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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvanavaus: Jan van Eyckin Arnolfinin perhe (s. 72) 
 

Mitä renessanssin piirteitä tunnistat maalauksesta? 
 

• Kyseessä on öljyvärimaalaus, jossa henkilöt ja yksityiskohdat kuvataan tarkasti. 
• Maalauksessa käytetään keskeisperspektiiviä. 
• Teos ei kuvaa uskonnollista aihetta vaan porvaristoa. 
• Teoksen tekijä tiedetään ja hän on signeerannut maalauksen. 
• Teoksen syntyajankohta eli 1400-luku oli renessanssin aikaa. 

 

Tehtävä 1 

 

a) Määrittele käsite renessanssi. 
 

● antiikin kulttuuria ihannoiva ja keskiaikaista kulttuuria väheksyvä 

kulttuurikausi (antiikin ”uudelleen syntyminen”); alkoi Pohjois-Italiasta 
1300-luvun alussa, kukoisti 1400-1500-luvuilla ja  

päättyi 1600-luvun alkupuolella 

 

b) Miksi renessanssi syntyi juuri Pohjois-Italiassa 1300-luvulla? 
 

● Ristiretket kulkivat Pohjois-Italian kautta ja synnyttivät uusia 
kauppareittejä. 

● Kaupunkien kasvu ja kaupan elpyminen loivat uutta varallisuutta ja 
rahatalous elpyi. 

● Pohjois-Italian itsenäiset kaupunkivaltiot ja niiden ruhtinaat kilpailivat ja 

korostivat asemaansa palkkaamalla hoveihinsa taiteilijoita ja tiedemiehiä. 
Myös katolinen kirkko lähti mukaan vallan korostamiseen ja maallistui.  

 

Tehtävä 2 
 

Tee käsitekartta, josta käy ilmi renessanssi vaikutus taiteeseen ja 

tieteeseen. 
 

Tiede: 
● Tiede kehittyi, koska irtauduttiin keskiaikaisesta tiedonkäsityksestä. 

● Humanistit tutkivat antiikin käsikirjoituksia ja nostivat uudelleen esiin 
monia antiikin aikaisia tieteellisiä teoksia. 

● Renessanssiaikana kehittyi mm. matematiikka, tähtitiede ja anatomia. 
● Kirjapainotaidon myötä uudet tutkimukset ja ajatukset levisivät aiempaa 

helpommin. 
● Tieteen kehittyminen edesauttoi uusien keksintöjen syntymistä, mikä 

puolestaan mahdollisti esimerkiksi löytöretket. 
 

Taide: 
● Tieteen kehittyminen heijastui taiteisiin. Esimerkiksi matematiikan 

kehittyminen näkyi maalaustaiteessa keskeisperspektiivin yleistymisenä, 
anatomian tutkiminen mahdollisti tarkat ihmisvartalon kuvaukset ja 
kemian edistysaskeleet auttoivat öljyvärien kehittämisessä. 
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● Kiinnostus antiikkiin heijastui taideteosten aiheissa. Vaikka uskonnolliset 
aiheet olivat edelleen yleisiä, niiden rinnalle tuli maallisempia aiheita. 

Ihmistä saatettiin myös jälleen kuvata alastomana. 
● Arkkitehtuurissa jäljennettiin antiikin rakennuksia: esimerkiksi pylväät, 

päätykolmiot, holvaustekniikka ja patsaat yleistyivät. 
 

Tehtävä 3 
 

Eseetehtävä: Miten renessanssin ihmisihanne erosi 
keskiaikaisesta ihmisihanteesta? 
 

● Keskiajan ja renessanssin määrittely ja ajoitus. 

● Keskiajan ihanneihmisen piirteitä: hurskas, nöyrä, yhteisönsä jäsen, 
vaatimaton, hyväsydäminen, kuuliainen esivallalle ja kirkolle. 

● Renessanssiajan ihanneihmisen piirteitä: voimakastahtoinen, yksilöllinen, 
monilahjakas yleisnero, utelias, hyvätapainen, keskustelutaitoinen. 

● Keskiajalla ihmisihanne oli kirkon sanelema, kun taas renessanssiaikana 

se maallistui. 
● Vastauksessa esimerkkejä eri aikakausien ihmisistä: keskiajalla esim. 

Tuomas Akvinolainen, renessanssin aikana esim. Leonardo da Vinci.  
 

Tehtävä 4  
 

Ota kantaa väitteeseen: Renessanssi oli Euroopan kulttuurin 
kultakausi. 
 

Puolesta: 

● kulttuurin kehitystä tapahtui paljon, esimerkiksi taide kehittyi 
● uteliaisuus ja uusi tiedekäsitys johtivat tieteiden kehittymiseen 

● antiikin kulttuurin elvyttäminen ja ihannointi 
● merkittäviä taiteilijoita, joiden teoksia ihaillaan tänäkin päivänä 
● yksilöllisyyden korostus 

● järjen ja oppineisuuden korostus 
● kulttuurilla oli paljon tukijoita ja sillä osoitettiin varallisuutta 

 
Vastaan: 

● aikakautta ihannoitu kritiikittömästi samaan tapaan kuin antiikkia 

● renessanssi ei juuri koskenut tavallista kansaa 
● renessanssi sijoittuu osin keskiajalle, jota renessanssin edustajat pitivät 

pimeänä aikakautena 
● yksilöllisyyden korostus alkoi jo keskiajalla 
● naisen asema ei parantunut 

● uskomus astrologiaan ja magiaan oli edelleen vahva 
● sodat ja kilpailu kaupunkivaltioiden kesken tekivät aikakaudesta 

väkivaltaisen 
● yleisnerojen merkitystä on ylikorostettu (esimerkiksi da Vinci) 
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Tehtävä 5 (nettitehtävä) 
 

Etsi esimerkit keskiajan taidetta ja renessanssia edustavista 

taideteoksista. Vertaile, miten teokset heijastavat aikaansa. 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 

 


