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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvanavaus: pilakuva katolisesta kirkosta (s. 79) 
 

• Paavin ja häntä ympäröivät kardinaalit ovat pukeutuneet vauraasti. 
• Paavi seurueineen on sijoitettu ylemmäs ja syvä kuilu erottaa heidät 

tavallisesta kansasta. 

• Paavi ojentaa kepin välityksellä aneita, piispa siunaa vieressä. 
• Kirkko on kansan takana eli samalla puolella kuin kansa. 

• Osa kansasta pilkkaa paavia irvistämällä ja näyttämällä hänelle kieltä. He 
rienaavat ehtoollismaljaa ja muita pyhiä esineitä. 

• Huomioi lähdekritiikki: Kuva on protestanttien tekemä. 
 

Kuvanavaus: Pyhän Teresan hurmio (s. 83)  
 

Miten taideteoksessa näkyy barokki? 
 

● Teos yrittää tehdä mahtavuudella vaikutuksen katsojaan. 
● Kyseessä on kokonaistaideteos, jossa yhdistetään eri taiteen lajeja: 

kuvanveistoa ja arkkitehtuuria. 
● Symmetria on hallitseva piirre. 
● Antiikin vaikutukset näkyvät vahvasti niin patsaassa kuin teoksen 

muissakin osissa. 
● Teoksen aiheena on dramaattinen uskonnollinen pyhimyslegenda, jonka 

esiin nostaminen liittyy vastauskonpuhdistukseen. 
● Taideteos on 1600-luvulta eli barokin keskeiseltä vuosisadalta. 

 

Kuvanavaus: Ludvig XIV (s. 84)  
 

Mitä barokille tyypillistä tunnistat maalauksesta? 
 

● Hallitsija on keskiössä. 

● Kuvassa näkyvät vallan symbolit (valtikka ja seppele). 
● Vaatetus korostaa hallitsijan valtaa (kärpännahkaviitta). 

● Teos on mahtipontinen. 
● Tummat värit sekä valon ja varjon käyttö ovat tyypillisiä barokin piirteitä. 

  

Kuvanavaus: Reiniersenin perhe (s. 85)  
 

Miten kuvassa näkyy 1600-luvun arvomaailma? 
 

● Maalaus korostaa kauppiaan varakkuutta ja mahtia ja on tyypillistä 

barokkia.  
● Vaatteet ovat arvokkaan näköisiä, pöydällä on kallis itämainen matto ja 

takaseinällä arvokas tapetti. Lapsilla on käsissään hedelmiä.  
● Myllynkivikaulus oli ajan muotivaate ja sekin korosti kantajansa asemaa. 

● Kuvassa tuodaan esiin kristillisyys. Lapsilla on ristiaiheisia koruja ja poika 
lukee mahdollisesti raamattua. Ihmiset eivät hymyile, sillä se ei ollut 
sopivaa hurskautta korostavissa maalauksissa. 



 

 
 

© Forum    2 

 

● Kuvassa korostetaan perinteisiä perhearvoja. Keskiössä ovat isä, äiti ja 
lapset. Takaseinän taulussa saattaa olla kuvattuna edellinen sukupolvi. 

Tyttölapset ovat äidin ympärillä, poikalapset isänsä luona. 
 

Tehtävä 1 
 

Miksi reformaation kannattajat eivät olleet tyytyväisiä katoliseen 
kirkkoon? 

 

● Paavien pröystäilevä tapa hallita katolista kirkkoa ärsytti protestantteja. 
● Katolista kirkkoa arvosteltiin esim. anekaupasta ja verovapaudesta, 

ahneudesta ja vieraantumisesta kristinuskon perussanomasta. 
● Luther halusi herättää keskustelua tilanteesta, mutta katolisen kirkon 

jyrkkä vastareaktio kärjisti tilanteen avoimeksi vastakkainasetteluksi. 

Kirjapainon avulla Lutherin ajatukset levisivät ympäri Eurooppaa ja ne 
saivat aikaan kansanliikkeen katolista kirkkoa vastaan. 

 

Tehtävä 2 
 

Tee käsitekartta reformaation vaikutuksista Euroopassa. 
 

● Kirkon yhtenäiskulttuuri mureni. 

● Uskonnolliset erot: pohjoisessa protestanttinen kirkko ja etelässä 
katolinen kirkko. 

● Uskonnollisten menojen erilainen luonne: katolilaisuus korosti vanhoja 
perinteitä kuten juhlakulkueita, pyhiinvaellusmatkoja, pyhimysten 

palvontaa, mahtavia uskonnollisia tapahtumia, luostarilaitosta. 
● Jesuiittajärjestön perustaminen, vastauskonpuhdistus ja barokki. 
● Protestanttisuus korosti kansankielistä Raamattua ja uskonnollisia 

menoja, uskonkappaleiden henkilökohtaista omaksumista ja irtautumista 
vanhoista perinteistä. 

● Molemminpuolinen propaganda korosti oman uskonnon aitoutta ja toisen 
epäkohtia. 

● Opiskelu toisen uskontokunnan alueella väheni. 

● Latinan merkitys alkoi heiketä protestanttisilla alueilla ja kansankielinen 
kulttuuri alkoi vähitellen vahvistua. 

● Saksalaisen kulttuurin merkitys vahvistui Pohjois-Euroopassa. 
● Valtaa alkoi siirtyä hallitsijoiden haltuun ja kirkon asema yhteiskunnan 

johdossa alkoi heiketä etenkin protestanttisilla alueilla (esimerkiksi 

Ruotsissa).   
● Kirkon omaisuutta siirrettiin kuninkaiden haltuun, mikä vaikutti mm. 

kirkkotaiteen köyhtymiseen protestanttisissa maissa. Katolisissa maissa 
barokki puolestaan korosti taiteen mahtavuutta. 
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Tehtävä 3 
 

Mitkä asiat vaikuttivat itsevaltiuden syntyyn Euroopassa? 
 

● Feodalismin heikentyminen: aatelin valta väheni ja kansallisvaltiot 
syntyivät. 

● Reformaatio: paavin valta heikkeni ja uskonsodat aiheuttivat 
hajaannusta, mikä vahvisti maallisten hallitsijoiden asemaa. 

● Löytöretket: vauraudet hyödyttivät hallitsijaa ja hovia. 
 

Tehtävä 4 
 

a) Mitkä olivat barokin tyypillisimmät piirteet? 
 

● Barokki oli vallitseva tyylisuunta 1500-luvun jälkipuoliskolta 1700-luvun 
alkuun. 

● Barokin aikana rakennettiin kokonaistaideteoksia, esimerkiksi linnojen ja 

palatsien yhteydessä oli näyttäviä puutarhoja suihkulähteineen. 
● Barokki suosi geometrisia muotoja ja symmetriaa. 

● Barokin arkkitehtuurissa jatkui antiikin ihannointi, esimerkiksi pylväät, 
kupolit ja patsaat olivat yleisiä. 

● Sisustuksessa käytettiin tummia värejä, huonekalut olivat raskaita ja 

näyttäviä. 
● Pukeutumismuoti oli mahtipontista ja suureellista esimerkiksi peruukit 

olivat suuria. Lisäksi käytettiin raskaita kankaita, isoja koruja ja 
vaatteissa turkisreunuksia. 

 

b) Perustele väite: Barokki heijasti aikaansa. 
 

● Barokki oli suureellista ja mahtailevaa, koska tarkoituksena oli tehdä 

vaikutus ihmisiin. 
● Barokki pönkitti kirkon, itsevaltiaiden, aatelin ja esimerkiksi 

Alankomaissa myös varakkaan porvariston valtaa. 
  

Tehtävä 5 (nettitehtävä) 
 

Etsi video, joka kuvaa elämää Versaillesin hovissa. Millaista 
elämä siellä oli? 
 

● Opiskelijan oma vastaus. 

 


