3.11.1956
Valtio palkitsi taiteilijoita 22.12.1956
Keskisuomalaista taidetta 10.3.1957
Helsingin Sanomat (HS)
Ars 1961 Helsinki 29.10.1961
Taidenäyttelyt 5.4.1962
Venetsian biennale –III 10.7.1962
Näyttelykatsaus 16.11.1962
Sata taiteilijaa pohjoismaista 17.3.1963
Aamulehti (AL)
Tasaista näyttelysyksyä 29.10.1964
Uusi Suomi (US)
Sculptor –veistäjäin erikoinen 18.10.1970

Erik Kruskopf
Hufvudstadsbladet (HBL)
”De ungas”konst: sober men lam 12.12.1955
Den sista etappen av ett skulptursekel 28.10.1956
Skulpturutställningen 1.11.1956
Mera ung konst 5.3.1957
Skulpturdominerat konstsäsongfacit 21.6.1957
Konstkrönika 13.4.1958
Statens konstpris och statens gåvor 18.11.1960
Konstkrönika 19.2.1961
Norden på Venedig-expon 26.6.1962
Skulptur och vatten 3.8.1963
Längtan till naturen 7.4.1967
Konkreta vittnesbörd 12.10.1969
Aaltos Mairea dragplåster för sommarexpo i Norrmark 30.6.1972
Parisskolan i Aalto-ram 17.7.1973

127

Skupturkonst i bokform 23.6.1981

Kainuun Sanomat (Kainuun St.)
Tapper ei ole onnistunut 13.8.1974

Osmo Laine
Turun Sanomat (TS)
Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttely Jyväskylässä 19.10.1956
Pohjoismaiden taidetta Suomen osasto 21.4.1964
Oriveden kirkko 16.8.1964
Vapaamuotoista 14.12.1965
Tampereen uusi museo 27.3.1966
Vuosinäyttely taidemuseossa 27.9.1968
Vaikutelmia ja vaikutuksia 27.7.1969
Kuvanveistäjien maailma 13.1.1971
Jyväskylän kesän taidepuintia 15.7.1971
Soiva jännitys 1.12.1971
Tampereen kuvakesä 13.8.1972
Mairean viimeiset kuvat 8.7.1973
Katse vielä kesään päin 2.9.1973
Juhlaviikkojen veistokset 3.9.1975
Taiteen hirsilinna elää 24.6.1977
Villa Mairea jälleen avoinna 9.7.1978
Kesää pakkasessa 14.2.1979
Purnun kesäpöytä 1.7.1979
Pasuuna ja lyyra 14.1.1981
Luonnon lyriikkaa ja sfäärien soittoa 13.9.1981
Vilskettä vainiolla 6.10.1981
Teen alttarin katajasta 11.10.1981
Veistäjissä on valuuttaa 12.9.1986

Tapani Kovanen
Suomen Sosialidemokraatti (Ssdm)
Pohjoismaiden taidetta Ateneumissa 29.3.1963
Maaliskuulaiset 20.3.1964
Näyttelykatsaus 8.10.1967
Näyttelyjä 10.10.1969
Kuusikymmenvuotias veistos 22.10.1970
Kuvanveistäjäliitto ei hyväksy 'Paasikivenlinjaa' 11.12.1970
”Mustalaisen puukko”ja ”Paasikiven linja”puhuttavat 17.12.1970
Haarajoen näyttely 13.7.1971
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Näyttelyt 6.12.1971
Näyttelyistä 16.3.1973
Kukkivaa kulttuurikesää: Purnu ja Suvi-Pinx 20.7.1973
Kuvataide 2.1.1975
Kuvataiteita kesäisessä ympäristössä 20.6.1975
Kuvataide 30.8.1975
Kuvataide 7.1.1978
Juhlanäyttelyt 29.8.1981
Taiteilijakuvia 17.11.1981
Kuvataide 24.3.1984

Ahti Ilmari Routio
Kauppalehti (Kauppal.) 1964-1970
Näyttelykatsaus 21.3.1964
Näyttelykatsaus 17.10.1964
Ateneumin kolmivuotisnäyttely: Kaunista, vaikkei uutta 13.11.1965
Vanhan ja uuden runsaus 31.3.1967
Värikylläinen kuvakulkue 6.10.1967
Lousiana näyttää suuntaa: Miljöötaiteilijoiden voitot 17.10.1967
Päättyneen vuoden näyttelyt: Pitkään nuottaan kertyy kyllä 5.1.1968
Saksaa, Pariisia, Suomea 10.10.1969
Vuoden 1969 kuvasaalis: Ylitarjontaa pääkaupungissa 2.1.1970
Uusi Suomi (US)
Veistäjät vaakaan 9.5.1970
Taidehallin tutka-asema 27.5.1970
Jyväskylän Kesän kuvat: Kaunista mutta kapeaa 5.7.1970
Monumenttipolitiikka on hiukan hakoteillä 28.11.1970
Tuuli käy monumenttiin 15.12.1970
Kuva kantaa viestiä monille 6.9.1971
Parivaljakot taiteen kynnöksellä 21.11.1971
Kansanlaulu, kypsä viini 28.11.1971
Tuli tiheä parvi taiteilijoita 9.4.1972
Vaiston ja älyn terällä 14.4.1972
Kelpaa katsoa kesän kuvia 4.7.1972
Taas kaunista pääkaupunkiin 14.1.1973
Kuvat pienet pippuriset 21.12.1973
On vanhoissa varaa 12.1.1974
Taas tehdään tiliä taidehankinnoilla 6.1.1975
Nyt näytetään kuka on kuka 20.6.1975
Juhlaviikkojan kuvasatoa 24.8.1975
Vaasalaisia on onnistanut 14.6.1976
Onko suomalaisilla omaa taidehistoriaa 31.12.1977
Mammutin kallo runoilijan käsissä 6.1.1978
Taidehallin kuvaesseet 3 19.3.1978
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Gullichsen-kokoelma esillä 27.8.1978
Kuvia, kirjoja, katsauksia 19.12.1980
Kain Tapper, Vuoden taiteilija 30.8.1981
Nelikulmainen Tapper 22.3.1984
Ajan merkkejä maassa ja puussa 31.10.1984
Puun puhetta aikojen takaa 7.4.1986
Tapper sekoittaa geometriaa ja mystiikkaa 18.1.1990

Dan Sundell
Hufvudstadsbladet (HBL)
Två generationer möts 27.11.1971
Sommarkonst i Jyväskylä 2.7.1972
Utställningsronden 3.3.1973
Olika tillsammans 9.3.1973
Konst för kejsaren? 8.5.1973
Didrichsens visar två års nyförvärv 28.12.1974
Medaljer till salu 17.2.1977
Skupltur på djupet 14.1.1978
Konst på Mairea 14.7.1978
Författarprofiler 30.12.1978
Naturens arketyp 3.9.1981
Ljusmålad skupltur 24.3.1984
Det fundamentala 27.10.1984
Skulpturen blickar inåt 6.8.1986
Förfinade visioner 12.1.1990
Tapper talar 13.1.1990
Skulpturens inre väg 17.1.1992
Förspelet har börjat 25.5.1993
Barfotagossen som boren skulptör 3.11.2001
Kain Tapper är död 18.8.2004
Maila-Katriina Tuominen
Aamulehti (AL)
Herättävät luonnonvoimat 15.3.1973
Taidetta kotoa ja kaukaa 12.7.1973
Matka maalta kaupunkiin 22.3.1975
Juhlaviikkojen kuvataide ei innosta 3.9.1975
Viiden vuosikymmenen kuvat 21.3.1978
Perinteen kaksi olemusta 3.9.1978
Puusta kasvaa tuuli 5.9.1981
Kain Tapper edustaa Suomea Venetsian biennaalissa 27.5.1984
Oi Emma, mikä nainen! 21.9.2001
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Sari Toivakka,
Keskisuomalainen (KSML)
Muodon maisema ei katoa 3.12.2000
Ärhäkät viivat ja värit uusinta Tapperia 23.9.2001
Mielen ja liikkeen nitkahduksia 21.7.2002
Yö hengittää veistoksessa 18.9.2003
Puun, kiven ja veden kuuntelija on poissa 18.8.2004
Veistäjän lyyrinen viiva 21.8.2004
Iso tuuli humahtaa 26.8.2004
Surun rinnalla kiitollisuus ja ilo 25.2.2005
Äiti tulee lähelle 24.2.2007
Savon Sanomat (Savon St.)
Kain Tapperin viimeisissä teoksissa pelkistyy olennaisin 26.8.2004
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LIITE 2. Juttunäytteet lukujen 7. ja 8. esimerkkitapauksista.

Liite 2.1. Otos jutusta: A.I.Routio, Näyttelykatsaus Kauppal. 17.10.1964.

Liite 2.2. Otos jutusta: Olli Valkonen, Tasaista näyttelysyksyä AL 29.10.1964.
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Liite 2.3. Maila-Katriina Tuominen, Puusta kasvaa tuuli AL 5.9.1981.
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Liite 2.4. Otos jutusta: Tapani Kovanen, Juhlanäyttelyt Ssdm 29.8.1981.

Liite 2.5. Otos jutusta: Dan Sundell, Naturens arketyper HBL 3.9.1981.
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Liite 2.6. Otos jutusta: Osmo Laine, Luonnon lyriikkaa ja sfäärien soittoa TS 13.9.1981.
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Liite 2.7. Otos jutusta: A.I.Routio, Kain Tapper, Vuoden taiteilija US 30.8.1981.

Liite 2.8. Otos jutusta: Sari Toivakka, Ärhäkät viivat ja värit uusinta Tapperia KSML 23.9.2001.
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Liite 2.9. Otos jutusta: Sari Toivakka, Ärhäkät viivat ja värit uusinta Tapperia KSML 23.9.2001.
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Liite 2.10. Otos jutusta: Maila-Katriina Tuominen, Oi Emma, mikä nainen! AL 21.9.2001.
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Liite 2.11. Otos jutusta: Dan Sundell, Barfotagossen som boren skulptör HBL 3.11.2001.
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