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Alkuperäinen nimi: Ce que mes yeux ont vu 

Kesto: 88 min. 
 
Ikäraja: S 
 
Genre: Draama 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten 
oppilaille 
 
Oppimateriaalin teemoja: Taidehistoriaa, 
tyylisuuntia ja taiteen katsomista, 
taidekonservointi, taidekauppa  
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Elokuvan teemojen ja kerronnan 
hahmotusta 
 
1. a. 
Suomentakaa elokuvan alkuperäinen 
ranskankielinen nimi Ce que mes yeux ont 
vu. Mitä nimi merkitsee, mitä merkityksiä se 
sisältää, mitä se kertoo elokuvan sisällöstä?  
 
Nimi on suomeksi Mitä silmäni näkivät. Kyseessä siis 
ovat katsomisen ja näkemisen kysymykset.  

 
b. Elokuva on saanut englanninkielisen 
nimen Vanishing Point. Mitä se tarkoittaa?  
 
Englantilainen nimi Vanishing Point ("pakopiste") viittaa 
kaukaisuudessa sijaitsevaa pisteeseen, jossa 
perspektiiviviivat näyttäisivät yhtyvän. Ne eivät 
kuitenkaan koskaan yhdy, ainoastaan lähenevät 
loputtomasti. 
 

c. Miten tulkitsisitte elokuvan suomennetun 
nimen?  
 
Maalaukseen kadonnut nainen voi tarkoittaa joko 
elokuvan päähenkilöä Lucieta tai Watteaun rakastettua, 
jota Lucie jäljittää mestarin maalauksista. 

 
 
2. 
Millaisia hahmoja elokuvassa esiintyy. 
Piirtäkää elokuvan roolikartta, jossa 
hahmottuvat myös henkilöiden keskinäiset 
suhteet.  
 
Päähenkilö on Sylvie testudin esittämä taidehistorian 
opiskelija Lucie Audibert. Muita henkilöitä ovat 
professori Jean Dussart (Jean-Pierre Marielle) ja 
katutaiteilija, miimikko Vincent (Geraldine Chaplinin 
veljenpoika James Thiérrée, hänen isoisänsä oli 

Charles Chaplin) sekä Lucien näyttelijä-äiti (Christiane 

Millet). 

 
 
 
Taidehistoriaa, tyylisuuntia ja taiteen 
katsomista 
 
Jean Antoine Watteau (1684-1721) ja 
rokokoo 

 
1.  
Merkittävimmäksi 1700-luvun ranskalaiseksi 
maalariksi kutsutun Jean-Antoine Watteaun 
maalausten mysteeri on elokuvan 
salapoliisitarinan ytimessä. Mutta kuka oli 
Antoine Watteau ja mikä on hänen 

merkityksensä taidehistoriassa? Ottakaa 
selvää. 
 
”Jean Antoine Watteau (1684-1721) syntyi ranskan 
Valenciennesissa. Hän pääsi Pariisin Akatemiaan 1712 
ja loi tyylinsä hollantilaisten mestareiden henkeen. 
Watteau sai töitä lavastaja Claude Gillotilta, tutustui 
tuon ajan commedia dell´arte piireihin, ja ajautui sitä 
myötä polttavaan romanssiin kuninkaallisen teatterin 
ballerinnadiivan kanssa. 
Ohjaaja Laurent de Bartillat´n mukaan ”Watteau on 
täydellinen mysteerimaalari. Omituinen taiteilija oli 
salamyhkäinen ja epäsosiaalinen, hänellä oli tapana 
kadota ympäri Pariisia sijainneisiin ateljeihinsa, ja 
hänestä tiedetään hyvin vähän.” Bartillat käyttää 
Watteaun maalauksia kiehtovina portteina toisiin 
todellisuuksiin.” 
( http://www.dvdplaza.fi/leffakanta/nayta.php?sid=9763) 
 
Tietoja taiteilijasta: 
 
Web Museum, Paris 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/ 
 
Watteaun maalauksia Web Gallery of Artissa 
http://www.wga.hu/frames-
e.html?/html/w/watteau/antoine/1/index.html 
 
Watteau Wikipediassa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau 
 
Watteau Artarchivessa: 
http://www.artchive.com/artchive/W/watteau.html 

  
Pinx. Maalaustaiteen mestareita. Tunteiden vaihtuvat 
lavasteet. ”Jean-Antoine Watteau, s.253-182. 2004. 
Helsinki: Weilin+Göös. 
 
Hind, C.Lewis: Watteau. Masterpieces in Colour. 

Lontoo: T.C. & E.C. Jack. 

 
 
2. a.  
Watteaun taide edustaa rokokoota. Ja häntä 
pidetäänkin ensimmäisenä merkittävänä 
rokokootaiteilijana. 
Millaisesta tyylisuunnasta rokokoossa oli 
kysymys? Mikä oli rokokoo tyylille tyypillistä? 
Taiteilkaa oma rokokoo-tyylinen teoksenne. 
Mitkä piirteet tekevät siitä rokokoota? 
 
Rokokoo (ransk. rococo) on saanut nimensä 
tyylisuunnalle tyypillisestä rocaille -koristeaiheesta, joka 
on luonnonaiheinen, epäsymmetrinen ornamentti tai 
ornamenttikooste. Rokokoo sai alkunsa ranskassa n. 
1730-luvulla ja vaikutti kuva-, sisustus-, ja 
koristetaiteessa. Rokokoo pyrki pois barokin 
mahtipontisuudesta, mutta ihaili kuitenkin eksotiikkaa ja 
teatraalista keinotekoisuutta. Tyylille oli tyypillistä 
keveys, sirous, oikullisuus ja epäsymmetria. 
Maalaustaide suosi maallisia aiheita, kuten eroottisia 
vivahteita ja pastoraaliaiheita. Värityskin vaaleni ja 
pastellimaalaustekniikka kasvatti suosiotaan. 

http://www.dvdplaza.fi/leffakanta/nayta.php?sid=9763
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/w/watteau/antoine/1/index.html
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/w/watteau/antoine/1/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Watteau
http://www.artchive.com/artchive/W/watteau.html
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Suomessa rokokoo tuli muotiin aateliston ja yläluokan 
keskuudessa 1750 - 1775.  

 
2.b. 
Tutustukaa seuraavien rokokoota edustavien 
taiteilijoiden ja Watteaun aikalaisten teoksiin 
ja pohtikaa yhdessä mikä niistä tekee 
rokokoo tyylisuunnan edustajia. Mitä 
rokokoolle tyypillisiä piirteitä teoksista löytyy? 
Mitä voitte päätellä niiden perusteella ajasta 
jolloin ne on maalattu ja taiteilijasta, joka ne 
on tehnyt? 
 
Antoine Watteau  
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/
delights.jpg (Elämän lumous) 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/
reunion.jpg (Tapaaminen ulkoilmassa)  
 
 
Francois Boucher (1703-1770) 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/
diana.jpg (Diana nousee kylvystä, 1742) 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/
pastorale.jpg (Pastoraali, 1761) 
 
Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard
/bathers.jpg (Kylpijät, 1765) 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard
/reader.jpg (Lukija, 1770 - 1772) 
 
Rosalba Carriera (1675-1757) 

http://www.museumsyndicate.com/images/3/

26893.jpg  (Omakuva 1715) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm

ons/0/0b/Rosalba_Carriera_Portrait_Antoine_

Watteau.jpg (Antoine Watteaun muotokuva, 

1721) 
 
Maurice Quentin de la Tour (1704-1788) 

http://www.aidart.fr/wp-

content/uploads/2009/07/Quentin-de-la-Tour-

La-Marquise-de-Pompadour-769x1024.jpg ja 

muotokuva 

http://uploads1.wikipaintings.org/images/mau

rice-quentin-de-la-tour/jean-joseph-cassanea-

de-mondonville-1747.jpg (Madame de 

Pompadourin muotokuva 1748-1755) 
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/15
5912 
(Jean-Joseph Cassanéa de Mondonvillen 
muotokuva, 1746/47) 
 

 
3.a 
Palauttakaa mieleenne kohtaus, jossa Lucie 
ja professori tarkastelevat Watteaun 

maalausta Pierrot (1718 - 19). Mitä Lucie 
näkee maalauksessa? Mitä te näette? 
Tehkää kuten professori Lucieta kehottaa: 
”älkää filosofoiko, katsokaa ja sanokaa mitä 
näette!”.  
Miten maalauksen aihe liittyy elokuvan 
tarinaan? 
Keskustelkaa miten eri tavoin taidetta voi 
katsoa ”pintaa syvemmältä”. 
 
Opettaja voi näyttää Pierrot -maalauksen oppilaille 
esimerkiksi seuraavan linkin avulla: 
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/pierrot.jpg 
Opettajan kannattaa kehottaa oppilaita ainoastaan 
katsomaan kuvaa ilman tarvetta analysoida syvempiä 
merkityksiä. 
 
Pierrot-teoksen aihe on peräisin commedia dell´artesta. 
Teoksen päähenkilö on teatterin henkilöhahmo 
Pedrolino, joka on myöhemmältä nimeltään Pierrot, 
Ranskassa Gilles. Sama hahmo esiintyy useissa 
Watteaun maalauksissa. Watteaun tulkinta 
murheellisesta klovnista nousi suosioon 1800-luvun 
romantikkojen keskuudessa ja nykyään se on tuttu 
hahmo kaikkialla. 
 
Lisää Pierrotista:  
Pinx. Maalaustaiteen mestareita. Tunteiden vaihtuvat 
lavasteet.  s. 278. 2004. Helsinki: Weilin+Göös. 
 

 
3.b 
Valitkaa jokainen itsellenne yksi taideteos, 
joka voi olla maalaustaiteen klassikko tai 
nykytaiteellinen näkemys. Esittäkää 
toisillenne oma analyysinne teoksesta. Voitte 
myös kertoa muille millaisia tunteita, muistoja 
tms. teos teissä herättää. Onko 
valitsemassanne teoksessa aineksia 
elokuvan tarinan tapaiseen 
taidehistorialliseen mysteeriin ja 
salapoliisitarinaan?  
 
Keskustelkaa yhdessä miten taidetta pitäisi 
tulkita. Onko olemassa oikeita tulkintoja tai 
oikeita tapoja tulkita taidetta? Mikä merkitys 
tiedolla on tulkinnassa, miten siis esimerkiksi 
taiteilijan elämäkerran tunteminen vaikuttaa 
teoksen tulkintaan? Entä miten tunteet 
vaikuttavat tulkintaan? Onko taiteen 
katsominen ja tulkinta ikinä neutraalia ja 
objektiivista? 
 
4. 

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/delights.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/delights.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/reunion.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/reunion.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/diana.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/diana.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/pastorale.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/boucher/pastorale.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard/bathers.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard/bathers.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard/reader.jpg
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/fragonard/reader.jpg
http://www.museumsyndicate.com/images/3/26893.jpg
http://www.museumsyndicate.com/images/3/26893.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rosalba_Carriera_Portrait_Antoine_Watteau.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rosalba_Carriera_Portrait_Antoine_Watteau.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rosalba_Carriera_Portrait_Antoine_Watteau.jpg
http://www.aidart.fr/wp-content/uploads/2009/07/Quentin-de-la-Tour-La-Marquise-de-Pompadour-769x1024.jpg
http://www.aidart.fr/wp-content/uploads/2009/07/Quentin-de-la-Tour-La-Marquise-de-Pompadour-769x1024.jpg
http://www.aidart.fr/wp-content/uploads/2009/07/Quentin-de-la-Tour-La-Marquise-de-Pompadour-769x1024.jpg
http://uploads1.wikipaintings.org/images/maurice-quentin-de-la-tour/jean-joseph-cassanea-de-mondonville-1747.jpg
http://uploads1.wikipaintings.org/images/maurice-quentin-de-la-tour/jean-joseph-cassanea-de-mondonville-1747.jpg
http://uploads1.wikipaintings.org/images/maurice-quentin-de-la-tour/jean-joseph-cassanea-de-mondonville-1747.jpg
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/155912
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/155912
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/watteau/i/pierrot.jpg
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Watteun sanotaan keksineen fĕtes galante -
lajityypin. Mitä se tarkoittaa? 
 
Fĕtes galante on ranskaa ja tarkoittaa lemmenjuhlaa. 
Ilmaisu merkitsee maalaustaiteessa teatraalista aihetta, 
jossa rakastavaiset vaeltavat tunnelmallisessa 
puistossa. Aiheessa yhdistyvät elegantti flirttailu, 
lemmenseikkailut, melankolinen huolettomuus, kepeä 
ajanvietto ja aistillisuus.  
Aihe on lähellä fĕte champĕtre -teemaa, joka on 
ranskalaisen rokokoon maalaustaiteessa suosittu 
eroottis-lyyrinen aihe. Maaseutujuhlaa kuvaava aihe oli 
suosiossa 1700-luvun alusta 1740-luvulle saakka. 

 
Lähteitä: 
Konttinen, Riitta & Liisa Laajoki 2005: Taiteen sanakirja. 
Helsinki: Otava. 
Pinx. Maalaustaiteen mestareita. Tunteiden vaihtuvat 
lavasteet. 2004. Helsinki: Weilin+Göös. 

 
5.  
Teatteri oli Watteaulle tärkeä innoituksen 
lähde. Hän käytti teoksissaan italialaisesta 
commedia dell´artesta lainattuja pukuja ja 
henkilöitä. Miten teatteriteema näkyy 
elokuvassa? Luetelkaa esimerkkejä. 
 
 
 

Taidekonservointi   
 
1.a. 
Elokuvassa taidekonservaattorit saavat 
ihmeitä aikaan ja salaisuuksia selville 
tutkiessaan ja käsitellessään vanhoja 
maalauksia.  
Mitä taidekonservaattori oikeastaan tekee? 
Ottakaa selvää. 
 
Konservointi juontuu latinan sanasta conservare, joka 

merkitsee säilyttämistä.  
Taidekonservoinnin tarkoitus on varmistaa taideteosten 
säilyminen tulevaisuudessakin. Taidekonservaattori 
sekä korjaa jo syntyneitä vaurioita että ennaltaehkäisee 
uusia. Konservointitoimenpiteet pitävät sisällään 
puhdistamista, suojaamista ja korjaamista. 
Aluksi konservaattori tekee kuntokartoituksen, eli tutkii 
taideteoksen ja selvittää mikä on teoksen yleiskunto ja 
konservointitarve. Teoksen kuntoa arvioidessaan 
konservaattori pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miten 
maalauksen rakenne on muuttunut alkuperäisestä?” 
Varsinaista konservointitoimenpiteitä koskevaa 
päätöstä edeltää selvitys taideteoksen alkuperäisestä 
materiaalista ja rakenteesta, teoksen vaurioista ja 
materiaalimuutoksista sekä teoksen säilytys- ja 
esillepano-olosuhteista. Kartoittavan tutkimuksen 
perusteella konservaattori valitsee taideteokselle 
asianmukaiset konservointimenetelmät ja 
säilytysolosuhteet. Konservaattorit käyttävät tekniseen 
tutkimukseen lukuisia menetelmiä, muun muassa eri 
säteilylajeihin perustuvia menetelmiä. Esimerkiksi 
läpivalaisu-, ultravioletti-, infrapuna-, sivuvalo- ja 

röntgenkuvia ottamalla selvitetään, löytyykö teoksesta 
jotain, mitä paljaalla silmälle ei voi havaita. Elokuvassa 
Maalaukseen kadonnut nainen röntgenkuvat paljastivat 
maalausten kätkettyjä salaisuuksia. Muita teknisiä 
tutkimuksia ovat mm. home- ja bakteeriviljelmien 
ottaminen, mikroskooppitutkimukset ja kuitututkimukset.   
 Taidekonservaattori sekä konservoi että restauroi. 
 
Lisätietoa: 

http://www.johnnurminenprima.com/fi/surpr

ise-me 
 
Eritteistä etiikkaan. Nykytaiteen vaikutus 
taidekonservaattorin rooliin. Kati Huovinmaan pro 
gradu -tutkielma, 2002. Helsingin yliopisto. 
 
Suomen ja maailman taide. Hakemisto, sanasto. 1986. 
Helsinki: WSOY. 
 
Lähteenä on käytetty myös Sinebrychoffin 
taidemuseon näyttelyä Isaac Wacklin – nuori 
tuntematon (6.6. - 7.9.2008)  
 

Tutustukaa Oulun taidemuseon 
konservointipolitiikan esittelyyn:  
 
Tässä yhteydessä konservointipolitiikka 
tarkoittaa konservointitoimintojen 
menettelytapaohjeistoa, jota 
tarkistetaan ja uudelleen arvioidaan 
määräajoin. Sen avulla säädellään puitteet, 
joissa Oulun taidemuseon 
konservointikäytäntö toimii. 
Konservointiohjelma kattaa Oulun 
taidemuseon kokoelmiin liittyvät 
konservointi- ja hoitotoimenpiteet, hankinnan, 
dokumentoinnin, säilyttämisen, tutkimuksen, 
näytteillä olon, näyttelylainat ja tiedottamisen. 
Sama pätee lainattuihin tai tutkimuksiin 
tulleisiin taideteoksiin.  
Konservointityön perusteet: Konservointi-, 
teoshuolto- ja säilytystoiminta nojaa 
museolakiin ja asetuksiin. (Museolaki 
3.8.1992 1729 1 §, Museoasetus N:o 
1312/1992 1§). Lisäksi konservointiyksikön 
tehtäväkenttään sisältyy taideteosten 
näytteillä olo, tilojen teknisen varustetason 
hallinta, alueellisen asiantuntijatyön ja 
neuvonnan harjoittaminen. Kokoelmien 
säilytys-, hoito- ja konservointitehtävät 
määritellään Oulun taidemuseon 
työjärjestyksessä (2.1.2004 4§) ja 
taidekokoelmaohjesäännössä (1.1.2004 4-6 
§). 
 
Taideteoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
kokoelmissa olevaa tai hankittavaksi 
aiottavaa kulttuuriomaisuutta. 

http://www.johnnurminenprima.com/fi/surprise-me
http://www.johnnurminenprima.com/fi/surprise-me
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Taideteos voi olla yksittäinen objekti, 
aineeton, ohjelmallinen tai erillisistä osista 
koottu moniosainen kokonaisuus. 
Taideteoksia ovat kaikki historialliset ja 
nykytaiteen teokset: maalaukset, grafiikka, 
piirustukset, valokuvat, luonnoskirjat, 
veistokset, sekatekniikalla tehdyt teokset, 
koosteet, installaatiot, media- ja koristetaide, 
jotka ovat tai saattavat tulla osaksi Oulun 
taidemuseon kokoelmia tai 
on lainattu näyttelyyn. 
 
Konservointi käsittää taideteosten 
konservointitoimenpiteet, vaurioitumisen 
ennalta ehkäiseminen, dokumentoinnin, 
tieteellisen tutkimustyön, projektinhallinnan ja 
neuvontatoiminnan. Kyseiset toiminnat 
ovat oleellinen osa konservointityötä ja ne 
varmistavat Oulun taidemuseon kokoelmien 
asianmukaisen säilyttämisen ja 
näytteillepanon. 
 
Konservaattorilla on alan koulutus sekä 
vaadittava ammatillinen tieto, kyky ja 
asiantuntemus konservointitehtävien 
tekemiseen (taidekokoelmaohjesääntö 6§). 
Konservaattori vastaa Oulun taidemuseon 
kokoelmien ennaltaehkäisevästä ja 
hoitavasta konservoinnista. Konservaattori 
toimii yhteistyössä taidehistorioitsijoiden, 
muiden tieteenalojen edustajien ja 
erikoisasiantuntijoiden sekä museoteknisen 
henkilökunnan kanssa. 
 
Menettelytapaohjeilla pyritään takaamaan 
yleisölle luoksepääsyoikeus sekä 
huomioidaan taideteosten 
suojelunäkökohdat. Oulun taidemuseon 
konservointiyksikkö tekee teosten huolto- ja 
konservointitoimenpiteet, huolehtii museon 
näyttely- ja säilytystilojen olosuhteista, 
kokoelmanäyttelyiden ja teoslainojen 
tarkistuksesta, tutkimuksesta ja neuvonnasta. 
Kaikkea konservointitoimintaa ohjaa vastuu 
taideteoksen fyysisestä, historiallisesta ja 
esteettisestä koskemattomuudesta. 
Konservaattorilla on vastuu jatkuvasti kehittää 
tietojaan ja taitojaan, jakaa 
tietämystään ja kokemustaan sekä edistää 
asianmukaista konservointikäytäntöä. Kaiken 
konservointitoiminnan on oltava 
vakiintuneiden, kansainvälisesti hyväksyttyjen 
eettisten standardien mukaista (ICOM 
Code of Ethics 2001). 
 

Taideteoksen määritys tehdään hankinnan 
jälkeen. Konservaattori dokumentoi 
taideteokseen kohdistuvat 
konservointitoimenpiteet, kunnossa 
tapahtuvat muutokset, materiaaleja ja 
tekniikkaa koskevat tutkimustulokset sekä 
kirjaa huoltotoimenpiteet. Dokumentointia 
tehdään kirjallisesti, valokuvaten ja 
materiaalinäytteitä keräten. Teoksilla on 
konservointikansio tai -tiedosto, joka sisältää 
kohteenkuvauksen, konservointikertomukset, 
kuntoraportit ja tutkimustiedot. Konservoinnin 
valokuva-aineisto säilytetään kuva-arkistossa. 
Dokumentointitoimenpiteitä arvioidaan 
tarvittaessa. 
 
Ennaltaehkäisevä konservointi sisältää 
varotoimenpiteitä ja ehtoja, joilla taataan 
turvallinen säilytys, käsittely, kuljetus, 
näytteillepano ja vakaat olosuhteet, missä 
teoksen vaurioituminen on epätodennäköistä. 
Tällöin varsinaiset konservointitoimenpiteet 
vähenevät (taidekokoelmaohjesääntö 6§). 
 
(http://www.ouka.fi/taidemuseo/e_toiminta/O
ulun%20taidemuseon%20kokoelmapoliittine
n%20ohjelma.pdf) 
 
1.b. 
Mitä eroa on konservoinnilla ja 
restauroinnilla? 
 
Konservoinnilla turvataan teoksen säilyminen oikeilla 
olosuhteilla ja käsittelyllä sekä korjataan jo syntyneitä 
vaurioita teoksen tuhoutumisen pysäyttämiseksi. 
Restauroinnissa taideteoksen alkuperäinen ulkonäkö 
pyritään palauttamaan. Restaurointia voidaan käyttää 
konservoinnin täydentäjänä. 

 
2. 
Ryhtyisitkö konservaattoriksi?  
Selvittäkää mistä konservaattorioppia on 
mahdollista saada? Mitä koulutus mahtaa 
sisältää? 
 
Konservointikoulutus on Suomessa verraten nuorta. 
Vantaan käsi- ja taideteollinen oppilaitos aloitti 
konservoinnin opetuksen 1984. Korkeakouluopetus 
konservoinnin alalla alkoi 1994 Espoo - Vantaan 
ammattikorkeakoulussa (nykyään EVTEK 
muotoiluinstituutti). 
Konservointiopiskelija oppii perinteisten työtapojen 
lisäksi moderneja konservointitekniikoita. Käytännön 
osaamista täydentää laaja teoreettinen koulutus, joka 
pitää sisällään teknisiä, tieteellisiä ja taiteellisia 
opintoja. 

 
Lisää tietoa konservoinnista: 
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Eritteistä etiikkaan. Nykytaiteen vaikutus 
taidekonservaattorin rooliin. Kati Huovinmaan pro 
gradu –tutkielma, 2002, Helsingin yliopisto. 
Pylkkänen, Riitta 1968: Konservointia ja restaurointia 
Konservointi ja restaurointi. Opas 
Konservointi- ja restaurointipalveluja tarvitseville.1992. 
Helsinki: Pohjoismainen konservaattoriliitto, Suomen 
osasto 
 

3.a. 
Vaurioiden ennaltaehkäisy on tärkeä osa 
konservointia.  
Ajatelkaa että omistatte arvokkaan kankaalle 
tehdyn öljymaalauksen, jonka säilyminen 
hyväkuntoisena on tärkeää. Kirjoittakaa 
taideteoksenne hoito-ohje. 
 
Hoito-ohjeita lyhyesti: 
Kankaalle tehdyn öljymaalauksen pinta on yleensä 
käsitelty suojaavalla vernissalla, joten se ei tarvitse 
suojalasia. Kiilakehykseen pingotettu kangas voi ajan 
kanssa löystyä ja sen voi kiristää kiiloja varovasti 
tiukentamalla. Maalauksen kehyksellä on sekä 
esteettinen että suojaava tehtävä. Kehys estää 
teoksen kolhiintumisen ja helpottaa liikuttamista, sillä 
maalipintaan, eikä kiilakehykseen ei saisi ollenkaan 
koskea. Kehyskin on osa maalausta joten myös sitä 
on käsiteltävä varoen. Kostealla rätillä pyyhkiminen on 
ehdottomasti kielletty, kehyksestä pölyn voin varovasti 
poistaa esim. pehmeällä harjasuuttimella varovaisesti 
imuroimalla.  Teoksen voi suojata takaapäin 
kehykseen kiinnitetyllä jäykällä pahvilla. Tämä suojaa 
maalausta ja estää lian ja pölyn kerääntymisen 
teoksen taakse. Maalauksen oikea ripustus on myös 
tärkeää teoksen säilymisen kannalta.  
Teosta siirrettäessä sitä on kannettava kuvapuoli 
ylöspäin, maalauksia ei saa pinota eikä asettaa 
nojalleen päällekkäin.  
Maalausta ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon. 
Kosteutta ja kosteuden vaihteluita tulee välttää, näin 
estetään maalipinnan halkeilu. Maalausta ei myöskään 
pidä sijoittaa lämpöpatterin tai ilmastointilaitteen 
läheisyyteen. Vain ammattilaiskonservaattori saa 
puhdistaa likaantuneen taideteoksen.  
 
Lisää tietoa: 
Lahti, Louna & Lahti, Markku 1989: Suomalaisen 
taideopas. Helsinki: Tammi. 
 
Caring for your collections / National Institute for the 
Conservation of Cultural Property; Toim. Arthur W. 
Schultz. 1992. New York: Harry M. Abrams 

 
3.b. 
Taidemuseoilla on omat tiukat säädöksensä 
ja ohjeena taideteosten säilyttämistä varten. 
Tutustukaa Oulun taidemuseon 
kokoelmaohjesääntöön:  
 
4. Säilytys, hoito ja konservointi 
4§ 

Taidemuseon kokoelmat tai osa kokoelmista 
on näytteille asetettuna valon, lämmön ja 
kosteuden suhteen 
hyväksyttävät olosuhdevaatimukset 
täyttävissä ja vartioiduissa tiloissa erikseen 
ilmoitettuina aikoina. 
5§ 
Niiden teosten, jotka eivät ole näytteillä, 
lainassa tai sijoitettuna muualle, tulee olla 
säilytettyinä 
asianmukaisesti valvotuissa ja 
olosuhdevaatimukset täyttävissä 
säilytystiloissa. 
6§ 
Oulun taidemuseon kokoelmien hoitoa, 
konservointia ja kunnostusta varten on 
olemassa asianmukaisilla 
laitteilla varustettu ammattitaitoinen 
konservointiyksikkö. Konservointiyksikön 
pääasiallisena tehtävänä 
on valvoa ja turvata kokoelmien teosten 
kuntoa ja tehdä tarvittaessa konservointi- ja 
restaurointityötä, 
seurata tilaolosuhteita museo- ja 
säilytystiloissa sekä mahdollisuuksien 
mukaan valvoa teosten kuntoa 
sijoituspaikoissa. 
(http://www.ouka.fi/taidemuseo/e_toiminta/O
ulun%20taidemuseon%20kokoelmapoliittine
n%20ohjelma.pdf) 
 
 

Taidekauppa 
 
1.a. 
Elokuvassa kuvataan myös 
taidehuutokauppaa. Pohtikaa taiteen 
rahallista arvottamista ja taiteen taloudellista 
puolta. Millä perusteella mielestänne taiteen 
rahallinen arvo määräytyy ja onko sillä 
merkitystä? Mikä taiteessa on arvokasta? 
 
1.b. 
Miten taidekauppa toimii? Mitä 
huutokauppoja tiedätte Suomessa olevan? 
Millaisena huutokauppatilanne elokuvassa 
kuvataan? 
Kerätkää tietoa huutokaupoista, taiteen 
ostosta ja myynnistä.  
 
Huutokauppojen www-sivuja:  
http://www.bukowski.fi/ 
http://www.apollo.fi/ 

http://www.hagelstam.fi/sumuCMS/sivu/uutiset
_listaa 

http://www.bukowski.fi/
http://www.apollo.fi/
http://www.hagelstam.fi/sumuCMS/sivu/uutiset_listaa
http://www.hagelstam.fi/sumuCMS/sivu/uutiset_listaa
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