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1 

Johdanto 

 
Kauneudella on aina ollut keskeinen asema tiedon ja hyvän rinnalla länsimaisen filosofian 

perinteessä. Kauneus on kuitenkin jotain, joka pakenee yksinkertaista ja yksiselitteistä 

määrittelyä. Se kuuluu keskeisiin yleisesti käytettäviin käsitteisiin, mikä osaltaan hanka-

loittaa määrittelyä. Kauneus liittyy paitsi aisteilla havaittavaan kauneuteen myös moraa-

liseen hyvään sekä tietoon. Estetiikassa kauneus on aina kuulunut tutkimuksen ytimeen 

ja vasta modernina aikana sen rinnalle on tullut runsaasti uusia tutkimuskohteita. Eri tai-

teiden piirissä kauneutta on yritetty määritellä, ja tuskin mikään muu ominaisuus on his-

torian kuluessa ollut maalauksissa halutumpaa kuin kauneus. Mutta millainen maalaus on 

kaunis, ja kuinka tämä kauneus voidaan saavuttaa? Onko olemassa sääntöjä tai ohjeita, 

joita noudattamalla voidaan taata teoksen kauneus? Näihin kysymyksiin vastaa Leon Bat-

tista Alberti (1404–1472), joka lukeutuu renessanssin ajan tunnetuimpiin taideteoreetik-

koihin. Sääntöestetiikan piiriin kuuluvassa taideteoriassaan hän määrittelee ne teosten 

ominaisuudet, jotka teoksella on oltava, jotta se on kaunis.  

  Tarkastelen tutkielmassani Albertin maalaustaideteoriaa, ja sen suhdetta kauneu-

teen. Monipuolisena renessanssioppineena Alberti hallitsi useita eri tieteen- ja taiteen-

aloja. Hän oli taideteoreetikko, oikeusoppinut, moraalifilosofi, runoilija, näytelmäkirjai-

lija, arkkitehti, kuvanveistäjä, matemaatikko ja taidemaalari – renessanssin uomo univer-

sale. Albertin kirjallinen tuotanto on laaja sisältäen näytelmiä, runoutta ja runsaasti tut-

kielmia eri tieteen- ja taiteenaloilta.  

  Alberti vaikutti omana aikanaan paitsi arkkitehtina myös arkkitehtuuriteoreetik-

kona. Käsikirjoituksessaan De re aedificatoria (1452–1472) hän muotoili uudelleen Vit-

ruviuksen traktaatin De architectura libri decem (n. 30–15 eaa.). Tämän lisäksi hän kä-

sitteli kirjoituksissaan myös maalaustaidetta sekä kuvanveistoa. Albertin merkitys on säi-

lynyt nykypäivään asti. Hänen kirjoittamansa traktaatti De pictura, Maalaustaiteesta 

(1435) on ensimmäinen tällä hetkellä tunnettu sekä teorian että käytännön kattava syste-

maattinen esitys maalaustaiteesta. Erilaisia pohdintoja maalaustaiteesta ja optiikasta on 

toki varhaisemmaltakin ajalta, mutta Alberti tuotti ensimmäisen oppaan muotoon laaditun 

kirjoituksen, jonka avulla saattoi paitsi tarkastella maalauksia eräänlaisina rakennettuina 

maisemina myös toteuttaa niitä neuvojen ja apuvälineiden avulla. Kaiken kaikkiaan Al-

bertilla oli omana aikanaan merkittävä tehtävä kuvataiteiden aseman kohottajana. Tut-

kielmani aiheeksi Alberti valikoitui yleisen kiinnostavuutensa ja merkittävyytensä perus-

teella.  
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  Tarkoituksenani on tarkastella Albertin maalaustaideteoriaa erityisesti kauneuden 

näkökulmasta, mutta huomioin myös arvokkuuden ja taidon. Samalla käsittelen hyvän 

maalauksen kriteereitä Albertin kirjoituksiin perustuen. Aiheen käsittelyssä keskityn Al-

bertin ajatuksiin kauneudesta, mutta pohdin myös hyvän taideteoksen ominaisuuksia ylei-

sesti eli mitkä ovat taidokkaan ja onnistuneen teoksen ulkoiset tunnusmerkit. Samalla 

tarkastelen teoksen tuottamaa tunnevaikutusta ja sitä, miten se saavutetaan. Lisäksi kiin-

nitän erityistä huomiota Albertin käsityksiin toisiinsa läheisesti liittyvistä kauneudesta ja 

arvokkuudesta. Käsitteenä arvokkuus tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä esteettistä ja tai-

teellista arvoa. Kauneus puolestaan liittyy kuvataiteen lisäksi yleisesti renessanssin ajan 

ajatteluun ja laajasti ajan humanismiin. 

  Pyrin tuomaan lyhyesti esiin myös teorian soveltuvuuden käytäntöön. Esimerkki-

teoksina nostan esiin Albertin mainitsemien taiteilijoiden teoksia sekä muita Maalaustai-

teesta-teoksen kirjoitusaikaa ajallisesti lähellä olevia maalauksia. Tarkoituksenani on tar-

kastella sitä, onko Albertin esittämiä hyvän taideteoksen piirteitä löydettävissä näistä te-

oksista. Jos Albertin maalaustaideteoria on antanut teoreettista pohjaa taiteilijoille, on 

kohtuullista olettaa, että Albertin arvostamien taiteilijoiden teokset ovat puolestaan anta-

neet eväitä teorian muodostamiseen. Tämä ei koske niinkään teoriassa esitettyä matema-

tiikkaan ja geometriaan perustuvaa perspektiiviä käsittelevää osuutta kuin tapaa, jolla voi-

daan saavuttaa onnistuneen maalauksen tärkeä ominaisuus – historia.  

  Maalaustaideteorian kannalta Albertin merkittäviin saavutuksiin kuuluvat perspek-

tiivioppi ja pyramiditeoria, jotka mahdollistavat kuvattavan kohteen ”oikean” sijoittami-

sen kuvatilaan. Alberti ei itse käyttänyt termiä ”perspektiivi”, mutta nykyisin voidaan toki 

Albertin yhteydessä perspektiivistä puhua. Alberti korostaa useasti, kuinka maalauksen 

sommittelun tulee aina perustua matematiikkaan ja geometriaan. Maalaus on kuin ”avoin 

ikkuna”, joka näyttää rajatussa tilassa esitettävän asian. Ajatus maalauksen avulla esite-

tystä kohteista, jotka ikään kuin tarjoillaan ja tuodaan katsojan tarkasteltavaksi oikeissa 

mittasuhteissa toisiinsa nähden, on nykytiedon mukaan peräisin Albertilta, vaikka tästä 

on esitetty myös eriäviä mielipiteitä, joihin palaan myöhemmin. 

  Albertin teoria ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä. Hän tunsi kuvataidetta ja arkkiteh-

tuuria ja oli tietoinen alojen uusimmista virtauksista. Maalaustaiteessa teoria seuraa pää-

sääntöisesti jo olemassa olevia teoksia. Kuitenkin sääntöestetiikassa teorioilla on aina 

vaikutusta myös toteutettaviin teoksiin, ja tämä vastavuoroisuus on teosten tarkastelussa 

otettava huomioon. Mielestäni Albertin maalaustaideteoria antaa perusteellisuudessaan 
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hyvän lähtökohdan renessanssin ajan taideteorian yleiseen pohdintaan. Albertin teoria 

muodostaa ikään kuin rungon, johon muita teorioita voi liittää tai verrata. Muut teoriat 

myös täydentävät tai tarkentavat Albertin teoriaa.  

  Maantieteellisesti tutkielmani rajautuu käsittelemään vain länsimaista maalaustai-

detta ja tarkemmin rajattuna Italian renessanssiin liittyviä ilmiöitä. Ajallisesti tutkielma 

rajautuu vuosiin 1350–1500, jotka sijoittuvat Albertin kirjoituksen molemmin puolin. 

Tutkielmassa painotan kuitenkin Albertin omaa aikaa (quattrocento) tai häntä edeltävää 

aikaa, koska pyrin tarkastelemaan taiteen ilmiöitä niiltä osin, kun ne ovat voineet vaikut-

taa Albertin ajatteluun. Taidehistorian tyylikausijaottelussa Maalaustaiteen kirjoitusaika 

puolestaan sijoittuu varhaisrenessanssiin kauteen.  

  Käsitettä ”renessanssi” käytän tutkielman yhteydessä sanan laajassa merkityksessä 

kuvaamaan 1400-luvun alusta alkanutta murroksen aikakautta, joka liittyi muun muassa 

taiteeseen, tieteeseen ja uskonnon asemaan. Olen tietoinen renessanssin määrittelyn on-

gelmista, mutta tässä yhteydessä niihin ei ole syytä paneutua enempää.  

  Käytän tutkielmassa käsitteitä ja termejä, kuten ”taide” ja ”taiteilija” tai ”este-

tiikka”, joita ei Albertin aikana ollut käytössä tai niiden merkitys oli toinen. Tarvittaessa 

tarkennan käsitteitä ja termejä, jos se on tarpeellista asian selkeyttämiseksi. Albertin kes-

keiset käsitteet, kuten kauneuteen läheisesti liittyvät concinnitas ja decorum, määrittelen 

tarkemmin niiden alalukujen yhteydessä, joissa niitä tarkastelen. 

  Ensimmäisessä luvussa tarkastelen lyhyesti yleisellä tasolla kauneutta filosofisena 

käsitteenä. Lisäksi käsittelen renessanssin ajan ajatuksia kauneudesta. Kauneuden mää-

rittelyssä keskityn ainoastaan kauneuden ilmiöiden ilmenemiseen taiteissa. Painotukseni 

on varhaisrenessanssin kuvataiteessa ja ajan estetiikan käsityksissä kauneudesta. Kauneu-

den tai kauniin käsitteet ympäristöestetiikan tai nykyestetiikan näkökulmista olen rajan-

nut tarkastelun ulkopuolelle.  

  Perspektiiviä esittelen lyhyesti, jotta sen merkitys sekä Albertin maalaustaideteori-

alle että koko renessanssin taiteelle taustoittuisi. Lukuun sisältyy myös tarkastelua kau-

neuden kytköksestä vapaisiin taiteisiin, humanismiin, uskontoon ja kirkkoon.  

  Toisessa luvussa esittelen Albertin maalaustaideteoriaa teoksen Maalaustaiteesta 

pohjalta. Esittelyssä etenen systemaattisesti ensimmäisestä kirjasta toisen kautta kolman-

teen kirjaan. Luvun tarkoituksena on esitellä teoria lyhyesti pohjustukseksi, jotta lukijan 

on mahdollista muodostaa kokonaiskuva Albertin ajatuksista. Albertin muotoilema teoria 

on suurelta osin erilaisiin ohjeisiin ja keskeisperspektiivin käyttöön perustuva. Teoksissa 
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tavoiteltu kauneus on mahdollista saavuttaa vain tiettyjen käytänteiden avulla, joten teo-

riatiivistys on hyödyllinen taustoittaja tulevien lukujen kannalta. Keskityn pääkohtiin Al-

bertin maalaustaideteoriassa. Ensimmäisessä kirjassa esitelty perspektiiviteoria on tär-

keää, mutta tarkasteluni painopiste on kuitenkin traktaatin toisessa kirjassa, jossa on siir-

rytty matematiikan ja geometrian teorioista maalaamisen käytäntöön.  

  Kolmannessa luvussa keskityn kauneuden kysymyksiin siltä osin kuin Alberti niitä 

kirjoituksessaan Maalaustaiteesta käsittelee. Oman lyhyen alalukunsa saa myös reaa-

liolion ideaalikauneus. 

  Tärkein kirjallinen lähteeni on Albertin Maalaustaiteesta (1435).  Se oli ensimmäi-

nen kuvataiteilijoille suunnattu opas, jossa huomioitiin sekä taideteoria että teosten tek-

ninen toteuttaminen. Alberti laati oppaan sekä latinaksi että italiaksi, ja näiden versioiden 

sisällöt eivät ole täysin yhtenevät. Huomioin nämä eroavaisuudet lyhyesti tutkielmassani. 

Eniten hyödynnän teoksen latinankieliseen alkutekstiin pohjautuvaa suomenkielistä ver-

siota, jonka on kääntänyt Marja Itkonen-Kaila. Huomiotta ei voi jättää myöskään useita 

erilaisia englanninkielisiä käännöksiä, joista huomioin erityisesti tunnetuimman eli Cecil 

Graysonin käännöksen On Painting (1972) sekä uuden kriittisen edition vuodelta 2011, 

jonka on toimittanut ja kääntänyt Rocco Sinisgalli. 

  Muut Albertin eri taiteenlajeja koskevat tekstit, joihin viittaan ovat arkkitehtuuria 

käsittelevä De re aedificatoria (1452–1472) ja kuvanveistoa esittelevä De statua (n. 

1464–70). Nämä kaikki on syytä ottaa huomioon, kun perehdytään Albertin taideteoreet-

tiseen ajatteluun. Varsinkin De re aedificatoria sisältää kauneuden kannalta mielenkiin-

toista pohdintaa, joka mielestäni on yleistettävissä ja sovellettavissa koskemaan myös 

maalaustaidetta. 

  Hieman ennen Albertia vaikuttanut Cennino Cennini (1360–1440) laati oman op-

paansa Kirja maalaustaiteesta (Il libro dell’arte, o trattato della pittura) vielä pääsään-

töisesti keskiajan hengessä, vaikka maalaustaidetta uudistava muutos oli jo käynnissä. 

Cenninin opas ei sisällä taideteoreettista pohdintaa, vaan kirjassa painottuu maalaamisen 

käytäntö. Cenninin teos on oletettavasti ollut Albertille tuttu, joten sen vaikutusta Alber-

tiin on mahdollista tarkastella. 

  Muihin renessanssin ajan tarkasteltaviin teksteihin kuuluu Leonardon (1452–1519) 

Työpäiväkirjojen maalaustaidetta käsittelevä osuus ja Giorgio Vasarin (1511–1574) teos 

Taiteilijaelämäkertoja (Le vite de’ piú eccellenti pittori, scultori e architettori nelle re-

dazioni del 1550 e 1568). Vasari on merkittävä erityisesti siksi, että hän kuvaa 
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teoksessaan sekä Albertia että taiteilijoita aikalaisnäkökulmasta, vaikka nykytutkimuksen 

näkökulmasta ei kovin objektiivisesti. Perspektiiviteorian yhteydessä huomioin lyhyesti 

Filippo Brunelleschin (1377–1446), Lorenzo Ghibertin (1374/1378–1455) ja Piero della 

Francescan (n. 1416–1492). 

  Albertista löytyy runsaasti sekä varhaisempaa että uutta tutkimusta eri painotuk-

silla. Albertin kuvataide-, arkkitehtuuri, ja kirjallisuusteorioissa riittää edelleen pohditta-

vaa sekä renessanssin estetiikasta että tuon ajan Italian eri taiteenlajeista kiinnostuneille.   

 

1. Kauneudesta 
 

 Mitä on kauneus? Kuinka kaunis liittyy tietoon ja moraaliseen hyvään? Tuottaako kaunis 

kohde aina nautintoa? Onko kauneus olion objektiivinen ominaisuus vai onko kauneus 

”katsojan silmässä”? Mikä on esteettisen arvon suhde kauneuteen? Entä mihin esteettinen 

arvo perustuu? Jo muutama kysymys valottaa kauneuden alueen laajuutta ja käsitteellistä 

hankaluutta. Kauneuden määrittely-yrityksissä on kuitenkin yksi piirre, josta voitanee 

olla yksimielisiä. Kauneus tai kaunis on aina jotain positiivista1.   

  Kauneutta lähestytään määritelmätasolla usein mitä-kysymyksen avulla, eli ”mitä 

kauneus on”? Kuitenkin kauneutta voidaan lähestyä myös tarkoituksen näkökulmasta: 

”Mitä varten jokin on kaunista? Mikä on kauneuden tarkoitus tai onko sillä tehtävä? Li-

säksi kauneutta voidaan pohtia myös miten-kysymyksen avulla. Tällöin pohdinnan koh-

teena on se, miten kauneudesta puhutaan. Joka tapauksessa on selvää, että ”kaunis” on 

termi, jota käytetään vain harvoin täsmällisesti määriteltynä.2  

  Taiteen yhteydessä kauneus nousee keskeiseksi pohdinnan kohteeksi vasta varsin 

myöhään uudella ajalla3 renessanssin myötä, vaikka kauneudella on aina ollut sijansa fi-

losofisessa keskustelussa. Platonin ajattelussa käsitteet ”kauneus”, ”hyvä” ja ”tosi” liitty-

vät toisiinsa. Pidot-dialogin4 tunnetussa kauneuden määrittelyssä kauneuden havaitsemi-

nen on taito, joka kehittyy asteittaisesti. Ihmisen ruumiillisen kauneuden ihailusta voi-

daan siirtyä kohti ihmisen hyvyyttä ja sielullista kauneutta, jolloin on mahdollista tavoit-

taa kauneus kognitiivisesti ja saavuttaa tieto tosi kauneudesta. Platonilla kauneus on idea 

 
1 Sanakirjatasolla ”kaunis” Suomen kielitoimiston sanakirjassa: https://www.kielitoimistonsa-
nakirja.fi/kaunis  (19.11.2019). 
2 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
3 ”Uusi aika” Tieteen termipankissa: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:uusi_aika (8.2.2020). 
4 Platon 1999, 210a–212a.  
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ja yksi, joka tavoitetaan vaiheittaisesti alkaen aisteilla havaittavasta päätyen järjellä ym-

märrettyyn. Taiteen kauneudesta Platon ei Paul Oskar Kristellerin mukaan kuitenkaan 

puhu.5. 

  Aristoteles puolestaan painottaa kauneuden luonteen tarkastelussaan tarkoituksen-

mukaisuuden periaatetta. Olio on kaunis, kun se on lajisidonnaisen päämääränsä ja muo-

tonsa mukainen kyeten toteuttamaan tehtävänsä. Aristoteleen käsitys on samansuuntai-

nen kuin varhaisempi kauneuden pythagoralainen symmetriaselitys, jonka mukaan kau-

neus perustuu symmetriseen tai harmoniseen järjestykseen, jolloin kauneus voitiin mää-

ritellä ja ilmaista täsmällisillä lukusuhteilla. Aristoteleen ajattelussa keskeinen tarkoituk-

senmukaisuus tuo kuitenkin mukanaan vaatimuksen, jossa sekä olion osatekijöiden kes-

kinäisten suhteiden että kokonaisuuden koon on oltava oikeita.6  

  Antiikin ajattelijoille oli Oiva Kuisman mukaan yleisesti tyypillistä se, että kauneus 

selitettiin objektikeskeisesti, jolloin tarkastelu kohdistui kohteessa havaittavaan järjestyk-

seen, symmetriaan, kokoon ja tarkoituksenmukaisuuteen.7 Tällaista teoriaa voidaan kut-

sua esimerkiksi termillä ”symmetriateoria”. Antiikissa symmetriateorialla kyettiin selit-

tämään myös taiteellista kauneutta, vaikka esimerkiksi taiteita arvioitiinkin erityisesti te-

osten mimeettisen uskottavuuden ja tunnevaikutuksen perusteella.8  

  Platon ja Aristoteles ovat sekä renessanssin estetiikan että Albertin taideteorian 

kannalta keskeisiä. Palaan heidän ja Albertin ajattelun yhtäläisyyksiin ja eroihin tutkiel-

massani myöhemmin.  

 

1.1 Kauneus renessanssissa  

Renessanssi, ”uudelleensyntyminen”, viittaa antiikin ajan ajattelun paluuseen keskiajan 

jälkeen. Taiteissa tämä näkyi Kreikan ja Rooman antiikin kulttuuristen saavutusten tuo-

misena esiin, ja antiikin arvot sekä taiteen ideaalit ymmärrettiin länsimaisen kulttuurin 

juuriksi. Renessanssissa korostui erityisesti humanismi ja humanistinen näkökulma maa-

ilmaan.9 Tutkittaessa renessanssin estetiikkaa on aina muistettava edeltävien aikakausien 

ja varsinkin antiikin merkitys ajattelulle. Antiikin korostaminen ei kuitenkaan tarkoita 

 
5 Kristeller 1990, 166–168. 
6 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
7 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
8 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
9 Bredin & Santoro-Brienza 2000, 67. 
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sitä, että keskiaika olisi estetiikan ja taiteen kannalta merkityksetön tai kehitykseltään 

pysähtynyt niin sanottu ”pimeä keskiaika”. 

  Taide oli 1300-luvulla vielä keskiaikaista gotiikkaa. Gotiikka oli erityisesti arkki-

tehtuurin tyylisuuntaus, mutta sama muotokieli havaitaan myös yhdistettynä muuhun tai-

teeseen, kuten maalausten kehyksiin ja kirkolliseen esineistöön. 1400-luvun alkuvuodet 

puolestaan olivat tyyliltään vielä myöhäisgotiikkaa ja samana aikana luotiin osa tärkeim-

mistä italialaisen gotiikan teoksista, kuten Gentile da Fabrianon Kuninkaiden kumar-

rus10.11 Albertin Maalaustaiteesta-teosta pidetään usein erityisesti renessanssin ajan maa-

laustaiteen oppaana, mutta ajallisesti kirjoitus sijoittuu vielä gotiikan ja varhaisrenessans-

sin taitekohtaan. On mahdollista, että Albertin traktaatti on voinut vaikuttaa taiteilijoihin 

varhais- ja täysrenessanssin aikana, mutta näitä vaikutussuhteita on vaikea osoittaa. Useat 

Albertin esittämät ohjeet maalareille löytyvät toteutettuina jo italialaisen gotiikan piiristä. 

  Myöhäisgotiikassa jo ennen renessanssin ja humanismin nousua, tapahtuneita olen-

naisia muutoksia maalaustaiteessa olivat muun muassa aiheiden sekularisoituminen, eli 

riippuvuus teologiasta, perinteisistä säännöistä, muodoista tai yleisesti hyväksytystä iko-

nografiasta väheni. Nämä muutokset mahdollistuivat erityisesti kaupunkien kasvun ja ho-

vien vaikutusvallan kasvun myötä. Uskonnollisten aiheiden rinnalle tulivat kuninkaallis-

ten ja hoviväen muotokuvat. Myöhemmin myös vauraat aateliset sekä kauppiaat tilasivat 

muotokuvia itsestään ja perheenjäsenistään. Toinen muutos tapahtui suhteessa luontoon. 

Eläimiä ja kasveja piirrettiin ensin opetustarkoituksiin, mutta pian niistä tuli tärkeä osa 

taideteoksia.12 

  Gotiikan kauden aikana eurooppalainen taide muuttui tyyliltään yhtenäisemmäksi 

ja ”kansainvälisemmäksi”.13 Kansainvälistyminen mahdollistui hovien välisten avioliit-

tojen myötä, kun sekä hoviväki että taiteilijat liikkuivat Euroopan eri alueilla. On syytä 

muistaa, että taiteilijat olivat yrittäjiä, ja he työskentelivät ainoastaan toimeksiantojen 

pohjalta, joita erityisesti hovit enenevässä määrin tarjosivat.14 Nykykäsitys taiteilijan va-

paudesta suhteessa työskentelyyn oli vierasta sekä gotiikan että varhais- tai täysrenes-

sanssin ajan maalarille. Taiteilija saattoi ratkaista kuvattaviin asioihin liittyviä ongelmia 

 
10 Gentile da Fabriano: Kuninkaiden kumarrus (Adorazione dei Re Magi, episodi dell'infanzia di Cristo, 
Cristo, profeti, motivo decorativo floreale, 1423). http://catalogo.uffizi.it/it/viewer/#/main/viewer?id-
Metadato=1185310&type=iccd. (6.2.2019). 
11 Tatarkiewicz 1974, 25–26. 
12 Tatarkiewicz 1974, 26. 
13 Tatarkiewicz 1974, 26. Muutoksen hitaus ”kansainvälistymisessä” on syytä huomioida – yleisellä ta-
solla puhutaan ennemmin vuosisadoista kuin vuosikymmenistä. 
14 Baxandall 1988, 1–12; 14; Tatarkiewicz 1974, 26.  
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luovasti, mutta maalaaminen täysin ilman tyylillisiä esikuvia tai kuvaohjelmaa ei ollut 

mahdollista työpajan (bottega) ammattimaalarille.  

  Wladyslaw Tatarkiewiczin mukaan goottilainen taide ilmaisi toiveita ja pyrkimyk-

siä, jotka määrittivät muodon. Pyrkimyksenä oli kuvata transsendenttia todellisuutta ais-

tein havaittavassa muodossa. Sekularisaation myötä osa muodosta säilyi, mutta transsen-

dentti ulottuvuus katosi osittain. Sekulaarit taideteokset lainasivat osan muotokielestään 

uskonnollisesta taiteesta, mutta maallisissa teoksissa luotiin uutta.  Tämän seurauksena 

sekulaari taide alkoi vastavuoroisesti vaikuttaa kirkon piirissä tehtävään taiteeseen. Kris-

tillisessä teoksessa saatettiin kuvata esimerkiksi ihmisiä realistisesti maalatussa maise-

massa, mutta samaan maisemaan voitiin ongelmitta sijoittaa hirviöitä tai kuvata ihmete-

koja.15   

  Myöhäiskeskiajan ja varhaisrenessanssin vaihteessa taiteissa riittivät tunnustettujen 

auktoriteettien uudelleenlöydetyt sääntöpohjaiset ohjeet, joita täydennettiin muun muassa 

Tuomas Akvinolaisen (1225–1274) näkemyksillä.16 Tuomas Akvinolainen on tärkeä kau-

neuden problematiikan ja koko estetiikan kannalta. Hänen mukaansa kauneus on aisteilla 

havaittavaa ja ”silmää miellyttävää”. Tuomas ei hyväksy platonilaista käsitystä kauneu-

desta ideana tai kokemusmaailmasta riippumattomana, kuten vielä varhaiset kirkkoisät17 

tekivät. Tuomas määritteli varsinaiset objektien ominaisuudet, jotka miellyttävät. Nämä 

kolme kauneuden ehtoa ovat: täydellisyys eli virheettömyys, yhteensopivuus eli harmo-

nia ja kirkkaus eli valoisuus. Tuomaan kauneudenteoriassa on sekä objektivistisia että 

subjektivistisia piirteitä. Kauneus liittyy aina sekä objektiin, joka täyttää kolme kauneu-

den ehtoa että subjektiin, joka kokee objektin miellyttävänä ajattelunsa avulla. Tuomaalla 

kauneuden kokemukseen liittyy aina kognitiivinen puoli, jolloin mielen avulla ymmärre-

tään objektin muodon olevan kaunis.18  

  Yleisesti taidefilosofian kannalta Tuomas oli tärkeä filosofi, mutta tärkeimmiksi 

nousivat taidelajikohtaiset auktoriteetit. Tatarkiewiczin mukaan kuvataiteiden kohdalla 

auktoriteettiasema oli Vitruviuksella ja runoudessa Horatiuksella.19 Kuitenkin jo 1300-

luvun puolella Petrarcan ja Boccaccion aikana alkoi muutos, ja heidän vaikutuksensa uu-

teen taiteeseen ja sen teoriaan oli suuri. Petrarca ja Boccaccio uskoivat runouden 

 
15 Tatarkiewicz 1974, 26. 
16 Tatarkiewicz 1974, 1. 
17 Esimerkiksi Augustinus (354–430) piti kiinni Platonin kauneudenteoriasta (Dickie 2009, 15). 
18 Dickie 2009, 15–16. 
19 Tatarkiewicz 1974, 1. 
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moraaliseen ja tiedolliseen arvoon, mutta runouden esteettiset ansiot olivat merkittäväm-

piä. Runouden ansiot liittyivät muun muassa rytmiin, viehättävyyteen, rumuuden elimi-

nointiin, muodon sopivuuteen, taitoon toteutuksessa, eleganssiin ja uutuusarvoon. Petrar-

calle tärkeäksi muodostui runoudessa ”taidokkaasti muotoilu elegantti ja uusi muoto” (ar-

tificiosa et exquista et nova forma).20 Vaikka tässä puhutaan erityisesti runoudesta, sama 

muutos oli käynnissä Petrarcan ja Boccaccion mukaan myös taiteissa yleisesti.21 

  Tarkasteltaessa Petrarcan ja Boccaccion kirjoituksia on kuitenkin huomattava, että 

heidän käyttämänsä käsitteet, kuten ”kauneus”, ”taide” tai ”runous”, eroavat oman ai-

kamme tavasta käyttää kyseisiä käsitteitä. Käsitteenä ”kauneus” oli heille kauneutta an-

tiikin ja keskiajan hengessä, joten se on sisällöltään samanaikaisesti sekä suppeampi että 

laajempi kuin oman aikamme tapa puhua kauneudesta. Suppeampi siten, että kauneus 

rajautui vain ihmisen kauneuteen, koska he eivät kauneudesta puhuessaan viitanneet 

luontoon tai taiteeseen sinänsä, ja laajempi siten, että ihmisen kauneuteen liittyi kehon 

kauneuden lisäksi erottamattomana myös sielullinen kauneus eli hyve.22  

  1400-luvun alusta lähtien uusi aika vaikutti voimakkaasti taiteissa ja uudet ideat 

vaativat pian myös sekä uusia teorioita että tapaa ajatella taiteen tarkoituksesta ja toteut-

tamisesta. Renessanssista lähtien runous ja kuvataiteet kehittyivät ja uutta taideteoriaa 

tarvittiin. Uusi taide vaikutti teorioihin ja uudet teoriat taiteeseen. Entä taideteorian 

asema? Tatarkiewiczin mukaan epookki oli rikas taiteen ja filosofian kannalta, mutta ei 

taidefilosofian. Taide kehittyi, mutta estetiikan tai taideteorian kysymyksiä ei yleisesti 

pohdittu. Renessanssin aikana taideteorian kehittyminen olikin hidasta.23  Hyvää ru-

noutta kirjoitettiin, maalauksia maalattiin ja veistoksia veistettiin, mutta ei pohdittu tai-

teen yleisiä periaatteita tai sitä, mitä ominaisuuksia hyvällä taideteoksella on. Teorian 

muodostumisen hitautta voidaan selittää juuri sen muotoilemisen vaikeudella. Uusi aika 

 
20 Tatarkiewicz 1974, 2–4; 6. Tatarkiewicz nostaa esille erityisesti esiin Petrarcan ja Boccaccion merki-
tyksen taiteen murrosvaiheessa keskiajan ja uuden ajan välissä. Runoutta ei tarkasteltu enää jumalallisena 
inspiraationa vaan heidän kirjoituksistaan voidaan löytää ainakin kuusi runouteen liittyvää ominaisuutta: 
1. runous syntyy ihmisen tarpeesta ilmaista itseään (desiderium dicendi), 2. ilmaistessaan itseään runoilija 
keksii (invenit) uusia asioita, jotka voivat olla epätosia, uskomattomia tai ilman eksistenssiä (inauditae 

inventiones), 3. runoilija ei ilmaise totuutta suoraan vaan verhotusti (velamento veritatem contegit), 4. 
runoilija tavoittelee kaunista (kursivointi minun) (exquista, amoena), 5. runoilija suhtautuu tehtäväänsä 
intoutuneesti tai intohimoisesti (fervor), 6. runoudessa noudatetaan sääntöjä, jotka pätevät kieliopissa tai 
retoriikassa, vaikka runous kuvaisi epätodellisia asioita ja toteutus olisi intoutunutta. (Tatarkiewicz 1974, 
2–4.)  
21 Tatarkiewicz 1974, 3. 
22 Tatarkiewicz 1974, 3. 
23 Tatarkiewicz 1974, 26–27. 
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kuitenkin sysäsi teorian muodostusta eteenpäin ja ohjasi sen kehitystä 1400-luvulta läh-

tien.  

  Quattrocenton alussa oppineissa piireissä muistettiin vielä Petrarcan ja Boccaccion 

ajatukset runoudesta luovana ja kauneuteen pyrkivänä toimintana. Tatarkiewicz painot-

taa, että kaikki renessanssin taidetta koskeneet muutokset olivat käynnissä hyvissä ajoin 

ennen varsinaista renessanssia. Muutoksista tärkeimpiä olivat pyrkimys luonnonmukai-

seen, mutta samalla luovaan aiheen kuvaamiseen (ritrarre la natura, inventio), kyky löy-

tää ja kuvata asioita, joita ei ole nähty (trovare cose non vedute) ja taito piirtää luovasti 

(disegno). Varsinainen renessanssi toi näihin ainoastaan pieniä lisäyksiä. Kauneutta alet-

tiin kuvata kuitenkin toisin. Madonnat eivät enää edustaneet ainoastaan transsendentaa-

lista kauneutta, joka vaati anagogista tai analogista tulkintaa vaan maalausten madonnat 

olivat ulkoisesti kauniita tavalla, joka voitiin havaita aistinvaraisesti. Taiteessa ei tapah-

tunut mitään hyppäystä gotiikasta suoraan renessanssiin vaan muutos oli vaiheittainen.24 

  Martin Kempin mukaan on muistettava, että renessanssin taideteoria ei muotoutu-

nut yhtenäisesti, ja aihetta käsiteltäessä on varottava yleistyksiä. Teoreettisia näkemyksiä 

esittäneet eivät olleet yhtenäinen joukko. Taideteoriaan keskittynyttä tieteenalaa ei ollut 

vielä kehittynyt, saati vakiintuneita koulukuntia tai tapaa, jolla kuvataiteista tulisi kirjoit-

taa.25 Teoreettisen taiteesta kirjoittamisen kannalta merkittävimmiksi henkilöiksi Kemp 

nostaa Cenninin, Albertin, Piero della Francescan, Ghibertin ja Leonardon, jotka kaikki 

omien kirjoitustensa avulla veivät eteenpäin teorian muodostusta. Edellä mainittujen kir-

joitukset erosivat toisistaan sekä aiheiltaan, käsittelytavoiltaan että kirjalliselta tyyliltään. 

Ainoastaan Albertin ja Piero della Francescan kirjoitukset tunnettiin laajemmin eli use-

ampina käsikirjoituksina.26 Tatarkiewicz muistuttaa, että Alberti oli omana aikanaan vai-

kutusvaltainen ajattelija, vaikka hänen kirjoituksensa julkaistiin postuumisti.27 

  Kaikessa renessanssin taiteiden kehityksessä oli keskeistä kytkös ajan humanis-

miin. Humanistien piireissä tiede kehittyi muuttaen oppineiden käsityksiä maailmasta ja 

ihmisen paikasta osana kokonaisuutta. Tämä vaikutti väistämättä myös taiteeseen. Alkaa 

kehitys, jonka aikana syntyy tyyli, joka kuvastaa ihmisen uutta lähestymistapaa 

 
24 Tatarkiewicz 1974, 28–29. 
25 Kemp 1997, 84. 
26 Kemp 1997, 84–85. 
27 Tatarkiewicz 1974, 80. 
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maailmaan. Uusi tyyli taiteessa nousee humanistien järkeen perustuvan maailmankuvan 

myötä.28  

  Kuvataiteissa anatomian ja perspektiivin tutkimukset toimivat naturalismin perus-

tana. Arkkitehtuurissa puolestaan järjen vaatimuksiin vastasi keskiaikaista kirkkomys-

tiikkaa paremmin antiikki, joten rakentamisen esikuviksi palasivat antiikin muoto-opit. 

Kaiken kaikkiaan kaikissa taiteissa järkeen perustuva tapa kuvata todellisuutta syrjäytti 

mystiikkaa. Teologinen kuvasto maalauksissa korvautui vähitellen. Muutos oli kuitenkin 

hidasta. Kuvataiteissa uskonnolliset aiheet hallitsivat edelleen, koska suuri osa taiteilijoi-

den saamista tilauksista koski kirkkojen ja luostarien maalauksia tai kirkollista esineis-

töä.29 Renessanssin maalauksien aiheita ja niiden yleisyyttä on tutkittu muun muassa iko-

nografisen menetelmän avulla. Eri tutkimusten tulokset aiheista ovat yhdensuuntaisia, 

mutta Peter Burke huomauttaa, että tarkkoja lukuja eri aiheiden suosiosta on vaikea antaa. 

Tämä johtuu siitä, että ei ole olemassa täydellistä luetteloa toteutuneista maalauksista, 

teosten aiheiden tulkinta on hankalaa eikä aina voida olla varmoja edes teosten valmistu-

misajankohdasta. Kuitenkin kysymys aiheista on relevantti renessanssin maalaustaiteen 

yleistä sekularisoitumista tutkittaessa. Burke nostaa esiin tutkimuksen maalauksista vuo-

silta 1420–1539, jossa uskonnollinen aihe oli 87 prosentissa maalauksista ja loput 13 pro-

senttia voitiin luokitella sekulaareiksi aiheiksi. Sekulaareista maalauksista 61 prosenttia 

oli muotokuvia.30    

 

1.2 Suhdejärjestelmä renessanssin maalaustaiteessa ja perspektiivi 

 
Kuvataide perustuu erilaisiin suhdejärjestelmiin ja tapoihin hyödyntää näiden järjestel-

mien oppeja muun muassa sommittelussa. Suhdejärjestelmät ovat muuttuvia ja osittain 

sopimukseen perustuvia. Varsinkin vanhemmassa taiteessa erilaisten sääntöjen oikeaop-

pinen käyttö oli osa ammattitaitoa ja onnistuneen teoksen edellytys. Teos ei ollut kaunis, 

jos se ei noudattanut tiettyjä periaatteita.31 Kuvataiteen ja arkkitehtuurin piirissä on antii-

kista alkaen hyödynnetty ”kultaista leikkausta”32. Renessanssin aikana kultaista 

 
28 Blunt 1970, 1. 
29 Blunt 1970, 1; 11. 
30 Burke 2014, 171–183.  
31 Proportio- eli suhdeopin avulla pyritään määrittelemään oikeina ja kauniina pidettyjä suhteita kuvatai-
teessa (Konttinen & Laajoki 2005, 349; 425).    
32 Kultainen leikkaus on viivan tai pinnan jakosuhdetta, jossa jana jaetaan kahtia niin, että lyhyemmän 
osan suhde pitempään vastaa pitemmän osan suhdetta koko janaan. Pinta voidaan edelleen jakaa janalla 
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leikkausta kutsuttiin divina proportioksi eli jumalalliseksi suhteeksi. Sillä viitattiin 

mikro- ja makrokosmoksen välillä havaittavaan yhteyteen, jossa kunkin kokonaisuuden 

osien suhde pysyy samanlaisena kokonaisuuden koosta riippumatta.33  

  Perspektiivi on kuvataiteen menetelmä, jonka avulla on mahdollista luoda kaksi-

ulotteiselle pinnalle tilan, etäisyyden ja suuruussuhteiden vaikutelma. Perspektiivejä on 

useita. Maalaustaiteessa luonnollista näkemisen tapaa tavoiteltaessa viivaperspektiivi on 

yleinen, mutta myös väriperspektiiviä on käytetty paljon. Bysantin ja keskiajan taiteessa 

perspektiivi oli usein arvoperspektiivi, jolloin perspektiivin avulla esitettiin kuvattavien 

henkilöiden sosiaalista asemaa tai arvohierarkioita suhteessa toisiinsa. Tällöin arvok-

kaammat henkilöt kuvattiin fyysiseltä kooltaan suurempina kuin statukseltaan alemmat, 

eikä henkilöiden sijainnilla kuvatilassa ollut merkitystä todenmukaisen näkemisen kan-

nalta. Keskiajalle saakka perspektiivin käyttö olikin vapaata ja useita erilaisia näkökulmia 

saatettiin yhdistää samaan teokseen. Keskiajalla käytettiin arvoperspektiivin ohella kään-

teistä perspektiiviä. Käänteisessä perspektiivissä viivat kulkevat katsojasta kuvatilan sy-

vyyteen päin etääntyen toisistaan. Ikonimaalauksessa kyseinen perspektiivi on edelleen 

käytössä.34 

  Keskeisperspektiiviä pidetään renessanssin keksintönä, ja se liittyi ajan pyrkimyk-

seen soveltaa taiteeseen tieteeseen perustuvia menetelmiä. Keskeisperspektiivissä kaikki 

katsojan silmästä lähtevät syvyyssuuntaiset, kuvapintaan nähden kohtisuorat viivat yhty-

vät samassa katoamispisteessä, ja kaikki vaakasuorat tasot ja viivat katoavat pääpisteen 

kautta kulkevaan horisonttiviivaan.35  

  Keskeisperspektiivistä on myös kehitetty muunnelmia, joita ovat korkeasta näkö-

pisteestä kuvattu lintuperspektiivi ja hieman matalampaa nähty kavaljeeriperspektiivi. 

Maan tasolta puolestaan nähdään sammakkoperspektiivi ja negatiivinen perspektiivi. Ne-

gatiivisen perspektiivin avulla on mahdollista luoda anamorfisia kuvia.36 Hans Holbeinin 

Suurlähettiläät37 (1533) lienee tunnetuin esimerkki anamorfisesta maalauksesta.  

  Länsieurooppalaisen kuvataiteen historian kannalta oleellisen keskeisperspektiivin 

suosio kulminoitui Firenzessä 1400-luvun alkupuolella. Firenze oli tuolloin tieteellinen 

 
pysty- ja vaakasuorassa, jolloin niiden leikkauspisteeseen sijoittuu kultainen piste. (Konttinen & Laajoki 
2005, 215–216; Bergström 2015, 45.) 
33 Bergström 2015, 45. 
34 Konttinen & Laajoki 2005, 330–331. 
35 Konttinen & Laajoki 2005, 331. 
36 Konttinen & Laajoki 2005, 331.  
37 Hans Holbein nuor.: Suurlähettiläät (The Ambassadors, 1533): https://www.nationalgal-
lery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors (17.11.2019) 
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keskus, jonka tiedeyhteisössä matematiikalla oli keskeinen asema. Humanistien piirissä 

oli yleinen ajatus, että matemaattiset lait ohjailivat visuaalista maailmaa. Kaupunki näh-

tiin eräänlaisena mikrokosmoksena, jossa toteutuivat jumalalliset säännöt.38 Vaikka Al-

berti kirjoitti ensimmäisen maalaustaiteen oppaan, jossa yhtenä keskeisenä osana oli kes-

keisperspektiivin teoria, perspektiivin liittyvät kysymykset askarruttivat humanisteja 

yleisesti.39  

  Ennen Albertia keskeisperspektiiviä kehitti erityisesti Brunelleschi.40 Brunelleschi 

suoritti kaksi empiiristä koetta, joissa hän esitti kuvapaneelin ja peilin avulla kolmiulot-

teisen tilan kuvaamisen kaksiulotteiselle kuvatasolle. Brunelleschin oletetaan tunteneen 

perspektiivin keskeisesti liittyvät asiat: katoamispisteen, katsojan paikan määräämisen ja 

näkemisen monokulaarisen luonteen.41 Kuitenkin vasta Albertin perspektiivikonstruk-

tiota voidaan pitää ensimmäisenä järjestelmällisenä yrityksenä siirtää kolmiulotteisena 

aistittava todellisuus kaksiulotteiselle kuvatasolle.42  

  Arthur C. Danto muistuttaa, että perspektiivin käyttö maalaustaiteessa oli päätös, 

joka tehtiin tietyssä kulttuurissa tiettyyn aikaan. Perspektiivin avulla kolmiulotteinen 

kohde voitiin esittää kaksiulotteisella pinnalla oikein, mutta tämä ei vielä tee perspektii-

vin käytöstä konventiota. Danto toteaa, että hahmotamme ympäristömme perspektiivi-

sesti, koska näkökykymme toimii niin. Joten perspektiivi löydettiin ja Brunelleschi opet-

teli tavan, jolla voidaan kuvata asia, kuten sen näemme. Kuitenkin oli kulttuurinen päätös 

käyttää juuri tiettyä perspektiiviä.43 Esimerkiksi kiinalaisessa taiteessa on perinteisesti 

käytetty toisia perspektiiviratkaisuja kuin länsimaissa (tai quattrocenton Firenzessä), 

vaikka kykymme nähdä on fysiologisesti yhtenevä. Kyse on kulttuurisesta valinnasta, 

jossa tietyt ratkaisut otetaan osaksi taiteen käytänteitä.44 

 
38 Jokinen 2015, 187; Edgerton 1975, 36. Vaikka Firenzeä voidaan pitää keskuksena kuvataideteorioiden 
kehityksessä myös Venetsiassa, Urbinossa ja Mantovassa toimineilla taiteilijoilla oli merkityksensä per-
spektiivisen kuvauksen kehityksessä (Jokinen 2015, 183). 
39 Muun muassa matemaatikko Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397–1482) kirjoitti perspektiivistä avustaen 
mahdollisesti Brunelleschia. Itse kirjoitukset ovat harmittavasti kadonneet. (Jokinen 2015, 183.)   
40 Kemp 1992, 9–14; Jokinen 2015, 190; Belting 2011, 164. 
41 Jokinen 2015, 190–191.  
42 Jokinen 2015, 193; Kemp 1992, 20–25, Belting 2011, 164. 
43 Danto 2003, 136.  
44 Danto 2003, 136. 
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  Taiteilijat, kuten Masaccio45 (1401–1428) ja Fra Angelico46 (n.1395–1455), käytti-

vät töissään keskeisperspektiiviä jo 1420-luvulta lähtien. Maalaustaiteen lisäksi keskeis-

perspektiiviä hyödynnettiin reliefi- ja intarsiataiteeseen sekä grafiikkaan.47 Ghibertin kuu-

luisat reliefit San Giovannin kastekappelin itäisen sisäänkäynnin oven, niin sanotun Pa-

ratiisin portin48 (1425–1452), paneelit on toteutettu keskeisperspektiiviä noudattaen. Tai-

dehistorioitsija Richard Krautheimerin näkemyksen mukaan Ghiberti on omaksunut Al-

bertin teorian pääideat, kuten katoamispisteen, horisontin sekä henkilöiden ja arkkiteh-

tuurin suhteiden keskinäisen riippuvuuden toisistaan. Tämä tulee esiin esimerkiksi pa-

neelissa Iisakista49. Krautheimer pitääkin Albertin teorian vaikutusta Ghibertin työsken-

telyyn ilmeisenä mutta lyhytaikaisena.50 

  Ghiberti kehitti myös omaa Albertin ja Brunelleschin perspektiivikäsityksistä poik-

keavaa teoriaa 1400–luvun puolivälissä teoksessaan Commentarii. Osittain säilyneessä 

esityksessä Ghiberti käsittelee taiteen historiaa, teoriaa sekä optiikkaa ja kuvatilaa. Ylei-

sesti ottaen hän vastusti Albertin ja Brunelleschin edustamaa geometrisesti määräytyvää 

keskeisperspektiivirakennetta ja kuvatasolla tapahtuvaa toistoa.51 

  Piero della Francescan perspektiivitutkielma De prospectiva pingendi (n. 1474) 

puolestaan on keskeisiltä osiltaan Albertin teorian mukainen. Teoria perustuu geometri-

seen selitysmalliin, jossa hyödynnetään Albertilta tuttua näköpyramidia. On huomattava, 

että myös matemaatikkona tunnettu Piero della Francesca korosti erityisesti matematiikan 

merkitystä näkökokemuksen selittäjänä aistihavainnon sijaan.52 

  Renessanssin ajalla perspektiivinteorian kehittäjiä oli toki muitakin. Täysrenes-

sanssin piirissä perspektiiviä ja maalaustaiteen teoriaa veivät eteenpäin muun muassa 

 
45 Tosin Masacciolla keskeisperspektiivin soveltaminen ei ollut virheetöntä vaan esim. Pyhässä kolminai-

suudessa (La Trinità, 1425) ilmenee epätarkkuuksia ja -johdonmukaisuuksia (Jokinen, 2015, 185). Ma-
saccio: Pyhä kolminaisuus: https://www.smn.it/en/artworks/masaccios-holy-trinity/. (17.2.2020). Tarkka 
perspektiivianalyysi ks. Kemp 1992, 17–21. 
46 Masaccion lisäksi myös Fra Angelicon kohdalla voi havaita puutteita keskeisperspektiivin soveltami-
sessa esimerkiksi Pradossa sijaitsevassa versiossa Marian ilmestyksestä (La Anunciación, 1425–1426). 
Fra Angelico: Marian ilmestys: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-anun-
ciacion/9b02b6c9-3618-4a92-a6b7-26f9076fcb67. (17.2.2020). 
47 Jokinen 2015, 187. 
48 Lorenzo Ghiberti: Paratiisin portti (Porta del Paradiso, 1425–1457): https://upload.wikimedia.org/wi-
kipedia/commons/5/59/Lorenzo_ghiberti,_porta_del_paradiso,_1425-52,_00.JPG?uselang=it. 
(17.2.2020). 
49 Ks. lisää Krautheimer 1956, 250. 
50 Krautheimer 1956, 249–253.  
51 Jokinen 2015, 194. 
52 Jokinen 2015, 194. 



 15
  

 

 

Paolo Uccello (1397–1475)53, Baldassare Peruzzi (1481–1537), Sebastiano Serlio (1475–

n. 1554) ja Leonardo.54 Kuvataiteen piirissä alkanut aiheiden vapautuminen ja erilaisten 

kuvataiteeseen kytköksissä olevien tekniikoiden ja materiaalien kehittyminen sekä aut-

toivat että pakottivat kehittämään myös teoriaa. 

  Taiteessa sekä perspektiivin että tilan ja ajan esittäminen on aina liittynyt paitsi 

oman aikansa esteettisiin ja kerronnallisiin tavoitteisiin myös sen hetkiseen tieteelliseen 

maailmankuvaan. Perspektiivin esittämiseen on vaikuttanut se, miten ihmisen havainto-

prosessi kokonaisuudessaan on ymmärretty eli yhteys tieteeseen on ollut läheinen.55 Re-

nessanssin tieteessä olivat keskeisiä erityisesti optiikkaan (valo-oppi) ja näkemiseen ih-

misen fysiologisena toimintona liittyvät kysymykset.56 

 

1.3 Renessanssin estetiikka ja sen kytkös vapaisiin taitoihin, humanismiin ja kirk-

koon 

 
Renessanssin filosofian suurena muutoksena keskiaikaan verrattuna voidaan pitää ihmis-

keskeisyyden nousua suhteessa katoliseen uskoon ja kirkon dogmeihin. Tämä voimakas 

humanismin nousu vaikutti laajasti sekä oman aikansa tieteeseen että taiteeseen. Varhais-

renessanssin aikana estetiikka pohjautui edelleen keskiaikaiseen ajatteluun. Kuitenkin uu-

det painotukset tieteissä vaikuttivat taiteisiin ja muokkasivat niitä, vaikka uskontokeskei-

nen maailmankuva ei kumoutunutkaan. 

  Humanismi korosti voimakkaasti ihmisen kykyä tutkia ja ratkaista ongelmia. Yk-

silö toimii maailmassa tietoisena subjektina. Ihmisen usko omiin kykyihinsä korostui 

sekä yksilötasolla että koko yhteiskunnassa. Tämä voimistunut luottamus inhimillisin ky-

kyihin vähensi kohtalonomaista uskoa jumalallisen vallan vaikutukseen, ja yksilö saattoi 

omalla toiminnallaan, kuten opiskelulla, vaikuttaa tulevaisuuteensa. Alberti korosti 

useissa kohdin Maalaustaiteesta-traktaatissaan opiskelun ja taitojen kehittämisen merki-

tystä.57  Erilaisten elämässä tarvittavien taitojen kehittäminen kasvatti yksilön mahdolli-

suuksia suojautua fortunaa eli oikullista kohtaloa vastaan. Kohtaloon saattoi vaikuttaa 

 
53 Vasarin mukaan juuri Uccello kehitti perspektiivissä kuvaamisen taitoa liikaakin, ja ”hän tuhlasi vaivaa 
ja aikaa perspektiivitutkielmiin” (Vasari 2001, 98).  
54 Perspektiiviteorian kehittäjien kohdalla on tärkeä muistaa Albrecht Dürer (1471–1528), vaikka hän ei 
Italiassa vaikuttanutkaan. 
55 Vakkari 2015, 9. 
56 Lisää optikasta ja renessanssin taiteesta ks. Belting 2011. 
57 Mm. Alberti 1998, esim. 2.27; 2.41; 3.55; 3.60.   
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virtùn avulla. Renessanssin käsitteistöön keskeisesti kuuluva virtù on eräänlaista ”hy-

vettä”, joka voidaan ymmärtää henkilökohtaiseksi kyvykkyydeksi, johon liittyy myös 

moraalinen arvokkuus sekä tahdonvoima. Yksilön järjen ja tahdon avulla tavoittelema 

hyve vaatii myös luonnon seuraamista. Tässä yhteydessä luonto voidaan ymmärtää erään-

laiseksi asioiden luonnollisuudeksi.58   

  Tiivistetysti hyve koostuu Bluntin mukaan kolmesta elementistä, jotka ovat järki, 

tahto ja luonto. Järjen avulla ihminen tietää mitä elämässä tulee tavoitella ja mitä välttää. 

Tahto on hyveessä keskeistä, koska se avulla yksilö saavuttaa haluamansa. Luonto puo-

lestaan antaa lahjakkuutta, jota on kehitettävä, jos lahjakkuus suuntautuu hyvään.59 Leo-

nardo tiivisti kirjoituksessaan hyveen yksilön harjoittamaksi tavaksi elää siten, että syn-

nynnäinen lahjakkuus voi täydellistyä ahkeruuden avulla. Ihminen vaikuttaa oman elä-

määnsä suuntaan eikä ole tapahtuvien asioiden armoilla.60 Kristeller toteaa hyveen olleen 

toistuva teema kaikissa Albertin moraalia käsittelevissä kirjoituksissa.61 Virtù oli kes-

keistä koko renessanssin ajan humanistisessa ajattelussa. Käsitteenä virtù on kuitenkin 

ymmärrettävä laajemmin kuin ”hyve”. Virtù on kokonaisuus, joka muodostuu yksilön 

erilaisista synnynnäisistä ominaisuuksista, hankituista taidoista ja moraalisesta kunnolli-

suudesta.  

  Renessanssissa ihmisen tuli siis järjen avulla tavoitella hyvää, nousta materian ylä-

puolelle eikä ollut soveliasta korostaa liiaksi aistinautintoja. Järjen korostettu asema ei 

kuitenkaan kieltänyt tunteiden merkitystä, mutta Alberti korostaa niiden hallintaa. Tun-

teiden tunteminen on luonnollista, mutta mielekkäälle elämälle tarpeellinen mielenrauha 

saavutetaan, kun tunteet ovat hallinnassa järjen avulla. Bluntin mukaan rationalismi an-

tiikin hengessä on keskeinen piirre Albertin ajattelussa.62 Albertille uskonto oli tärkeää, 

mutta humanistisessa hengessä, jolloin kristinuskon dogmeihin sekoittui pakanallisia ele-

menttejä ja filosofiaa. Taiteeseen liittyvissä tutkimuksissaan hän ei viittaa uskontoon edes 

puhuessaan kirkollisista rakennuksista.63 Kemp on osittain samaa mieltä kuin Blunt. 

Kempin mukaan Alberti voi vaikuttaa erittäin ihmiskeskeiseltä tai jopa pakanalliselta 

 
58 Kemp 1997, 90; 96; Kemp 1998, 11–12; Blunt 1970, 5.  
59 Blunt 1970, 5. 
60 ”Jos hukkaa aikaa eikä tavoittele hyvettä, mitä enemmän ajattelee, sitä pahemmin masentuu. Hyvettä ei 
ole eikä voi olla sillä, joka hylkää kunnian ja haalii vain omaisuutta. Fortuna ei auta sitä, joka ei ahkeroi; 
täydellistä lahjaa ei ole ilman suurta vaivaa; onnelliseksi tulee se, joka hyvettä tutkii. (Leonardo 2010, 
368.) 
61 Kristeller 1990, 60. 
62 Blunt 1970, 5. 
63 Blunt 1970, 6. 
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teksteissään, mutta hän korostaa aina jumalallisen järjestyksen perimmäisyyttä kaikessa 

ihmisen toiminnassa.64 Mielestäni tämä onkin ollut luonnollista aikana, jolloin katolinen 

kirkko oli ehdoton auktoriteetti. Myöskään Albertin henkilökohtainen asema kirkon pal-

veluksessa ei anna aihetta olettaa toisin. Kuitenkin Alberti kirjoittaa rohkeasti muistuttaen 

Trismegistosin65 oletuksesta kuvataiteen syntymisestä yhdessä uskonnon kanssa: ”Muis-

taen omaa luontoaan ja alkuperäänsä ihmiskunta kuvasi jumalat itsensä näköisiksi.”66 Al-

berti toi esiin mahdollisuuden nähdä toisin kuin Raamatun luomiskertomuksessa esitetty 

opetus ihmisestä jumalan kuvana.  

  Inhimillisen kyvykkyyden arvostuksen nousu hyödytti ja kannusti luonnontieteiden 

lisäksi uutta ajattelua kaikilla tieteenaloilla. Humanismi aatesuuntana korotti ihmisen ja-

lustalle ja lujitti uskoa ihmisen mahdollisuuksiin. Uudet tutkimustulokset laajensivat 

maailmankuvaa rohkaisten samalla uutta tutkimusta. Blunt nostaa Albertin laajan oppi-

neisuuden ansiosta keskeiseksi tekijäksi oman aikansa humanismissa, ja Alberti vaikutti 

kirjoituksillaan politiikan, filosofian, kirjallisuuden ja muiden taiteiden aloilla.67 

  Bredinin ja Santoro-Brienzan mukaan humanismissa ihminen ymmärrettiin erään-

laisena ”mikrokosmoksena” tai ”maailmankaikkeudessa ilmenevän täydellisyyden pie-

noiskokoisena synteesinä”.68 Reaaliseen ihmisolioon on ainakin potentiaalisesti tiivisty-

neet kaikki mahdolliset hyveet. Tällaisen ajatuksen mukainen ihmiskuva on ollut ajan 

vallitseviin katolisen kirkon oppeihin verrattuna mullistava. On kuitenkin muistettava, 

että jo keskiajalla muun muassa skolastiikan piirissä pyrittiin yhdistämään antiikin tie-

dettä, ennen kaikkea Aristoteleen ajatuksia, kristinuskon dogmatiikkaan. Kristinuskon 

mukaista ihmis- tai maailmankuvaa ei siis kumottu hetkessä.  

  Renessanssissa tapahtunut ihmiskuvan muutos heijastui runouden ja muiden taitei-

den teoriaan. Tämä näkyi muun muassa siinä, että aiemmin teoksissa korostunut mekaa-

ninen jäljittely alkoi korvautua subjektiivisella taiteilijan omaan kuvitteluun perustuvalla 

näkemyksellä. Puhtaan jäljittelyn sijaan taiteilija pyrkii mielikuvituksensa avulla kuvaa-

maan reaalimaailman sellaisena kuin sen pitäisi olla. Imitaatio-oppia ei kuitenkaan vielä 

hylätty, koska ajan teoreetikkojen käsitykset olivat tiukasti sidottu kristilliseen 

 
64 Kemp 1997, 90–91. 
65 Hermes Trimegistos, myyttinen hahmo, antiikin hermeettisen tekstitradition luoja. Hermeettisestä tradi-
tiosta lisää ks. Pekkarinen 2000, 284–285. 
66 Alberti 1998, 2.27. 
67 Blunt 1970, 2. 
68 ”The human agent came to be understood as a microcosm or miniature synthesis of all the perfections 
of the cosmos.” (Bredin & Santoro-Brienza 2000, 67.) Käännös minun. 
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maailmankuvaan. Tämän ajattelun mukaan Jumala oli luonut muotojen suhteen täydelli-

set oliolajit, joten ihminen saattoi toiminnallaan ainoastaan ilmentää tätä virheettömyyttä. 

Toisaalta taiteilija pystyi hyödyntämään omaa luovuuttaan yksilöolioiden kohdalla, joi-

den muoto oli usein puutteellinen verrattuna täydelliseen lajinsa edustajaan.69  

  Kuten aiemmin on jo mainittu, niin humanistit kehittivät runoutta yleisesti, mutta 

he eivät tehneet varsinaista tutkimusta runoudesta tai kirjoittaneet siitä tutkielmia. Samoin 

taiteilijat saattoivat kirjoittaa taiteesta, mutta he eivät kehittäneet kattavaa teoriaa maalaa-

misesta. Alberti oli poikkeus.70 Kemp muistuttaa, että Alberti kirjoitti traktaatit sekä maa-

laustaiteesta, arkkitehtuurista että kuvanveistosta. Saavutus on huomattava, ja se jää usein 

liian vähälle huomiolle.71 

  Ajan arkkitehdit ja taiteilijat kouluttautuivat pääosin työpajoissa käytännön toi-

missa, mutta Alberti oli erityisesti akateeminen teoreetikko. Hän ei itse osallistunut pro-

jektien käytännön toteutuksiin, vaikka tutkielmista voidaan päätellä hänen tunteneen 

myös käytäntöä72. Hänen taipumuksensa ja lahjansa tulevat esiin erityisesti monien eri-

koistieteiden parissa, mutta Tatarkiewiczin mukaan yleinen filosofia tuskin on kuulunut 

hänen kiinnostuksen kohteisiin.73 Mark Jarzombek puolestaan korostaa Albertin olleen 

ylpeä filosofian alan koulutuksestaan, vaikka hän usein kirjoituksissaan filosofian tunte-

mustaan vähätteleekin.74 Tatarkiewicz kuitenkin korostaa, että Alberti tunsi Platonin ajat-

telua, mutta piti sitä itselleen vieraana eikä soveltanut sitä.75 Aristoteleen kirjoitusten vai-

kutus sen sijaan Albertin traktaatissa näkyy. Tärkeimpiä yhtymäkohtia ajattelussa ovat 

Aristoteleen ja Albertin yksiin käyvät ajatukset hyvästä teoksesta, johon mitään ei voi 

lisätä tai ottaa pois, kun teos on valmis sekä ajatus kuvattavien asioiden suhteellisuudesta 

toisiinsa.76 Käsittelen Aristoteleen ja Albertin ajattelun yhtäläisyyksiä tarkemmin myö-

hemmin. 

  Albertilla kuvataideteoriat muodostuvat väitelauseista, jotka on perusteltu. Perus-

teltujen lauseiden lisäksi teksteissä on runsaasti henkilökohtaisia kannanottoja, erilaisia 

 
69 Kuisma 2009, 173–174. 
70 Tatarkiewicz 1974, 26–27; 79. 
71 Kemp 1997, 90–91. 
72 Alberti maalasi myös itse (Alberti 1998, 2.28). Vasari ei arvostanut Albertia maalarina vaan piti tämän 
töitä puutteellisina. Vasari korostaakin Albertin merkitystä teoreetikkona ja useiden alojen taitajana, 
mutta ei taidokkaana maalarina, joka olisi siirtänyt oman teoriansa opit töihinsä. (Vasari 2008, 183.) 
73 Tatarkiewicz 1974, 79–80. 
74 Jarzombek 1989, 152. 
75 Tatarkiewicz 1974, 79–80; 83.  
76 Aristoteles Nikomakhoksen etiikka, 1106b; Aristoteles Runousoppi, 1450b; Alberti 1988, VI, 2; IX, 5; 
Alberti 1998, 2.35–2.3.  
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uskomuksia, kehotuksia ja kieltoja.77 Renessanssin aikana ei aina pyritty muotoilemaan 

pelkästään teoriaa, vaan taiteisiin liittynyt puhe oli monipuolista ja uusia näkökulmia 

avaavaa. Erityisesti Albertin ajatuksia on pidetty vahvasti käytäntöön suuntautuvina ja 

otteeltaan pedagogisina. Kirjoitusten keskustelevan otteen on ollut tarkoitus herättää lu-

kijassa oivalluksia taiteen olemuksesta, tehtävästä ja arvosta. Tässä kokonaisvaltaisessa 

lähestymistavassa taiteisiin Alberti myös osoittautuu aidoksi oman aikansa humanismin 

edustajaksi.78  

  Usvamaa-Routilan mukaan Albertin taideteoreettisille kirjoituksille ominainen 

piirre on eräänlainen kaunopuheisuus. Renessanssin aikaa edeltävät skolastikot pyrkivät 

täsmälliseen terminologiaan ja tiukkaan argumentointiin, mutta Albertia voidaan pitää 

”tyypillisenä quattrocenton kirjoittajana”79. Tällä Usvamaa-Routila tarkoittaa sitä, että 

Albertin kirjoituksista puuttuvat sekä yksitulkintainen terminologia että tarkka argumen-

tointi. Albertin kaunopuheisuutta leimaa performatiivinen vaihtelevuus. Alberti käyttää 

teksteissään ”kaikkia keinoja”, ja niissä muun muassa kysytään, vastataan, vihjaillaan, 

ylistetään ja väheksytään. Näitä kaikkia keinoja voidaan lisäksi käyttää joko eksplisiitti-

sesti tai implisiittisesti, ja tämä johtaa edellä mainittuun monitulkintaisuuteen ja -merki-

tyksellisyyteen.80 Antiikin klassisen retoriikan81 nousua voidaan pitää quattrocenton hu-

manistisen puhekulttuurin muoti-ilmiönä, jota Alberti muiden mukana suosi. Tämä on 

nähtävissä erityisesti Albertin pääteoksiin kuuluvassa kasvatuskysymyksiä käsittelevässä 

Della famigliassa, jonka dialogissa moraalisten ongelmien pohdinta ei johda varsinaiseen 

lopputulokseen vaan ratkaisut jäävät lopulta avoimiksi. Vaikka Alberti ei tarjoa ongel-

miin selviä ratkaisuja, usein hän kuitenkin tarjoaa osaratkaisuja, joista voidaan olla yksi-

mielisiä. Samalla hänellä itsellään ei usein edes ole kantaa kaikkiin käsiteltyihin ongel-

miin eikä Albertilla myöskään ole vaikeuksia jättää asioita avoimiksi.82  

  Christelle L. Baskinsin mukaan Maalaustaiteessa-traktaatissa tulee esiin varsinkin 

Quintilianuksen, Ciceron ja Plinius vanhemman vaikutus Albertin tapaan kirjoittaa.83  An-

tiikin kaunokirjallisten tekstien, kuten Ovidiuksen Muodonmuutosten, suurta vaikutusta 

 
77 Usvamaa-Routila 1998, 7. 
78 Usvamaa-Routila 1998, 7–8. 
79 Usvamaa-Routila 1998, 11. 
80 Usvamaa-Routila 1998, 11–12. 
81 Antiikissa puhujat kouluttautuivat pystyäkseen argumentoimaan puolesta tai vastaan. Muun muassa 
Platonin dialogeissa voidaan nähdä kuulijan ohjailu tämän omakohtaisen harkinnan avulla, kun Aristote-
les puolestaan suosi aporeettista menetelmää, jossa ongelmaa lähestytään vaihtoehtoisten ratkaisujen 
avulla. (Usvamaa-Routila 1998, 12.) 
82 Usvamaa-Routila 1998, 12. 
83 Baskins 1993, 25. 
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Albertin ajatteluun ei myöskään voi ohittaa. Vaikutus tulee selvästi esille muun muassa 

Maalaustaiteesta-teoksen kohdassa, jossa hän käsittelee maalauksen syntyä taidelajina 

liittäen maalaustaiteen synnyn ja runouden toisiinsa Narkissos-myytin avulla.84 Albertin 

painokkaasti toisiinsa yhdistämät Narkissos ja maalauksen synty jää Albertin selvennyk-

sestä huolimatta hieman hämäräksi. Aiheesta on kuitenkin tehty tutkimusta, joten eri tul-

kintoja Albertin tekstikohdasta on useita.85 On kuitenkin mielenkiintoista, että Alberti 

toistaa De statuassa kuvanveiston käsittelyn yhteydessä samantyyppisen metamorfoosiin 

perustuvan pakanalliseen Daphne-myyttiin pohjautuvan taidelajin syntyhistoriakuvauk-

sen.86 

  Bluntin mukaan uusien firenzeläisten taiteilijoiden, kuten Brunelleschin, Masac-

cion ja Donatellon87, teosten myötä myös kuvataiteen teoreettinen ideaali muokkautui. 

Gotiikan viimeisten tyylirippeiden katoaminen paljasti paitsi tyylillisesti uudet teokset 

myös katolisen kirkon opeista osittain irrottautuneen uuden asenteen, jossa korostui hu-

manistien itsevarma ja järkeen perustuva ajattelu keskiajan mystiikan sijaan.88 Hubert Da-

misch korostaa quattrocenton taiteilijoiden ja erityisesti maalareiden tietoista pyrkimystä 

muuttaa taiteen status kädentaitojen (artes mechanicae) joukosta vapaisiin taitoihin89 (ar-

tes liberales). Ajan taiteilijat eivät kutsuneet itsenään käsityöläisiksi vaan intellektuel-

leiksi.90  

  Tatarkiewiczin mukaan ajan suuntaus oli yleisellä tasolla selvä ja Albertille se oli 

erityinen pyrkimys: taiteilijoista tuli tieteilijöitä.91 Myös Paoletti ja Radke korostavat Al-

bertin roolia maalaustaiteen statuksen kohottamisessa, ja he nostavat esille myös Michele 

Savonarolan (1385–n. 1466) merkityksen muutoksessa. Sekä Alberti että Savonarola 

 
84 ”Minulla onkin ollut tapana ystävien parissa sanoa – ja runoilijat ovat samaa mieltä –, että maalaustai-
teen keksijä on Narkissos, joka muuttui kukaksi. Kun kerran maalaustaide on kaikkien taiteiden kukka, 
Narkissoksen tarina sopii mainiosti aiheeseemme. Mitäpä muuta maalaaminen on kuin lähteen pinnan 
vangitsemista taiteen keinoin?” (Alberti 1998, 2.26.) 
85 Albertin Narkissos-tulkinnasta lisää ks. esim. Belting 2011, 227–230; Damisch 2010; Baskins 1993. 
86 Baskins 1993, 25. 
87 Myös Albertille Bluntin esiin nostama kolmikko edustaa ajan kuvataiteen huippua. Tämä voidaan to-
deta muun muassa Albertin Maalaustaiteesta saatekirjeestä, joka oli osoitettu Brunelleschille. (Alberti 
1998, 53–54.) 
88 Blunt 1970, 1–2. 
89 Vapaita taitoja (suomenkielessä myös muodossa ”vapaat taiteet”) oli seitsemän (septem artes liberales) 
jaettiin kahteen ryhmään triviumiin ja quadriviumiin. Triviumiin kuuluivat grammatiikka, retoriikka ja 
dialektiikka. Quadrivium sisälsi aritmetiikan, geometrian, tähtitieteen ja musiikin teorian. Vapaat taidot 
ovat ”vapaita”, koska niitä harjoittavat vapaat miehet eivätkä orjat, jotka hallitsevat mekaanisia/manuaali-
sia taitoja. (Rossi 2010, 34; Burke 2014, 60.) 
90 Damisch 2010, 303. Ajan taiteilijat eivät myöskään kutsuneet itseään nimellä artista, joka tarkoitti 
1400-luvun lopulla yliopisto-opiskelijaa (Kanerva 2000, 190). 
91 Tatarkiewicz 1972, 81. Lisää taiteilijoiden statuksen muutoksesta ks. Burke 2014, 80–93. 
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tukeutuivat perspektiivioppiin ja sen tieteellisyyteen perustellessaan taiteen asemaa va-

paiden taitojen joukossa.92 Albertin aikana muutos oli vasta alkanut, mutta Leonardo ko-

rosti jo avoimesti maalaustaiteen arvoa jalona ja älyllisenä toimintana. Leonardolle, kuten 

muillekin ajan taiteilija-kirjailijoille, maalaustaide ei kuulunut vulgaarien mekaanisten 

taitojen joukkoon.93 Paolo Rossin mukaan maalaustaiteen suhde vapaisiin taitoihin oli 

tärkeä, koska mekaanisten taitojen hallintaan ei katsottu liittyvän abstraktia ajattelua, kun 

vapaat taidot puolestaan olivat erityisesti älyyn ja järkeen liittyvää toimintaa. Itseisarvoi-

nen tieto, joka ei ole ulkoisen päämäärän alainen, oli Aristoteleella ja aristoteelisessa pe-

rinteessä ainoa tiedon laji, jossa ihmisen olemus toteutui.94 Mekaaniset taidot olivat tär-

keitä, mutta ne olivat tietämyksen alempia muotoja kuuluen aineellisten ja aistein havait-

tavien asioiden joukkoon. Ne liittyivät käytäntöön ja käsillä tehtävään työhön.95   

  Alberti ei vielä käyttänyt Maalaustaiteesta-traktaatissaan termiä tiede (scientia, 

scienza96).  Tämä ei kuitenkaan vähennä tutkielman arvoa pyrkimyksessä nostaa maalaus 

vapaiden taitojen joukkoon. Alberti nimenomaan esitti matematiikkaan perustuvia peri-

aatteita ja käytännön ratkaisuja, joilla maalaus voidaan toteuttaa. Maalaustaiteen teorian 

yhteydessä scientia löytyy vasta myöhemmin Leonardolta.97 Kemp toteaa Albertin teo-

rian merkityksen Leonardolle, mutta korostaa Leonardon kehittäneen teoriaa eteenpäin.98 

Mielestäni voi perustellusti olettaa, että Leonardo tunsi Albertin tuotantoa.99 Albertin 

Maalaustaiteesta ja Leonardon maalaamista koskevat pohdinnat ovat hyvin saman suun-

taisia, jonka voi helposti huomata tekstejä vertailemalla.  

  Maalaustaiteessa ja kuvanveistossa siirryttiin uuden tieteeseen perustuvan asenteen 

myötä mallien mahdollisimman luonnonmukaiseen kuvaamisen, jolloin huomioitiin esi-

merkiksi anatomia ja perspektiivi. Keskiajan taideteoriassa korostettiin hengellistä ja teo-

logista lähestymistapaa, jossa aistittava materiaalinen todellisuus ei ollut huomion koh-

teena eikä tyyliltään gotiikkaa edustaneilta kuvataiteilijoilta myöskään odotettu realistista 

todellisuuden imitointia. Arkkitehtuurissa puolestaan korostui antiikin teorioiden uusi 

 
92 Paoletti & Radke 2011, 354–355. 
93 Kemp 1997, 2. 
94 Rossi 2010, 34. 
95 Rossi 2010, 34–35. 
96 Alberti käytti termiä scienze teoksen alkuun liitetyssä saatekirjeessään Brunelleschille. Kanervan mu-
kaan Albertilla termi scienze tarkoittaa tässä yhteydessä kuitenkin tietoja, ei tiedettä. (Kanerva 2000, 
212.) 
97 Hemsoll 1998, 67. 
98 Kemp 1998a, 41; Kemp 1997, 110.  
99 Leonardon jäämistöstä löytyi De re aedificatoria (Leonardo 2010, 418). 
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nousu.100 Albertin merkitys tässä antiikin oppien elvyttämistyössä on ilmeinen. De re 

aedificatoria muotoilee Vitruviuksen De architectura libri decem:n hengessä uutta gotii-

kan jälkeistä arkkitehtuuriteoriaa. Kuitenkin on jälleen muistettava, että taiteiden uudis-

tuminen alkoi jo ennen Albertin aikaa. 1300–luvun maalaustaiteessa muun muassa Cen-

nino Cenninin101 teoksissa on nähtävissä uutta varhaisemmasta taiteesta poikkeavaa rea-

listisempaa ilmaisua ja kuvanveistossa Ghibertin teoksissa voidaan havaita uudelleennou-

sevaa antiikin henkeä. Cennini ja Ghiberti ikään kuin osoittivat kohti tulevaa, mutta he 

tulevat ymmärrettäviksi vasta Albertin myötä.102 

  Uransa aikana Alberti toimi ajan keskeisissä oppineiden yhteisöissä. Nuorena hän 

kuului humanisti Francesco Filelfon (1398–1481) ja vanhuusvuosina filosofi Marcilio Fi-

cinon (1433–1499) piiriin.103 Renessanssin estetiikassa Ficino on Albertin ohella keskei-

simpiä henkilöitä, ja heidän lähestymistapansa kauneuteen poikkeaa toisistaan.  

  Albertille kauneus on olion objektiivinen ominaisuus, joka voidaan havaita ais-

teilla. Kauneus on harmoniaa, osista muodostuva oikea kokonaisuus, johon ei voi lisätä 

tai ottaa pois mitään. Alberti oli aristoteelisen perinteen jatkaja käsityksellään, jossa kau-

neus muodostuu osien muodostamasta kokonaisuudesta, jolla on materiaalinen perusta. 

Ficino puolestaan tukeutui Platonin ja uusplatonistien ajatteluun omassa kauneuden heno-

logian periaatteelle perustuvassa selitysmallissaan.104 Ficino yhdistää platonilais-kristilli-

sessä hengessä kauneuden ja rakkauden käsitteet toisiinsa.105 Kuisma kuitenkin huomaut-

taa, että Ficino ei kauneuden ja rakkauden systemaattisesta tarkastelutavastaan huolimatta 

halunnut rakentaa esteettistä teoriaa, vaan hänen kiinnostuksensa kohdistui platonilais-

kristilliseen metafysiikkaan ja siihen kuuluvaan kauneuden ulottuvuuteen.106 Ficinon mu-

kaan on olemassa ruumiillista ja henkistä kauneutta. Ruumiillinen kauneus on näköaistin 

kohde ja sielullinen kauneus voidaan nähdä, eli ymmärtää, sielun kyvyillä. Ficinolle kau-

neus ei kuitenkaan ole päämäärä vaan välitavoite, joka osoittaa kohti hyvää.107 Ficinolle 

 
100 Blunt 1970, 1. 
101 Cennini kehotti omassa maalaustaitoa koskevassa oppaassaan luonnon antaman esimerkin seuraami-
seen maalausten toteuttamisessa. Omiin havaintoihin tulee luottaa silloin, kun mittasuhteisiin perustuvia 
ohjeita ei ole: ”Järjettömistä eläimistä en sinulle kerro, sillä mitään mittoja niistä et koskaan pysy hankki-
maan. Kuvaa ja piirrä niitä luonnon mukaan niin paljon kuin mahdollista, ja edistyessäsi pääset pitkälle 
siinä.” (Cennini 2006, 84.) 
102 Blunt 1970, 2. 
103 Tatarkiewitcz 1974, 80.  
104 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
105 Kuisma 2009, 177.  
106 Kuisma 2009, 177. 
107 Kuisma 2009, 177. ”Kun muutamaan sanaan mahdutetaan paljon asiaa, voidaan sanoa, että hyvä on 
Jumalan korkeampi olemassaolo. Kauneus on siitä alkunsa saava aktuaalisuus tai säde, joka tunkeutuu 
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kauneus ei ole kokonaan subjektiivinen ilmiö eikä hän vastusta symmetriateoriaa. Kai-

kella kauneudella on Jumalasta lähtöisin oleva alkuperä, mutta ainoastaan aineellisessa 

maailmassa sitä voidaan mitata. Kokeminen on subjektiivista, mutta kauneus on reaalisen 

objektiivisen kauneuden tajuamista. Kuisma on tiivistänyt Ficinon ajatuksen: ”Subjekti 

kokee kauneutta, jossa subjektiivinen ja objektiivinen kauneus on yhtä.”108.109  

  Pelkästään Ficinon ja Albertin ajattelun erojen lyhyt pohdinta näyttää sen, kuinka 

harhaanjohtavaa on puhua tietyn aikakauden ajattelusta jonkinlaisena yhtenäisenä koko-

naisuutena. Renessanssista, kuten myös 1700-luvun valistuksesta, puhutaan usein yhte-

näisenä jaksona, josta etsitään ajan eri toimijoilta yhteisiä ajatuskulkuja. Tämä on osin 

luonnollista. Albertin ajan humanistit toimivat usein samoissa yhteisöissä toisensa tun-

tien. Mielipiteitä on ilmaistu ja tietoja vaihdettu. Tällöin ei ole vältytty vaikutteiden saa-

misesta tai niiden antamisesta. Ajattelun päälinjoissa on ollut yhtäläisyyksiä, ja heillä oli 

myös yhteinen esikuva – antiikki. Kuitenkin nykyajasta katsottuna on vaarana, että muo-

dostuu ”monoliittinen” ja yksipuolinen käsitys renessanssista, jossa ajattelun eroihin ei 

kiinnitetä riittävästi huomiota.  

  Jos taiteen yhteydessä renessanssiksi määritetään taidehistorian tyylikausien mu-

kaisesti ajanjakso 1400-luvulta 1500-luvun loppuun, kahdensadan vuoden aikana kuva-

taiteessa ja taideteorian kehityksessä tapahtui paljon. 1400-luvun alussa ei vielä ollut va-

kiintuneita käsitteitä tai tapoja taiteesta puhumiseen110, mutta Altti Kuusamo huomauttaa 

tilanteen olleen toinen 1500-luvulla.111 Vasari käyttää Taiteilijaelämäkertojen kolmessa 

johdannossa ja taideteosten luonnehdinnoissa runsaasti eri käsitteitä, jotka on myöhem-

min määritelty. Mutta myös Vasarin tekstin tulkinta on käsitteiden osalta hankalaa. Hän 

kuvaili taidetta takautuvasti kolmensadan vuoden ajalta, mutta oman aikansa käsitteillä. 

Tällöin esimerkiksi Vasarin keskeisimpiin käsitteisiin kuulunut grazia (sulokkuus) on jo 

erotettu kauneudesta, kun puolestaan Albertilla sulokkuus ja kauneus eivät käsitteen ta-

solla ole erillisiä.112 Jo yksittäinen esimerkki käsitteen (grazia) käytöstä Vasarilla ja 

 
kaikkeen: ensin enkelimäiseen mieleen, toiseksi maailman sieluun sekä muihin sieluihin, kolmanneksi 
luontoon ja neljänneksi kappaleiden aineeseen. […] Aivan kuten yksi ja sama auringonsäde valaisee nel-
jää ainetta – tuulta, ilmaa, vettä ja maata – samoin yksi ja sama Jumalan säde kirkastaa mielen, sielun, 
luonnon ja aineen. […] Samoin jokainen, joka tarkastelee ja rakastaa kauneutta noissa neljässä kehässä – 
mielessä, sielussa, luonnossa ja aineessa – katsoo ja rakastaa niissä olevaa Jumalan kirkkautta ja tämän 
kirkkauden kautta itse Jumalaa.” (Ficino 2009, 198, suom. J. Toivanen.) 
108 Kuisma 2009, 177. 
109 Kuisma 2014. Filosofia.fi: https://filosofia.fi/node/5354 (13.2.2020). 
110 Kemp 1997, 3: 84; Tatarkiewicz 1974, 26–27. 
111 Kuusamo 2001, 18. 
112 Kuusamo 2001, 18. Vasarilla käytti ”sulokkuutta” useissa eri yhteyksissä, mutta hän oli ensimmäisiä, 
joka yhdisti termin maalaustaiteeseen. Vasari lainasi termin Baldassare Castiglionen Hovimiehestä (1528) 



 24
  

 

 

Albertilla tuo hyvin esiin sen, miksi tulisi suhtautua varovasti pyrkimykseen koota tietyn 

historiallisesti määritellyn ajan ajattelua liian suuriksi kokonaisuuksiksi yhteisen katto-

termin alle. Silloin on vaarana unohtaa ajan ihmisten ajatteluun kuuluva moninaisuus ja 

erilaiset näkökulmat.  

 

2. Leon Battista Albertin maalaustaideteoria 
 

Leon Battista Alberti syntyi Genovassa maanpaossa olevan firenzeläisen ylimysperheen 

aviottomana poikana. Hän sai hyvän koulutuksen Pohjois-Italian opillisissa keskuksissa. 

Gasparino Barzizzan humanistikoulussa Padovassa Alberti keskittyi latinan kieleen ja 

Bolognan yliopistossa lakitieteisiin. Opiskeluaikaan liittyivät myös matematiikan ja op-

tiikan opinnot, joita Alberti hyödynsi myöhemmällä urallaan. Eksaktien tieteiden lisäksi 

Alberti perehtyi laajasti yhteiskuntatieteisiin, taiteisiin ja humanistiseen ajatteluun. Al-

bertia voidaan pitää tyypillisenä quattrocenton alkupuolen laaja-alaisena humanistina. 

Yhteiskunnalliset näkemykset ovat löydettävissä myös taidetta käsittelevistä kirjoituk-

sista, kuten De re aedificatoriasta113. Oppineisuus takasi Albertille, kuten monelle muul-

lekin renessanssihumanistille, paikan kirkon palveluksessa sekä varakkaita suosijoita. Al-

berti korostikin oman kokemuksensa kautta opiskelun merkitystä yksilön elämän vakaut-

tajana. Opiskelu toi hänelle itselleen paitsi toimeentulon myös mahdollisuuden vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti.114  

  Albertia voidaan pitää auktoriteettina useilla tieteen ja taiteen aloilla. Hän oli yksi 

latinan kielen elvyttäjistä eri kirjallisuuden aloilla ja myös Italiassa käytetyn kansankielen 

kehittäjiä.115 Alberti tunnetaan myös ensimmäisen kuvataiteilijoille suunnatun oppaan 

(Maalaustaiteesta) laatijana, jossa huomioidaan sekä taideteoria, teosten tekninen toteut-

taminen että taiteilijana toimiminen kokonaisvaltaisesti.  Ennen Albertia vaikuttanut Cen-

nino Cennini laati oman oppaansa Kirja maalaustaiteesta (Il Libro ell’Arte, o Trattato 

della Pittura) keskiajan hengessä. Tatarkiewiczin mukaan Cennini saattaa vaikuttaa re-

nessanssin edustajalta tiettyjen antiikista poimittujen periaatteiden perusteella, mutta 

 
soveltaen taiteeseen hovimiehen käytökseen kuuluvia ideaaleja. Castiglionella grazia on monimielinen 
käsite tarkoittaen ”huoliteltua huolettomuutta”. Se on asenne, jossa jonkin osaaminen näyttäytyy helppou-
tena ja sulokkaana asian hallintana. (Kuusamo 2001, 21.)    
113 Alberti 1988, V. 
114 Kemp 1998, 12–16; Blunt 1970, 3–4. 
115 Kemp 1998, 10. 
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Cenninin suosittelema soveltamistapa on hengeltään täysin keskiaikainen.116 Cenninin 

opas ei sisällä juurikaan taideteoreettista pohdintaa117 vaan kirjassa painottuvat maalaa-

miseen liittyvät tekniset asiat, kuten materiaalit ja työvälineet. Näkemisen teorian poh-

dintoja toki löytyy Cenniniä ja Albertia varhaisemmilta teoreetikoilta, kuten Vitruviuk-

selta, Alhacenilta ja Eukleideelta.118 Alberti itse mainitsee muun muassa Eufranorin, 

Ksenokrateen ja Apelleen.119 Alberti kuitenkin muotoili ensimmäisen oppaan, joka yhdisti 

teorian (perspektiivioppi, pyramiditeoria) ja maalaamisen käytännön.120 Albertin muita 

taiteisiin liittyviä tutkielmia olivat muun muassa arkkitehtuuria käsittelevä De re aedifi-

catoria (1452) ja kuvanveistoa esittelevä De statua (n. 1464–70). Kemp korostaa Albertin 

taideteoreettisten kirjoitusten uutuusarvoa omana aikanaan sekä niiden jälkivaikutusta 

koko taidehistorialle ja taiteen teorian tutkimukselle.121 Alberti toimi ilman esikuvia tai 

käsitteistöä, joka nykytutkijoilla on käytössään tarjoten valmiin lähtöpisteen tutkimuk-

selle.122  

  Monipuolisena renessanssioppineena Alberti hallitsi useita eri tieteen ja taiteen 

aloja. Hän oli muun muassa taideteoreetikko, moraali- ja oikeusoppinut, runoilija, näy-

telmäkirjailija, arkkitehti, kuvanveistäjä ja taidemaalari. Kuvataiteiden aseman kohotta-

jana Albertilla oli omana aikanaan merkittävä rooli.123 Onpa jopa sanottu, että ajatus kai-

kenkattavasta renessanssityylistä periytyisi Albertilta.124  

  Albertin maalaustaidetta koskeva teoria kuuluu suhdejärjestelmäteorioihin. Nämä 

teoriat olivat keskeisiä renessanssin ajan sääntöestetiikassa. Sääntöjen avulla taiteilijan 

oli mahdollista luoda teos, joka oli esteettisesti arvokas. Säännöt loivat pohjan, jonka 

puitteissa onnistunut teos oli toteutettava. Tietyt tekniset ratkaisut valmistusvaiheessa ta-

kasivat tavoitellut ominaisuudet teokselle. Sääntöestetiikka koski kaikkea taidetta renes-

sanssin aikana, ei ainoastaan kuvataidetta tai arkkitehtuuria. 

 
116 Kallio 2006, 10; Tatarkiewicz 1974, 28. Cenninin esittelemiä antiikin käsitteitä mm. homo quadratus 
ja vartalon mittasuhteiden määrittely, jossa vartalon pituus ja kasvojen korkeus suhteutetaan toisiinsa. 
Tällöin vartalon pituus on kasvojen korkeus kahdeksankertaisena. (Tatarkiewicz 1974, 28; Cennini 2009, 
83–84.) 
117 Cenninin kirjoituksista löytyy kuitenkin uusi termi designo. Designolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
jonkin uuden luomista, ei valmiin havaitsemista tai löytämistä. Se on aktiivinen elementti, ei passiivinen. 
Käsite on tärkeä renessanssin estetiikassa. (Tatarkiewicz 1974, 28–29.) Toisessa yhteydessä designolla 
voidaan tarkoittaa yksinkertaisesti piirtämistä. 
118 Seppä 2012, 41–44; Kuisma 2009, 174. 
119 Alberti 1998, 2.26. 
120 Seppä 2012, 34; Kuisma 2009, 174. 
121 Kemp 1997, 3. 
122 Kemp 1997, 3. 
123 Honour & Fleming 2006, 437; Amis-Lewis 1982, 97. 
124 Honour & Fleming 2006, 437. 
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  Albertin taidetta koskevat tekstit olivat käytännönläheisiä oppaita, mutta Tatarkie-

wiczin mukaan ne käsittelivät myös estetiikkaan liittyviä ongelmia tarjoten niihin ratkai-

suja.125 Alberti oli tietoinen uraa uurtavasta työstään teorian parissa ja hänen taiteeseen 

liittyvät kirjoituksensa ilmaisivat keskeneräisiä kehityskulkuja taiteessa tai panivat alulle 

muutoksia.126 Maalaustaiteesta-traktaatissa hän toi julki oman arvonsa teorian muotoi-

lussa peittelemättä, eli Albertin sanoin:  

Minä puolestani – niin, jos muut ovat muinoin kuvanneet maalaustai-
detta, minä olen nyt noutanut sen manalasta takaisin päivänvaloon, tai 

ellei kukaan ole sitä koskaan käsitellyt, olen kai tuonut sen taivaasta 
maan päälle – jatkan oman ymmärrykseni mukaan, kuten olen tehnyt 

tähänkin asti.127 

 

Tatarkiewiczin nimeää useita muutoksia, jotka kuvastavat sekä Albertin että koko var-

haisrenessanssin ajan kehittyvää taidekäsitystä. Ensimmäinen suuri muutos taiteessa oli 

naturalistinen käänne, eli suuntautuminen pois taiteen symbolisesta tai transsendentaali-

sesta ymmärtämisestä. Vaikka Albertia voidaan pitää uskonnollisena, hän erotti taiteen 

alueen uskonnosta. Hän ei toiminut enää keskiajan hengessä, jossa kauneus ymmärrettiin 

ensisijaisesti jumalalliseksi heijastukseksi.128  

  Toinen merkittävä muutos oli käänne empirismiin. Kauneutta ei enää ymmärretty 

a priori. Samalla hylättiin mystiikka, joka hallitsi ajattelua Firenzen uusplatonistien pii-

rissä.129 Tatarkiewiczin mukaan Albertin ajatteli, että kauneuden tulee perustua tietoon, 

joka on saatu kokemuksen avulla. Vasta silloin ihmiskehon oikeat, havaitut mittasuhteet 

ja perspektiivi voidaan selvittää matemaattisesti ja edelleen esittää numeerisesti ja geo-

metrisesti.130 

  Kolmanneksi Alberti irtautuu absolutistisesta kauneuden käsitteestä. Taiteen tulee 

perustua rationaalisiin periaatteisiin ja yleisiin normeihin. Kuitenkaan uuden löytäminen 

tai soveltaminen ei perustu vain järkeilyyn vaan myös intuitioon, joten periaatteita ja nor-

meja voidaan soveltaa monin eri tavoin. Soveltamisella tarkoitetaan tässä esimerkiksi 

maalauksessa kuvattavien asioiden oikeaa kuvaamista suhteessa toisiinsa.131   

 
125 Tatarkiewicz 1972, 80. Tatarkiewicz ei kuitenkaan tässä yhteydessä yksilöi näitä ongelmia. 
126 Tatarkiewicz 1972, 81. 
127 Alberti 1998, 2.48. 
128 Tatarkiewicz 1972, 81. 
129 Tatarkiewicz 1972, 81. 
130 Tatarkiewicz 1972, 81. 
131 Tatarkiewicz 1972, 81. 
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  Taiteen ilmiöissä alkoi painottua esteettinen asenne moraalisen arvioinnin sijaan.132 

Taidetta tai sen kauneutta ei enää käsitelty alkuperältään jumalallisena heijastuksena tai 

jumalan ja ihmisen välisenä ”välikappaleena”. Taidetta voitiin arvioida muilla kuin us-

kontoon pohjautuvilla perusteilla. Tatarkiewicz korostaa, että ennen Albertin aikaa tai-

teen teoriat ja teoriat kauneudesta olivat kehittyneet itsenäisesti. Kukaan ennen Albertia 

ei ollut painottanut niin paljon taiteen ja kauneuden yhteyttä. Bellezza taideteoriassa ja 

erityisesti kuvataideteoriassa oli uutta.133  

 

2.1 Maalaustaiteesta – De pictura ja Della pittura 

 

Alberti on kirjoittanut Maalaustaiteesta-teoksesta kaksi versiota. 1435 ilmestyi134 latinan-

kielinen teos De pictura, josta tekijä käänsi lyhennetyn italiankielisen Della pitturan 

(1436).135 Tosin taidehistorioitsija Rocco Sinisgalli on uuden englanninkielisen käännök-

sessään yhteydessä todennut perustellusti kirjoitusjärjestyksen olleen päinvastainen. Si-

nisgallin mukaan latinankielinen De pictura on lyhyemmän Della pitturan korjattu ja uu-

della tiedolla täydennetty versio. De picturassa on monia selvennyksiä, termimuunnoksia 

ja uudelleenmuotoiluja lauseita verrattuna vernakulaariin versioon.136 Toisaalta voidaan 

mielestäni ajatella, että latinankielinen versio oli suunnattu erityisesti humanistiselle pii-

rille, ei käytännön työtä suorittaville maalareille. Työpajassa työskentelevä maalari hyö-

tyi tiiviistä oppaasta. Oppineiden piirissä on kenties ollut enemmän kiinnostusta termis-

töön ja esityksen muodon eksaktiuteen.  

  Taidehistorioitsija Martin Kempin mukaan Albertin kirjallinen tuotanto on laaja 

eikä maalaustaidetta käsittelevää De picturaa pidetty kirjoittajan omana aikana hänen 

merkityksellisimpiin teoksiin kuuluvana.137 Nykyisin Albertin teos puolestaan kuuluu re-

nessanssin estetiikan peruslukemistoon. 

  Maalaustaiteesta sisältää kolme kirjaa. Ensimmäinen kirja keskittyy geometriaan, 

matematiikkaan, optiikkaan, perspektiiviin ja näköpyramidiin. Toisessa kirjassa 

 
132 Tatarkiewicz 1972, 81. 
133 Tatarkiewicz 1972, 81. 
134 On huomioitava, että kyseessä oli käsikirjoitus, joten painetusta materiaalista ei vielä ole kyse. Ensim-
mäinen painettu latinankielinen laitos ilmestyi vasta 1540 Baselissa, ja ensimmäinen italiankielinen pai-
nos 1547 Venetsiassa. Ranskankielinen laitos ilmestyi 1651. Ensimmäinen englanninnos painettiin vasta 
1726. (Kemp 1998a, 41–42.) 
135 Itkonen-Kaila 1998, 7. 
136 Sinisgalli 2011, 3–4; 9–11. 
137 Kemp 1998, 10. 
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pohditaan piirtämisen taidon tärkeyttä, kompositiota ja värejä. Kolmas kirja sisältää käy-

tännön neuvoja opiskeluun ja taitojen yleiseen kehittämiseen sekä ohjeita työn suunnitte-

luun ja toteutukseen. Opas etenee systemaattisesti ja vaiheittain. Ensimmäisessä kirjassa 

ikään kuin valetaan perustus, jonka varaan oppi maalaamisesta voidaan järjestelmällisesti 

rakentaa. Alberti luottaa tekstissään myös kertaamisen ja yhteenvetojen voimaan, joten 

maalaamisen periaatteiden tärkeimmät kohdat toistuvat teoksessa useaan kertaan.   

  Oppaan alkuun ennen oman teoriansa esittelyä Alberti on liittänyt kaksi kirjettä. 

Ensimmäinen kirjeistä on osoitettu arkkitehti Filippo Brunelleschille (1377–1446) ja toi-

nen Albertin suojelijalle, Mantovan markiisille Giovanni Francesco Gonzagalle (1407–

44).138 Brunelleschille lähettämässään kirjeessä Alberti suree oman aikansa taiteiden ja 

tieteiden tilaa, mutta ei kuitenkaan luovu toivosta tulevaisuuden suhteen. Taiteiden tason 

kehittämispyrkimyksissä on Albertin mukaan huomioitava ihmisen luontainen lahjak-

kuus, mutta myös yksilön omalla ahkeruudella ja ympäröivällä yhteiskunnalla on oma 

merkityksensä. Ennen, kuten antiikissa, saattoi olla paljon taidokkaita taiteilijoita opetta-

jiksi ja heidän teoksiaan malleiksi, mutta Albertin aikana taiteilijoiden oli luotava omat 

mallinsa uudestaan ”tyhjästä”. Alberti uskoo kuitenkin lujasti oman aikansa taiteilijoiden 

ja arkkitehtien kykyyn selviytyä erilaisista haasteista. Samalla hän myös katsoo, että eräät 

uudet keksinnöt jo ylittävät varhaisemmat ratkaisut. Tällaisesta uudesta ja paremmasta 

ratkaisusta arkkitehtuurissa Alberti mainitsee Brunelleschin suunnitteleman Firenzen 

tuomiokirkon kupolin. Taitureiksi taiteen saralla Alberti nostaa luonnollisesti Brunel-

leschin, mutta myös Donatello (n. 1386–1466), Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia (n. 

1400–82) ja Masaccio saavat hyväksynnän.139 

  Giovanni Francesco Gonzagalle osoitettu toinen kirje ei sisällä maalaustaiteen teo-

rian kannalta erityisen mielenkiintoisia ajatuksia. Alberti kuitenkin mainitsee oppaassa 

käsiteltyjen asioiden olevan tärkeitä taiteen vuoksi sekä siksi, että aiheella on uutuusar-

voa.140 Ennen kaikkea kirje on kuitenkin osoitus ja muistutus renessanssin ajan hovien ja 

suosijoiden merkityksestä tiedemiesten ja taiteilijoiden tukijoina.141  

 

 

 
138 Itkonen-Kaila 1998, 140. 
139 Alberti 1998, 53–54. 
140 Alberti 1998, 56–57. 
141 Suosijajärjestelmän merkityksestä ja toiminnasta ks. Burke 2014, 94–131. 
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2.2 Ensimmäinen kirja: teorian peruskäsitteistöä 

 

Ensimmäisessä kirjassa Alberti käsittelee matematiikan käsitteistön avulla lyhyesti ja sel-

keästi maalaustaiteen perusteita. Alberti painottaa matematiikan teorioiden käytännön 

merkitystä taiteilijalle eli näiden teorioiden soveltuvuutta apuvälineiksi maalausten to-

teuttamisessa.142 Taiteilijalta ei odoteta erityistä perehtyneisyyttä esimerkiksi geometri-

aan, mutta tietty osaamisen taso on välttämätöntä, jotta Albertin jatkossa esittelemiä aja-

tuskehitelmiä voisi seurata. Useimpiin Maalaustaiteen nykypainoksiin onkin lisätty teks-

tiä selventävä ja avaava kuvitus, josta on hyötyä nykylukijoille.     

  Alberti määrittelee oppaassa käyttämänsä termit tarkasti ja systemaattisesti. ”Piste”, 

”viiva” ja ”pinta” ovat Albertin teorian peruskäsitteistöä. Pisteet, joita ei voida jakaa 

osiin, muodostavat peräkkäisinä erilaiset viivat, jotka puolestaan rajaavat ominaisuuksil-

taan vaihtelevat pinnat. Pinnat puolestaan muodostavat vaihtelevuudellaan maalauksessa 

havaittavien ominaisuuksien tärkeimmän osan.143  

  Alberti korostaa teoriassaan todellisuutta ja ”luontoa” eli silmillä havaittavan mer-

kitystä. Maalarin ei tule jäljitellä maalauksissa muuta kuin kohteita, jotka näkyvät va-

lossa. Valossa olevien kohteiden näkeminen tapahtuu eräänlaisten säteiden avulla. Näi-

den näkösäteiden avulla näkyvä tulee näköaistin havaittavaksi. Näkösäteitä on kolme eri 

lajia, ja näillä säteillä on erilaiset tehtävät. Äärisäteet mittaavat kuvattavan pinnan ää-

riosia, välisäteet puolestaan havainnoivat pintaa kokonaisuudessaan ja tarkin keskisäde, 

joka on yksi välisäteistä, suuntautuu siten, että kuvan pintaan osuessaan se muodostaa 

joka puolelle ympärilleen yhtä suuret kulmat. Näkösäteet muodostavat ihmisen näkökent-

tään ikään kuin erilaisia kolmioita, jotka lopulta muodostavat näköpyramidin, jonka 

avulla näkeminen varsinaisesti tapahtuu.144    

  Kaiken kaikkiaan näkemisen teoreettinen tausta on Albertille tärkeää, mutta maa-

laamisen käytännön kannalta hänen ajatuksensa erilaisten pintojen muodostamasta nä-

köpyramidista on merkittävin. Näköpyramidin ja siihen tehtävän poikkileikkauksen 

avulla Alberti esittää keinon, jota hyödyntämällä taiteilija voi helposti kuvata jotain ha-

vaitsemaansa totuudenmukaisesti. Totuudenmukaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

muun muassa erilaisten pintojen oikeaa sijoittelua kuvatilaan ja esitettyjen hahmojen 

 
142 Alberti 1998, 1.1; 1.23. 
143 Alberti 1998, 1.2–1.5. 
144 Alberti 1998, 1.5–1.8. Perusteellisemmin ajan käsityksistä näkemisestä ja optiikasta ks. esimerkiksi 
Kemp 1992; Belting 2011.  
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oikeaa kokoa suhteessa toisiinsa.145 Nykyisin voidaankin puhua perspektiivistä, mutta Al-

berti ei tätä termiä käytä. Yhteenvetona näköpyramidin merkitys maalaamisessa, kuten 

Alberti sen ilmaisee: ”Maalaus on näin ollen näköpyramidin poikkileikkaus, joka on tie-

tyltä etäisyydeltä, tiettyä keskustaa ja valaistusta käyttäen kuvattu tietylle pinnalle taiteel-

lisesti viivoin ja värein.”146  

  Erilaisten näkösäteiden ja näköpyramidin lisäksi Albertin teoriassa ovat tärkeässä 

osassa valot ja värit. Näkemisen kannalta värit ja valot muodostavat eräänlaisen läheisen 

ystävyyden. Tästä ystävyydestä johtuen valon kadotessa myös värit katoavat, ja valon 

palautuessa värit palaavat havaittaviksi. Värien sävyjen vaihtelut ovat siis valaistuksen 

muutoksen vaihteluita, jolloin väri näyttää varjossa erilaiselta kuin kirkkaassa valossa.147 

Varsinaisia värien sukuja (genera) Alberti nimeää elementtien mukaisesti neljä: punainen 

(tuli), sininen tai siniharmaa (ilma), vihreä (vesi) ja tuhkanväri (maa). Kaikki muut värit 

ovat näiden värien sekoituksia. Värien suvut jakautuvat lisäksi lajeihin (species), joita on 

rajattomasti. Värien lajit saadaan lisäämällä ”pääväriin” valkoista tai mustaa. Tällöin esi-

merkiksi vihreästä saadaan tummanvihreää lisäämällä mustaa, ja valkoisen määrää lisää-

mällä on puolestaan lopputuloksena vaaleanvihreää. Valkoinen ja musta eivät siis ole vä-

rejä vaan ”värien muuntelijoita”148, joilla kuvataan johonkin sukuun kuuluvan värin va-

loisuusastetta.149 Alberti käsittelee valojen yhteydessä myös erilaisia heijastumia, valon-

lähteitä lampuista taivaankappaleisiin ja näiden lähteiden muodostamia varjoja.150 

  Edellä mainittujen säteiden, säteiden määrittämien kvantiteettien151, geometrian, va-

lon ja värin havaitsemisen sekä näköpyramidin avulla Alberti pystyy rakentamaan erään-

laisen kokonaisjärjestelmän näkemisestä. Maalaustaiteen kannalta tämä kokonaisjärjes-

telmä tiivistyy erityisesti näköpyramidissa, jota voidaan hyödyntää maalaamisen käytän-

nöissä. 

 

 
 

 
145 Alberti 1998, 1.12–1.18. 
146 Alberti 1998, 1.12. 
147 Alberti 1998, 1.9. 
148 Alberti 1998, 1.10. 
149 Alberti 1998, 1.9–1.10. 
150 Alberti 1998, 1.11.  
151 Alberti käsittelee kvantiteetteja perusteellisesti ensimmäisessä kirjassa, mutta kvantiteetin määritelmä 
tiivistetysti: kvantiteetti on kahden ääriviivalla sijaitsevan erillisen pisteen välinen matka, jonka silmä 
mittaa äärisäteiden avulla (Alberti 1998, 1.6). 
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2.3 Toinen kirja: arvokkuus, vaihtelevuus ja kauneus 

 
Toisen kirjan Alberti aloittaa käsittelemällä maalaustaiteen merkitystä ja yleistä arvoa. 

Maalaamisen arvon hän kytkee sekä maalaamisen teoriaan että teosten taidokkaaseen to-

teuttamiseen. 

  Ensimmäisenä maalaukselle arvoa tuottavana ominaisuutena Alberti mainitsee te-

oksessa kuvattujen henkilöiden yhdennäköisyyden malliensa kanssa. Tämä yhdennäköi-

syys johtaa tunnistettavuuteen, jota voidaan pitää onnistuneen muotokuvan vaatimuk-

sena. Onnistuneilla muotokuvilla voidaan pitää yllä muistoa ystävistä tai jo edesmen-

neistä. Alberti puhuu onnistuneen taideteoksen tuottaman kokemuksen voimasta, jonka 

katsoja voi havaita henkisellä ja jopa fyysisellä tasolla.152 Jos katsoja kokee jotain erityistä 

tarkastellessaan teosta, niin taiteilija on onnistunut välittämään jotain tunnistettavaa ja 

luonteenomaista kuvaamastaan henkilöstä. Tämä maalauksessa esitetty yhdennäköisyys 

vaatii maalarilta taitoa – mikä tahansa kuva ei käy. Alberti siis liittää kuvataiteen arvon 

erityisesti maalarin taitoon. Toisaalta Alberti myös tunnistaa muotokuvat eräänlaisiksi 

oman aikansa ”tallennusvälineiksi”, joiden avulla on mahdollista muistaa kuvatut henki-

löt vielä heidän kuolemansa jälkeenkin.153 

  Toinen taiteen arvoa korostava piirre on taiteen ja uskonnon yhteys. Taideteoksessa 

kuvatut jumalat saavat aikaan hurskautta ja samalla uskonnon valta lujittuu. Alberti nos-

taa esimerkiksi Feidiaan (n. 490–430 eaa.) veistämän Zeuksen, joka kauneudellaan154 li-

säsi kunnioitusta kuvaamaansa jumalaa kohtaan.155 Kuvataiteiden arvo siis nousee kuvaa-

miensa arvokkaiden aiheiden ansiosta. Toisaalta maalaustaide ei vaadi uskonnollista ai-

hetta, vaan myös maallinen taide voi saavuttaa samankaltaista arvostusta.156 Alberti kui-

tenkin korostaa uskonnon merkitystä nostamalla esiin Trismegistoksen käsityksen, jonka 

mukaan kuvanveisto ja maalaustaide jopa syntyivät samanaikaisesti uskonnon kanssa: 

”Muistaen omaa luontoaan ja alkuperäänsä ihmiskunta kuvasi jumalat itsensä näköi-

siksi.”157  

  Kolmas Albertin mainitsema arvo liittyy kuvataiteen vastaanottajassa tuottamaan 

puhtaaseen nautintoon. Mikä tahansa esine materiaalista riippumatta muuttuu 

 
152 Alberti 1998, 2.25. 
153 Alberti 1998, 2.25. 
154 Alberti 1998, 2.25. Kursivointi minun. 
155 Alberti 1998, 2.25. 
156 Alberti 1998, 2.27. 
157 Alberti 1998, 2.27. 
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arvokkaammaksi ja viehättävämmäksi taiteellisen käsittelyn ansiosta. Tästäkin Alberti 

nostaa esiin esimerkkejä, jotka pohjautuvat antiikkiin. Kuvanveistäjän, kuten Feidiaan, 

muotoilema lyijy on arvokkaampaa kuin sama määrä muotoilematonta hopeaa. Zeuksis 

(400–300 eaa.) puolestaan lahjoitti tekemänsä maalauksen, koska taidokkaasti toteute-

tulle teokselle ei voi määritellä hintaa, eikä mikään rahasumma myöskään ollut riittävä 

korvaus jumalallisesta taidosta.158 Toisaalta Alberti ei myöskään vähättele maalausten ra-

hallisen arvon merkitystä taiteilijalle.159  

  Albertille teosten arvo on aina kytköksissä taiteilijan taitoon, vaikka hän myös 

myöntää maalaukset arvokkaiksi sinänsä. Tämä maalarilta vaadittava taito on opetelta-

vissa, mutta taiteilijaksi haluavan on nähtävä vaivaa – pelkkä luontainen lahjakkuus ei 

riitä. Alberti korostaakin teoksessaan usein maalaamisen perusteiden hallinnan tärkeyttä, 

vaikka hän tiedostaa maalaamisen opiskelun ja harjoittelun vaivalloisuuden.160 Alberti ei 

kuitenkaan peittele maalaustaidetta kohtaan tuntemaansa ihailua ja arvostusta: 

Maalaustaide nauttii niin suurta arvostusta, että ne, jotka sen hallitse-
vat, saavat nähdä muiden ihailevan töitään ja voivat tuntea itsensä 
melkein jumalten kaltaisiksi. Eikö maalaustaide ole kaikkien taiteiden 

opettaja, niiden verraton koristus? […] Maalarin säännöt ja taito oh-
jaavat kivenhakkaajaa, kuvanveistäjää, kaikkia käsityöläisen pajoja ja 

käsityöläistaitoja. Tuskin on taitoa, ellei nyt jotain aivan mitätöntä, 
joka ei tavalla tai toisella liittyisi maalaustaiteeseen; uskaltaisinkin 

väittää, että jos esineissä on jotain kaunista, se on maalaustaiteesta pe-

räisin.161 

 

Albertin mukaan maalaustaiteen arvostuksesta jo antiikissa kertoo se, että useat merkki-

henkilöt, kuten Sokrates ja Platon162, nauttivat sekä muiden maalauksien katsomisesta että 

itse maalaamisesta ja sen tuottamasta kokemuksesta.163 Samoin taiteet yleisesti olivat ja-

loina taitoina osa vapaiden miesten kasvatusta, joka ohjasi hyvään ja onnelliseen elämään. 

Kuvataiteilijoita olikin lähes kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja Alberti mainitsee maalaus-

taidon ”kunniaksi naisillekin”164.  Kreikassa laki myös suojeli kuvataiteita, eivätkä orjat 

 
158 Alberti 1998, 2.25. 
159 Alberti 1998, esim. 2.27; 2.29.  
160 Alberti 1998, esim. 2.27; 2.41; 3.55; 3.60. 
161 Alberti 1998, 2.26. 
162 Alberti 1998, 2.26. Nykytutkimus ei kuitenkaan tue Albertin näkemystä Sokrateesta tai Platonista 
maalareina. Platonin suhtautumisesta maalaustaiteeseen ja muihin taiteisiin, ks. esimerkiksi: Platon 2011, 
10. kirja.  
163 Alberti 1998, 2.27. 
164 Alberti 1998, 2.28. 
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saaneet opiskella maalausta.165 Kuitenkin Alberti muistuttaa, että maalaustaide ”on ainoa 

taiteenala, joka on yhtä mieluinen oppineille ja oppimattomille: ”tuskinpa muiden taitei-

den alalla voi nähdä, että mikä viehättää asiaan perehtyneitä, miellyttää myös siihen pe-

rehtymättömiä”166. Alberti ei kuitenkaan ole selkeän yksiselitteinen käsitellessään maa-

laustaidetta arvokkaana toimintana eikä pohtiessaan yksittäisten teosten arvoa tarkastelun 

kohteina.  

  Erilaisten maalaustaiteen arvopohdintojen jälkeen Alberti palaa neuvoihin, joiden 

avulla teosten toteuttaminen onnistuu oikeaoppisesti. Albertin mukaan maalauksissa py-

ritään esittämään nähtyjä kohteita totuudenmukaisesti eli siten, miten ne todellisuudessa 

havaitaan167. Alberti jakaa maalausten toteuttamisen kolmeen vaiheeseen: ääriviivojen 

piirtämiseen, kompositioon ja valojen käsittelyyn. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään 

kuvattava ala ääriviivojen avulla. Toisessa vaiheessa keskitytään kompositioon eli eri-

laisten pintojen muodostamaan yhdistelmään, jossa eri pinnat asetetaan oikeille kohdil-

leen. Lopuksi näihin kuvattuihin pintoihin lisätään väri, jota kutsutaan valojen käsitte-

lyksi, koska kaikki erot väreissä johtuvat valoista eli siitä, kuinka valo osuu kuvattavaan 

pintaan.168   

  Maalauksessa kuvattujen erilaisten pintojen sijoittelun helpottamiseksi Alberti neu-

voo kehittelemänsä ”harson” käytön. Käytännössä harso on ohut ruudutettu kangas. Tä-

män kankaan avulla voidaan pienehkössä maalauksessa määritellä kuvattavien kohteiden 

sijainti muuttumattomasti ja ikään kuin kopioida kohteet maalauksessa olevaan ruuduk-

koon.169 Alberti antaa myös tarkat ohjeet suurten pintojen oikeaoppiseen kuvaamiseen, 

mutta tässä yhteydessä ei ole perusteltua paneutua näihin apukeinoihin tämän tarkem-

min.170 

  Alberti kiinnittää teoriassaan paljon huomiota kompositioon. Kompositiolla tarkoi-

tetaan tapaa, jolla maalauksen eri osat sommitellaan yhtenäiseksi kuvaksi. Onnistunut 

kompositio on taiteilijan vaativin ja samalla arvokkain tehtävä, ja komposition tavoitteena 

on ”historia” eli kertova kuvallinen esitys. Tällaisen kuvakertomuksen osia ovat vartalot 

jäsenineen ja jäsenet pintoineen. Komposition avulla edellä mainituista pinnoista muo-

dostetaan kuvakertomus eli maalausprosessin lopputulos. Onnistuneessa maalauksessa 

 
165 Alberti 1998, 2.28. 
166 Alberti 1998, 2.28. 
167 Alberti 1998, 2.30. 
168 Alberti 1998, 2.30. 
169 Alberti 1998, 2.31. 
170 Alberti 1998, 2.33–2.35. Lisää apukeinoista ks. Bambach 1999, 186–189; Kemp 1992, 168–170.  
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pintojen sommittelun avulla saadaan aikaan esimerkiksi vartaloiden ja kasvojen sopusuh-

taisuus (ilman jyrkkiä kulmia tai varjoja), jonka Alberti samastaa kauneuteen. Pintojen 

sommittelun tarkoituksena on luoda miellyttävä ja kaunis vaikutelma, joka pohjautuu 

luontoon eli havaittavaan todellisuuteen. Taiteilija tarkastelee ja tutkii näkemäänsä teh-

den oman tulkintansa luonnossa olevasta reaalisesta kauneudesta.171  

  Pintojen sommittelun lisäksi Alberti kiinnittää huomiota ruumiinjäsenten komposi-

tioon, jossa on pyrittävä sopusointuun. Onnistuneessa kompositiossa kaikki eri kehonosat 

ovat keskenään kooltaan, tehtävältään sekä väreiltään sovussa. Nämä osat puolestaan vas-

taavat kauneuden vaatimuksia silloin, kun ne ovat oikeissa mittasuhteissa toisiinsa. Sa-

moin kaikkien ruumiinjäsenten on vastattava tehtäväänsä, esimerkiksi juokseva ihminen 

liikuttaa paitsi jalkojaan myös käsiään eikä kuolleessa ruumiissa ole havaittavissa min-

käänlaisia elonmerkkejä. Elävyys puolestaan esitetään kauniilla ja luontevilla eleillä, 

joissa kiinnitetään erityistä huomiota eloisiin ja miellyttäviin ylöspäin suuntautuviin liik-

keisiin. Vartaloita kuvatessaan taiteilijan on huomioitava eri kehonosien sopivuus kanta-

jalleen, joten esimerkiksi nuorelle ei tule maalata vanhuksen käsiä. Samoin värien käy-

tössä on syytä olla johdonmukainen eli päivettynyt ihminen kuvataan kauttaaltaan päi-

vettyneeksi. Kompositiossa kaiken on siis sovittava yhteen arvokkuutta unohtamatta.172  

  Maalarin on yksittäisen vartalon kuvaamisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota 

samaan kuvaan sijoitettavien muiden kehojen sommitteluun. Kaikkien hahmojen tulee 

sopia kuvakertomuksessa yhteen kooltaan, tehtävältään ja tapahtumaltaan. Hahmojen on 

käyttäydyttävä esitetyn tilanteen edellyttämällä tavalla, ja niiden on oltava oikein toteu-

tettuja sekä mittasuhteiltaan että sijoittelultaan kuvatilaan. Tämä on tärkeää, koska varta-

loiden kompositio paljastaa taiteilijan kaikki taidot.173  

  Albertin mukaan teos on onnistunut silloin, kun se runsaudellaan ja vaihtelevuudel-

laan tuottaa nautittavan kokemuksen kaikille katsojille.174 Miellyttävän kokemuksen tuot-

taa ennen kaikkea itse kuva havaittavine ominaisuuksineen. Onnistunut teos ei vaadi kat-

sojalta erityistä oppineisuutta tai kykyä tulkita kuvaa. Sen sijaan runsaus, täyteläisyys, 

vaihtelevuus, uutuus eli poikkeavuus vanhasta, erilaisten vartaloiden ja värien moni-

naisuus sekä maalauksen monet yksityiskohdat saavat katsojan paitsi nauttimaan myös 

 
171 Alberti 1998, 2.35. 
172 Alberti 1998, 2.36–2.38. 
173 Alberti 1998, 2.39. 
174 Alberti 1998, 2.40. 
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liikuttumaan teoksesta. Tämä runsaus ei kuitenkaan saa tarkoittaa kaaosta, vaan tavoitel-

lun runsauden on oltava vaihtelevaa sekä ”samalla tasapainoista ja hillityn arvokasta”.175 

  Entä mitä Alberti tarkoittaa vaihtelevuudella? Katsojia miellyttää eniten vaihtele-

vuus, joka näkyy teoksessa erilaisina vartalonasentoina ja -liikkeinä. Jokaisella henkilöllä 

on oma toisista poikkeava asentonsa. Maalauksen hahmot voivat olla vaatetettuja tai ala-

stomia, kunhan säädyllisyyttä ei unohdeta. Samoin kaikki rumat ja epämiellyttävät osat 

peitetään sopivalla tavalla eli esimerkiksi muotokuvaa maalatessa mallin viat sivuutetaan 

tai korjataan mahdollisimman paljon tunnistettavuuden kärsimättä.176 Edellä mainituissa 

ohjeissa on vaihtelevuuden ja runsauden lisäksi aina kyse arvokkuudesta, sopivuudesta ja 

kauneudesta, johon taiteilijan tulee maalauksessaan pyrkiä. 

  Kompositiossa vartalonliikkeillä ja muilla eleillä on vaihtelevuuden lisäksi suuri 

merkitys hahmojen tunnetilojen kuvaajina. Maalari voi esittää esimerkiksi suuttumusta 

rajusti liikehtivän ja kasvoiltaan punoittavan hahmon olemuksen avulla. Kun taiteilija on-

nistuu tässä hahmojen tunteiden ilmentämisessä liikkeiden avulla, katsoja liikuttuu. Tämä 

vaatii taitoa, mutta taiteilijan tarkkaillessa ja tutkiessa todellisuutta maalaaminen onnistuu 

liioittelematta tai jättämättä mitään pois. Samalla taiteilija antaa tilaa katsojan omalle ajat-

telulle. Teoksen henkilöhahmo voi myös ikään kuin houkutella katsojaa tutkimaan maa-

lauksen tapahtumaa tai jopa ”kehottaa osallistumaan” kuvattavaan kohtaukseen. Maa-

lauksessa kaikella on oltava tarkoituksensa, eli henkilöiden tulee liittyä joko kuvattavaan 

tapahtumaan tai selittää sitä. Käytännössä Alberti jakaa ihmisen liikkeet mielenliikkeiksi 

eli affekteiksi (tuska, ilo) tai ruumiinliikkeiksi.177 Koska monipuolinen ja sopiva vaihte-

levuus maalauksessa on Albertille tärkeää, tämä pätee myös kehojen liikkeisiin. Kaikki 

erilaiset mahdolliset liikkumisen tavat178 tulee sisällyttää maalaukseen, ja jokaisen hah-

mon asento tai sijainti teoksessa tulee olla erilainen kuin toisilla. Sama erilaisten liikkei-

den kuvaamisen tärkeys koskee henkilöiden lisäksi myös elottomia esineitä, kuten hiuk-

sia tai vaatteita. Liikkeiden todellisuuteen perustuvassa kuvaamisessa onnistutaan, kun 

hahmojen sijaintia ja liikettä tarkkaillaan suhteessa katsojaan. Luonnollinen ja liioittele-

maton liike luo teokseen suloutta ja viehättävyyttä. Samalla korostuu maalaustaiteen ar-

vokkuus. 179  

 
175 Alberti 1998, 2.40. 
176 Alberti 1998, 2.40. 
177 Alberti 1998, 2.41–2.42. 
178 Paikaltaan siirtyvä hahmo voi liikkua seitsemään eri suuntaan: ylös, alas, oikealle, vasemmalle, taakse-
päin, eteenpäin tai kiertää jonkin ympäri. (Alberti 1998, 2.43.)  
179 Alberti 1998, 2.40–2.45; 3.52. 
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  Toisen kirjan lopussa Alberti palaa jo ensimmäisessä kirjassa käsittelemiensä vä-

rien tarkasteluun keskittyen tarkemmin mustan ja valkoisen käyttöön. Maalauksessa mus-

talla luodaan varjostuksia ja valkoisella tuodaan teokseen valoa. Taiteilijan tehtävänä on 

keskittyä valon ja varjon oikeaan, luontoon perustuvaan sijoitteluun. Oikealla värien si-

joittelulla maalari saa aikaan kolmiulotteisen vaikutelman eli ”maalatut kohteet nousevat 

selvästi esiin”180. Mustan ja valkoisen käytössä on kuitenkin muistettava kohtuus. Varsin-

kin valkoisen liiallinen käyttö on Albertin mukaan houkuttelevaa, koska ”rakastamme 

luonnostamme selkeyttä ja kirkkautta”181. Muiden värien osalta maalauksessa tulisi olla 

mahdollisimman runsaasti värejä eri suvuista ja lajeista. Kultaa ei kuitenkaan tule varsi-

naisessa teoksessa käyttää, vaan tarvittaessa on metallien ja lasipinnan vaikutelmat ku-

vattava muiden värien avulla. Värien harkittu sijoittelu on tärkeää, koska oikealla sijoit-

telulla taataan mieluisa vaihtelu ja viehättävyys. Kuvassa erilaisia värejä tulisikin sijoittaa 

vierekkäin, koska vastakohtaisuus korostaa molempien värien kauneutta. Vaaleat värit 

korostavat iloisuutta ja tummat puolestaan tuovat teokseen arvokkuutta.182  

 

2.4 Kolmas kirja: yleisiä ohjeita maalareille 

 
Kolmannen kirjan alussa Alberti kertaa maalarin tehtävän: 

Maalarin tehtävänä on piirtää viivoilla ja maalata väreillä tasaiselle 
pinnalle mitä tahansa kohteita sillä tavoin, että kun maalausta katsoo 
tietyltä etäisyydeltä, keskisäteen ollessa tietyssä asemassa, kaikki ku-

vassa esitetty näyttää kohoavan pinnasta esiin aivan alkuperäisten 

kohteiden kaltaisena.183  

 

Entä kuinka tästä eteenpäin? Kuinka maalari voi edelleen kehittyä taiteilijana, ja mitä 

maalaustaiteen hallitseva voi saavuttaa? Kolmannessa kirjassa Alberti laajentaakin maa-

laustaiteen käsittelyä siihen, kuinka taiteilijan tulisi toimia menestyäkseen paitsi omassa 

elämässään myös yhteiskunnallisissa suhteissaan. Taidokkaan maalarin voi odottaa vau-

rastuvan, mutta Albertin mukaan taiteilijan tulee ensisijaisesti tavoitella ”mainetta, kii-

tosta ja suopeamielisyyttä”184, jotka saavutetaan teoksen koskettaessa ja liikuttaessa 

 
180 Alberti 1998, 2.46; 3.52. 
181 Alberti 1998, 2.47. 
182 Alberti 1998, 2.46–2.49. 
183 Alberti 1998, 3.52. 
184 Alberti 1998, 3.52. 
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katsojaa. Tämä ei kuitenkaan riitä vaan maalarin tulee olla myös moraalisesti kunnon 

mies sekä laajasti taiteisiin ja tieteisiin perehtynyt. Taiteilijan onkin kiinnitettävä erityistä 

huomiota omiin elämäntapoihinsa sekä sivistyneeseen ja miellyttävään käytökseen, koska 

nämä ominaisuudet vaikuttavat maalarin suosioon. Suosijat puolestaan arvostavat suojat-

tinsa yleistä rehtiyttä ja sivistystä enemmän kuin taitoa tai ahkeruutta maalarina. Edellä 

mainittu suosio tuo mukanaan varallisuutta, joka puolestaan antaa vapautta erilaisissa tai-

teellisissa pyrkimyksissä. Alberti ei yleisesti kuitenkaan tunnu arvostavan suosijoita var-

sinaisina taiteentuntijoina, vaan rikkaiden vaikuttimena on hänen mukaansa juuri suopeus 

taiteilijoita kohtaan.185 

  Kehittyminen taiteilijana vaatii moraalisen kunnollisuuden lisäksi perehtymistä 

kaikkiin vapaisiin taitoihin ja tieteisiin. Erityisesti geometrian hallitseminen on välttämä-

töntä jo maalaamisen alkeista lähtien. Tämä onkin ymmärrettävä vaatimus Albertilta, sillä 

hänen maalaustaiteen teoriaansa ei voi soveltaa käytäntöön ilman tiettyä ymmärrystä geo-

metriasta. Matemaattisten tieteiden lisäksi maalarin on myös tunnettava runoilijoita ja 

puhujia, koska kirjailijat voivat mielikuvituksensa avulla auttaa kertovan kuvan sommit-

telussa. Antiikin runoilijoiden lisäksi maalarin oman ajan kirjailijoiden tunteminen on 

Albertin mukaan erityisen hyödyllistä ja tärkeää.186 

  Kolmannessa kirjassa Alberti palaa vielä kerran havaittavan todellisuuden merki-

tykseen maalaamisessa ja maalarin taitojen kehittämisessä. Kuten jo aiemmin on todettu, 

taiteilijan tulee tutkia kuvaamiensa kohteiden yksityiskohtia sekä havainnoimalla että 

pohtimalla tekemiään havaintoja. Maalarin on tarkasteltava yksityiskohtien suhdetta ko-

konaisuuteen, kuten kehon osien symmetrisyyttä suhteessa vartaloon tai asentoon. Vaikka 

luontoa tulee pitää esikuvana, ei maalauksen hahmon kuvaamisessa kuitenkaan tule pyr-

kiä vain samannäköisyyteen todellisen mallin kanssa vaan ensisijaisesti tulee tavoitella 

kauneutta. Täydellisen kauneuden tavoittaminen on vaikeaa, koska kauneus ”on hajallaan 

siellä täällä”187. Maalarin on siksi valittava parhaiten muodostuneista vartaloista kauneim-

mat osat ja koottava näistä osista kaunein mahdollinen lopputulos. Taiteilijan on kuiten-

kin otettava maalauksen aihe malleineen luonnosta ja valittava sen jälkeen malliksi 

 
185 Alberti 1998, 3.52. 
186 Alberti 1998, 3.53–3.54. 
187 Alberti 1998, 3.55. Kursivointi minun. 
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kauneinta ja arvokkainta.188 Oiva Kuisman mukaan tällaista kuvakäsitystä voidaan kutsua 

ideaalirealismiksi.189   

  Hyvin valittu ja tarkoitukseen sopiva malli on välttämätön onnistuneen lopputulok-

sen saavuttamiseksi, mutta se ei riitä. Taiteilijan tulee myös suunnitella ja toteuttaa työnsä 

huolellisesti virheiden välttämiseksi. Samanaikaisesti varsinainen työskentely nopeutuu 

ja maalari välttää kyllästymisen tunteen, joka voi seurata työn valmistumisen pitkittymi-

sestä.190  

  Paneutumalla maalauksen tärkeimpään osaan eli kertovaan esitykseen taiteilija voi 

sisällyttää teokseen runsaasti erilaisia kohteita kauniisti kuvattuina. Tällöin teokseen tulee 

luonnostaan vaihtelua ja runsautta. Taiteilijan on osattava kuvata sekä ihmisiä ja eläimiä 

että kaikkea katsomisen arvoista. Tässä yhteydessä Alberti nostaa esiin esimerkkejä omaa 

aikaansa varhaisempien maalareiden kyvykkyydestä kuvata tiettyjä rajoitettuja aihepii-

rejä.191 Samalla hän muistuttaa jälleen kerran synnynnäisten lahjojen kehittämisen tar-

peellisuudesta viitaten oman aikansa taiteilijoiden mahdollisuuksiin saavuttaa täydelli-

syys maalaustaiteen alalla antiikin saavutukset ylittäen.192    

 

3. Leon Battista Alberti ja kauneus 

 
Albertille kauneuden käsite oli keskeinen ja tärkein, ja kauneuden keskeisyys tulee sel-

västi esille hänen taideteoriaa koskevassa ajattelussaan.193 Alberti korostaa De re aedifi-

catoriassa, että arvostamme yleisesti enemmän jonkin asian kauneutta kuin sen hyödyl-

lisyyttä.194 Esitetty ajatus on painokas. Vasta 1400-luvulla käsitys kauneuden omalaki-

suudesta vahvistui ja yleistyi195, vaikka jo keskiajalla kauneus erosi hyvän käsitteestä.196 

Kuten aiemmin on mainittu, Alberti ei ollut erityisen kiinnostunut kauneuden ja moraali-

kysymysten yhteydestä, vaikka käsitteenä virtù olikin hänen ajattelussaan keskeisellä si-

jalla. Kauneuden irrottaminen hyvästä mahdollistui niiden teorioiden avulla, joissa 

 
188 Alberti 1998, 3.55–3.56. 
189 Kuisma 2009, 175. 
190 Alberti 1998, 3.59–3.61. 
191 Alberti 1998, 3.60–3.61. 
192 Alberti 1998, 3.59–3.36. 
193 Tatarkiewicz 1974, 81. 
194 Alberti 1988, VI, 2; Tatarkiewicz 1974, 82. 
195 Tatarkiewicz 1974, 81–82. 
196 Tatarkiewiczin mukaan pitkälti Tuomas Akvinolaisen ansiosta kauneus ja hyvä erottui toistaan keski-
ajalla. Tuomas ei ollut niinkään kiinnostunut estetiikan alan kysymyksistä, mutta hän ei voinut jättää niitä 
huomiotta kehittäessään omaa filosofista järjestelmäänsä. (Tatarkiewicz 1970, 245.) 
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painottuivat aistein havaittava ja konkreettinen luonto. Luonnolla tarkoitetaan tässä yh-

teydessä yleisesti ihmistä ympäröivää näkyvää todellisuutta.  

  Maalaustaiteesta-oppaassa Alberti korostaa maalarin maalaavan luonnon antaman 

esimerkin mukaisesti näkemiään aineellisia asioita, vaikka maalaustaiteessa voidaan so-

veltaa matematiikan periaatteita apukeinoina.197 Sama pätee kuvanveistoon ja arkkiteh-

tuuriin. Nämä kaikki ovat kuvataiteita. Nähtävät kohteet maalauksissa tai veistoksissa 

eivät ole merkkejä tai symboleita, vaan ne ovat näiden taiteiden todellisia objekteja.198  

  Taide, kuten tiede, perustuu periaatteille, arvoille ja säännöille.199 Albertille määrä-

tietoinen työskentely oikeiden periaatteiden kanssa on taiteen ydintä. Näitä periaatteita 

huolellisesti noudattamalla ja soveltamalla taiteilija saavuttaa tavoitteensa parhaiten, ja 

näiden periaatteiden ansiosta taide on välttämättä kaunista.200 Kaiken teoksissa kuvatun 

tulee perustua harkintaan, eikä ole teoksissa ole sijaa sattumalle.  

  Albertin kauneuskäsitys liittyi vahvasti oman aikansa suhdejärjestelmäteorioihin, 

jotka ovat keskeisiä sääntöestetiikassa. Usein suhdejärjestelmäteorioissa esitetään suhtei-

den muodostamia kokonaisuuksia eli proportioita, joita pidetään esteettisesti tavoitelta-

vina – kauniina.201 Nämä suhteiden muodostamat kokonaisuudet on mahdollista esittää 

joko eksakteina matematiikkaan perustuvina tai ilmaisultaan epätarkempina tekstimuo-

toisina lauseina. Jos suhdejärjestelmän säännöt on ilmaistu sanallisessa muodossa, lähes 

aina ne viittaavat osittain matematiikkaan. Tällöin voidaan Usvamaa-Routilan mukaan 

puhua esimerkiksi suhteellisuudesta, tasapainosta tai keskitiestä, joita noudattamalla py-

ritään tarkoituksenmukaiseen ja sopivaan (prepon, decorum). Suhdejärjestelmäteorioissa 

sopivaa tavoitellaan välttämällä kaikkea, mikä on liikaa (hyperbole) tai liian vähän 

(elleipsis).202  

  Albertille kauneus oli ensisijaisesti harmoniaa, eli yhtenäinen, johdonmukainen ja 

mittasuhteiltaan oikea osien muodostama rakenteellinen kokonaisuus.203 Kullekin kau-

niille oliolle on olemassa vain yksi kokonaisuus, joka on harmoninen ja täydellinen. Tämä 

kokonaisuus muodostuu osista, jotka on sommiteltu täydellisesti niin ettei 

 
197 Alberti 1998, 1.1. 
198 Tatarkiewicz 1974, 85. 
199 Alberti 1988, VI, 2; Alberti 1972, 121; 122. 
200 Alberti 1988, VI, 5; Tatarkiewicz 1974, 85. 
201 Usvamaa-Routila 1998, 3. 
202 Usvamaa-Routila 1998, 3.  
203 Dickie on tulkinnut Albertin kauneuskäsitystä siten, että harmonia ei ole pelkkä kauneuden ehto, vaan 
se on identtinen harmonian kanssa (Dickie 2009, 17). 
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kokonaisuuteen voi lisätä tai ottaa pois mitään ilman, että kokonaisuus kärsii.204 Tässä 

kokonaisuuden osien yhtenäisyyden periaatteessa Alberti seuraa Tatarkiewiczin mukaan 

Aristoteleen periaatetta kokonaisuudesta, joka on tuttu muun muassa Runousopista205 ja 

Nikomakhoksen etiikasta206.207 Aristoteleen lisäksi Alberti nostaa De re aedificatoriassa 

esiin myös Sokrateen kokonaisuutta koskevan keskustelun yhteydessä.208 Alberti käytti 

harmonisesta kokonaisuudesta latinan kielistä termiä concinnitas.209 Concinnitas -termiin 

palaan tässä luvussa myöhemmin. 

  Kauneudelle välttämätön kokonaisuuden sommitelma on riippuvainen ehdotto-

mista suhteista. Alberti puolusti antiikista tuttua Pythagoraan ja Platonin näkemystä täy-

dellisistä mittasuhteista, jotka ovat aritmeettinen, geometrinen ja musikaalinen.210 Kaunis 

sommitelma voidaan siis ilmaista lukusuhteilla, jotka aina miellyttävät silmää tai korvaa, 

ja jotka ovat välttämättömiä niin arkkitehtuurissa, kuvanveistossa kuin musiikissakin.211 

Nämä harmoniset proportiot eivät ole ihmisen keksintöä, vaan ne ilmenevät luonnossa 

asioiden hallitsevina piirteinä. Taiteilijalle luonnon täydelliset suhteet ovat aistein havait-

tavaa kauneutta ja luonnon itsensä osoittamia taiteellisen toiminnan kohteita. Taiteilijan 

tulee siis työskennellessään seurata luontoa ”ohjeena”, jota tulee noudattaa pyrittäessä 

hyvään ja kauniiseen lopputulokseen. Kauneus on samanaikaisesti sekä välttämätön luon-

nonlaki, jota luonto olemuksellaan ilmentää, että ihmisen toiminnan päämäärä.212 

  Albertin kauneuskäsite on kaksijakoinen. Kauneus voidaan ymmärtää paitsi täydel-

lisinä mittasuhteina ja osien suhteina, myös sopivuutena kulloiseenkin tilanteeseen. Toi-

sin sanoin: kauneus on muodon yhtenäisyyttä, johon kuuluu oikeanlainen sopiva sisältö. 

Tatarkiewiczin mukaan kauneus onkin Albertille erityisesti tarkoituksenmukaisuutta ja 

sopivaa. Tällöin esimerkiksi talo on kaunis, kun se soveltuu kaikin tavoin asukkaidensa 

 
204 Alberti 1988, VI, 2; IX, 5; Alberti 1998, 2.35–2.39; Tatarkiewicz 1974, 82. 
205  ”Kokonaisuus muodostuu siitä, millä on alku ja keskikohta ja loppu. Alulla tarkoitan sellaista, mikä 
itse ei ole välttämätön seuraus jostakin, vaan jonka seurauksena muut asiat kehkeytyvät tai syntyvät. 
Loppu sitä vastoin kehittyy jonkin toisen seurauksena, joko välttämättömänä tai useimmiten, eikä sen jäl-
keen enää tule mitään. […] Jokainen kaunis eläin tai yhtä hyvin mikä tahansa osista koostunut asia on 
välttämättä osistaan koostuva, mutta siinä on oltava myös koko, joka ei ole sattumanvarainen. Kauneus 
on nimittäin koon ja järjestyksen aikaansaamaa. (Aristoteles Runousoppi, 1450b.) 
206  ”[…] hyvistä teoksista ei voi ottaa mitään pois eikä niihin voi lisätä mitään, koska lisääminen tai vä-
hentäminen turmelisi sen täydellisyyden, joka perustuu sopivaan keskiväliin” (Aristoteles Nikomakhoksen 

etiikka, 1106b.) 
207 Tatarkiewicz 1974, 82. 
208 Alberti 1988, IV, 2. 
209 Tatarkiewicz 1974, 82. 
210 Tatarkiewicz 1974, 82–83; Alberti 1998, 2.28. 
211 Tatarkiewicz 1974, 82. 
212 Alberti 1998, 2.35–2.36; 3.55; 3.61; Tatarkiewicz 1974, 83. 
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tarpeisiin.213 Tätä Alberti kuvaa termillä decorum.214 Palaan decorumiin myöhemmin con-

cinnitaksen yhteydessä. 

  Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että kauneus on Albertille olion objektiivinen 

ominaisuus, ei havaitsijan subjektiivinen reaktio. Alberti ei hyväksy väitettä, jonka mu-

kaan kauneus voisi perustua katsojan subjektiiviseen kokemukseen, vaan kauneus on aina 

jotain aistein havaittavaa, ja havainnolla on aina todellisuuteen perustuva syy luonnossa. 

Toisaalta Alberti nostaa esiin kauniiden asioiden aiheuttaman mielihyvän tunteen, joka 

luonnollisesti on subjektiivinen.215 

 

3.1 Kauneus teoksessa Maalaustaiteesta 
 

Albertille taiteen päämäärä on aina ensisijaisesti kauneus, ja taiteen keinot tämän kauneu-

den saavuttamiseen löytyvät luonnosta ja sen jäljittelystä.216 Koska taiteen päämääränä on 

kauneus, kertovan kuvan eli historian217 maalaamisessa on ensin tarkkaan harkittava, mi-

ten se olisi sommiteltava ja ennen kaikkea ”harkita millä keinoin ja mikä sommitelma on 

kaunein”218. Ylistämme teoksia, jotka ovat ennen kaikkea ”runsaita ja vaihtelevia”219. 

Maalarin on kuitenkin huolehdittava kaikkien maalauksen osien yhtenäisyydestä ja sopi-

vuudesta toisiinsa. Ainoastaan silloin ne sulautuvat yhdeksi kauneudeksi.220 

 
213 Alberti 1988, IV, 1; Tatarkiewicz 1974, 83. 
214 Tatarkiewicz 1974, 83. 
215 Alberti 1998, esim. 2.25. 
216 Alberti 1988, IX, 5; Alberti 1998, esim. 2.30; 2.35; 3.61; Tatarkiewicz 1974, 84; Okkonen 1947, 137; 
Blunt 1970, 15. 
217 Käsite historia/istoria toistuu Albertilla usein. Historia tarkoittaa tässä yhteydessä kertovaa, kuvallista 
esitystä, jonka aihe on lähtöisin maallisesta, mytologisesta tai kristillisestä kertomuksesta. Albertilla his-
toria voi olla myös allegorinen esitys. Nykyisin historiaa vastaa lähinnä termi historiamaalaus. (Kemp 
1998b, 142.) Maalaustaiteesta suomennoksessa historia on käännetty mm. ”kertovaksi kuvaksi, ”kuva-
esitykseksi”, ”kuvaksi” tai ”maalaukseksi” (Itkonen-Kaila 1998, 142). Grafton korostaa historian monia 
käyttötapoja taiteissa Ciceron ajan retoriikasta Danten Jumalaisen näytelmän kautta päätyen Albertin 
maalaustaideteorian käsitteeseen, joka sekin on monitulkintainen (Grafton 2000, 128–129; 131–132). 
218 Alberti 1998, 2.35; 3.61. Maalaustaiteesta suomennoksessa on tässä kohdassa (3.61) jostain syystä 
jätetty kokonaan kääntämättä termi ”kauneus” ja sen sijaan puhutaan ainoastaan parhaasta. ”Kun aiomme 
ryhtyä maalaamaan kertovaa kuvaa, on ensin tarkkaan mietittävä, millä tavoin se olisi paras sommitella”. 
(Itkonen-Kaila, 1998). De pictura: Caeterum cum historiam picturi sumus, prius diutius excogitabimus 
quonam ordine et quibus modis eam componere pulcherrium sit. Della pittura: Et quando aremo a dipig-
niere storia, prima fra noi molto penseremo qual modo et quale ordine in quella sia bellissima. (Latina- ja 
italiankieliset tekstit: Alberti: Opere complete http://host.uniroma3.it/progetti/kant/online/operecomp-
lete/a/alberti.html (6.2.2020).  Samaan käännösratkaisuun on päätynyt myös Grayson englanninkielisessä 
käännöksessään. Spencerin käännöksessä on puolestaan säilytetty kauneuteen viittaava termi beautiful, 
kuten myös uudessa Sinisgallin englanninnoksessa. Eri käännöksissä käytetty ”paras” tuo toki esiin Al-
bertin ajatuksen, mutta mielestäni teksti menettää jotain sisällöstään, kun kauneutta tarkoittavia termejä 
pulcherrium ja bellissima ei sisällytetä käännöksiin.  
219 Alberti 1998, 2.40. 
220 Alberti 1998, 2.40. 
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  Taiteen ja luonnon suhde on Albertille keskeinen. Taide on luonnon jäljittelyä, 

mutta ei sen pinnallista kuvaamista. Maalarin on keskityttävä yleisten luonnonlakien 

esille tuomiseen, ei ainoastaan asian ulkomuodon kuvaamiseen221, joten kuvattavat asiat 

on tunnettava perin pohjin. Maalaukseen tulevan kohteen valinta ei perustu sattumaan 

vaan harkintaan. Harkinta mahdollistaa kaksi keskeistä asiaa taiteessa. Taide voi nousta 

luonnon yläpuolelle, koska on valittu parhaat kohteet esikuviksi222. Toiseksi luonnon jäl-

jittely ei ole passiivista, vaan se vaatii oma-aloitteellisuutta taiteilijalta. Tällöin tuloksena 

ei ole vain kopio kohteestaan vaan representaatio.223 Tämä Albertin tulkinta jäljittelystä 

on Tatarkiewiczin mukaan yhdenmukainen Aristoteleen alkuperäisen käsitteen kanssa, 

jossa taiteen tekeminen on tulkintaa.224 Tatarkiewicz perustelee huomionsa keskittymällä 

sekä Albertin että Aristoteleen käyttimiin yhteisiin ilmaisuihin, kuten imitare (matkia, 

jäljitellä), ritrarre (kuvata, kuvailla) ja fingere (kuvitella, teeskennellä, keksiä). Näiden 

samojen termien yhdenmukainen käyttö yhdistää sekä Aristoteleen että Albertin ajatusta 

taiteen ja luonnon suhteesta. Taiteen tekeminen on siis erityinen yhdistelmä sekä välttä-

mättömyyttä että taiteilijan oma-aloitteisuutta.225  

  Albertille taiteen arvo määräytyy kuvatun muodon eli kauneuden, mutta myös si-

sällön avulla. Arvokkaimmat teokset esittävät tapahtumia (historia) eli tässä yhteydessä 

Alberti painottaa historian eli kertomuksen merkitystä.226  Kerrottavaksi valittu kertomus 

kuvataan maalauksessa pintojen sommittelun avulla. Ensisijaiset maalauksen osat ovat 

pinnat ja pintojen sommittelusta syntyy viehätys, jota kutsumme kauneudeksi. Maalauk-

sen elementeistä pinnat määrittävät teoksen muodon ja muoto puolestaan sen kauneuden. 

Tatarkiewiczin mukaan muodolle ei voi juurikaan antaa arvokkaampaa tehtävää taiteessa 

kuin kauneus.227  

  Tatarkiewiczin näkemyksestä poiketen Samuel Y. Edgerton korostaa narratiivin ja 

retoriikan keinojen merkitystä Albertille. Edgertonin mukaan Alberti piti maalauksen 

kauneutta tärkeänä, mutta vielä merkityksellisempää oli teoksen valistavuus ja opetuksel-

liset ulottuvuudet. Ainoastaan tunnustettujen sankareiden elämä sopi malliksi maalareille, 

sillä he olivat parhaita esimerkkejä jaloja, kunniakkaita ja epäitsekkäitä tekoja tekevistä 

 
221 Albertin mukaan esimerkiksi onnistunut vaatetetun henkilön kuvaaminen alkaa luiden ja lihasten luon-
nostelulla, jotka peitetään iholla ja lopulta vaatteilla (Alberti 1998, 2.36). 
222 Alberti 1998, 2.56. 
223 Tatarkiewicz 1974, 84. Kursivointi minun. 
224 Tatarkiewicz 1974, 84.  
225 Tatarkiewicz 1974, 85. 
226 Alberti 1998, mm. 2.35–2.36. 
227 Tatarkiewicz 1974, 85. 
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perheen- ja yhteiskunnanjäsenistä. Urhojen elämä ja teot itsessään eivät kuitenkaan riitä, 

vaan moraalisesti oikea toiminta tuli esittää matematiikan lakeihin perustuvalla tavalla.228   

  Mielestäni Edgerton tulkitsee Albertin ajattelua turhan platonilaisessa hengessä. 

Platonin mukaan ihannevaltioon voi runoudesta hyväksyä vain jumalhymnit ja jalojen 

miesten ylistyslaulut.229 Alberti ei maalaustaiteesta puhuessaan määrittele aiheita, joita 

teoksissa tulee kuvata. Hän ei myöskään missään vaiheessa erityisesti painota maalausten 

sivistyksellisiä tai kasvattavia tehtäviä. Alberti keskittyy oppaassaan siihen, kuinka maa-

laukset voidaan käytännössä toteuttaa kauniista ja taidokkaasti hänen muotoilemiensa 

matematiikkaan perustuvien ohjeiden mukaisesti. Toki renessanssin oppineilla humanis-

teilla, kuten Albertilla, oli yhteiskunnallisia velvoitteita, kuten Kristeller on nostanut 

esiin.230 Jalot miehet ja kunniakas, moraalisesti hyväksyttävä käytös olivat tarkastelun 

kohteena koko renessanssin ajan ja aiheesta kirjoitettiin paljon. Tunnetuin tutkielma oi-

keanlaisesta kansalaisuudesta lienee hieman Albertia myöhäisempi Baldassarre Casti-

glionen Hovimies, joka levitti uomo universalen ihannetta Euroopan hoveihin paikallisten 

ritarihyveiden rinnalle. Teosta käännettiin useille kielille ja sitä myös jäljiteltiin.231 

  Tatarkiewicz muistuttaa, että Platonilla (sekä osittain Aristoteleella) ja skolasti-

koilla oli erilliset teoriat taiteelle ja kauneudelle, ja nämä teoriat lähestyivät toisiaan vain 

tietyiltä osin. Suurin kauneus oli jotain taiteen rajat ylittävää ja taiteen päämäärä puoles-

taan oli kauneuden ulottumattomissa. Ajattelutapa alkoi muuttua vasta Danten, Petrarcan 

ja Boccaccion myötä, mutta varsinainen muutos vauhdittui Albertin vaikutuksesta, kun 

taidetta ja kauneutta käsiteltiin toisiinsa liittyvinä.232  

  Alberti ilmaisi kaikki näkemyksensä eri taiteista toisistaan erillisinä ja Tatarkiewicz 

muistuttaa, että näiden eri näkemysten yhteensovittaminen yhdeksi teoriaksi on historioit-

sijoiden tehtävä. Alberti itse ei ollut perehtynyt yhteenkään taiteen teoriaan. Alberti piti 

johdonmukaisesti kiinni oman aikansa taidekäsityksestä, jonka mukaan taidetta oli mikä 

tahansa tuottava taito, joka perustui periaatteisiin ja sääntöihin.233 

 
228 Edgerton 1975, 41. 
229 ”Mutta se on tiedettävä, ettei valtioomme voida hyväksyä muuta runoutta kuin jumalhymnejä ja jalo-
jen miesten ylistyslauluja. Jos päästät sinne tuon suloiseksi maustetun runottaren, lyriikan tai epiikan hah-
mossa, silloin valtiossa tulevat hallitsemaan nautinto ja tuska eivätkä laki ja järki, joka aina on yhteisesti 
tunnustettu kaikkien parhaaksi.” (Platon 2011, 607a.) 
230 Kristeller 1990, 47.  
231 Kristeller 1990, 49. 
232 Tatarkiewicz 1974, 85–86. 
233 Tatarkiewicz 1974, 86. 
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  Kaikki kuvataiteet, osittain myös runous ja musiikki, jakoivat saman pyrkimyksen 

kauneuteen. Kuitenkin maalaustaiteella, kuvanveistolla ja arkkitehtuurilla oli tiettyjä 

ominaisuuksia, joita ei ollut muilla taiteilla. Ne tavoittelevat erityisesti kauneutta niiden 

mittasuhteiden avulla, jotka numeeristen suhteidensa avulla tuottavat ihmeellistä tai ”vai-

kuttavaa iloa”234. Taiteet käyttävät hyväkseen aisteilla havaittavia kuvia, eivät abstrakteja 

ajatuskulkuja. Kuten jo mainitsin, tässä yhteydessä Alberti ottaa kuvia käyttävien taitei-

den joukkoon mukaan myös runouden: maalari maalaa siveltimellä, runoilija sanoilla. 

Kuitenkin nämä kaikki taiteenalat ovat toisistaan erillisiä. Maalaustaiteen erityinen omi-

naisuus on se, että se esittää kolmiulotteisen kohteen kaksiulotteisella pinnalla ja siksi 

perspektiivin käyttö on olennaista. Veistotaiteen pääpiirre puolestaan on se, että se pal-

jastaa muotoja materiasta poistamalla ylimääräisen materiaalin, lisäämällä sitä tai muo-

toilemalla.235 

  Alberti ei ollut varsinaisesti taideteoreetikko vaan hänen lähestymistapansa oli käy-

tännönläheinen. Hän kirjoitti vain muutaman rivin esteettisistä arvostelmista, mutta ne 

ovat tärkeitä.236 Albertin mukaan esteettinen arvostelma ei ole mielipidekysymys, vaan 

arvostelma on järkiperäisesti perusteltu ja riippuvainen tarkasteltavan objektin tai asian 

välisistä luontaisista suhteista.237 Esteettiset arvostelmat ovat objektiivisia, eivätkä ne eroa 

periaatteiltaan muista tieteellisistä arvostelmista.238  

  Esteettistet arvostelmat tuli perustaa järkeen, ja Alberti painotti älyä ja ajattelua 

myös kaikissa muissa luovuuteen liittyvissä kysymyksissä. Taiteilijan ajatukset nousevat 

mielestä tai älykkyydestä, tiedot asioista pohjautuvat kokemukseen ja valinnat, joita tai-

teilija tekee luodessaan teosta perustuvat arvostelukykyyn – ja lopusta taiteilija voi kiittää 

taidetta.239  

  Taiteen tekeminen oli Albertille korostetusti järkeen perustuvaa toimintaa. Kuiten-

kin taiteen vaikutuksen eli vastaanoton kohdalla Alberti korosti emotionaalisia element-

tejä. Nämä elementit ovat tunnetiloja, jotka nousevat esiin erityisesti taiteen vastaanotta-

jassa, vaikka taiteen lähtökohta onkin taiteilijan ensin järkiperäisesti pohtimissa ja 

 
234 Tämä ”vaikuttava ilo” liittyy concinnitakseen (Alberti 1988, IX, 5). Alberti keskittyy tässä samassa 
viidennessä luvussa eri lukuihin ja niiden vaikutukseen eri elämänaloilla. Nykylukijalle tämä osuus näyt-
täytyy lähinnä numerologiana, johon on lisätty luonnontiedettä. 
235 Tatarkiewicz 1974, 86. Alberti 1972, 121. 
236 Tatarkiewicz 1974, 86. 
237 When you make a judgements on beauty, you do not follow mere fancy, but the workings of a reason-
ing faculty that is inborn in the mind. It is clearly so, since no one can look anything shameful, deformed, 
or disgusting without immediate displeasure and aversion. (Alberti 1988, IX, 5.) 
238 Tatarkiewicz 1974, 86. 
239 Tatarkiewicz 1974, 86. 
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sittemmin toteuttamissa ratkaisuissa. Vaikka katsojassa heräävät tunteet ovat tärkeitä, Ta-

tarkiewiczin mukaan Alberti on sitä mieltä, että taiteilijan on itse täytynyt tuntea nuo sa-

mat tunteet, jotta hän on voinut ne ilmaista ja esittää.240 Tatarkiewicz jakaa Albertin tai-

deteorian koetut tunteet kolmeen lajiin: taiteilijan kokemat tunteet, teoksessa esitetyt tun-

teet241 ja katsojassa teoksen vaikutuksesta heränneet tunteet242.243 Taiteen herättämät tun-

teet nousivat Albertin teoriassa tärkeälle sijalle verrattuna varhaisempiin teorioihin. En-

nen Albertin aikaa uskonnolliset pyhimyskuvat liikuttivat katsojaa tai hallitsijamuotoku-

vat saattoivat herättää kunnioitusta, mutta Alberti nosti esiin empatian244 maalausten yh-

teydessä. 

  Varhaisempiin teorioihin verrattuna Alberti korosti kauneuden ja taiteen suhdetta 

enemmän kuin kukaan edeltäjänsä.245 Tatarkiewiczin mukaan yhdistäessään taiteen kau-

neuteen ja luovuuteen, Alberti teki taiteesta ihailtavampaa ja kunnioitettavampaa kuin se 

oli ollut antiikin aikana tai keskiajalla.246 Taiteen avulla voitiin tuottaa paitsi tunteita kat-

sojalle myös hyötyjä sekä yksilölle että yhteisölle. Alberti oli vakuuttunut taiteen monista 

yhteiskunnallisista vaikutuksista.247 

 

3.2 Perspektiivi, kompositio ja viiva 

 
Alberti määrittelee oppaassaan maalausten tärkeimmät elementit, jotka ovat kompositio, 

ääriviivojen piirtäminen ja valojen käsittely.248Albertille kompositio tarkoittaa sitä tapaa, 

jolla maalauksen eri osat sommitellaan yhtenäiseksi kuvaksi.249 Onnistunut kompositio 

 
240 Tatarkiewicz 1974, 86. Tatarkiewicz ei kuitenkaan tässä yhteydessä perustele, miksi Alberti olisi sitä 
mieltä, että taiteilijan on itse tunnettava teoksessa kuvaamansa tunteet. Alberti puhuu ainoastaan tuntei-
den oikeasta kuvaamisesta siten, että vastaanottaja ne maalauksesta tunnistaa (Alberti 1998, 2.41). 
241  ”Maalaus liikuttaa katsojien mieltä, kun kuvatut hahmot ilmentävät selvästi omaa tunnetilaansa. 
Luonto, joka vetää kaltaisiaan puoleensa kiihkeämmin kuin mikään muu, saa meidät suremaan surevien 
kanssa, nauramaan nauravien kanssa ja kärsimään kärsivien kanssa.” (Alberti 1998, 2.41). 
242 ”Onhan maalaustaiteella jumalallinen mahti tehdä poissaolevat läsnäoleviksi […], ja lisäksi se tuo 
kuolleet ihmiset vielä vuosisatojen kuluttua elävien nähtäviksi, niin että katsojat tuntevat suurta mielihy-
vää ja ihailua taiteilijaa kohtaan tunnistaessaan henkilöt (Alberti 1998, 2.25). 
243 Tatarkiewicz 1974, 86.  
244 ”[…]saa meidät suremaan surevien kanssa, nauramaan nauravien kanssa ja kärsimään kärsivien 
kanssa” (Alberti 1998, 2.41).  
245 Tatarkiewicz 1974, 84. 
246 Tatarkiewicz 1974, 87. 
247 Tatarkiewicz 1974, 87. 
248 Alberti 1998, 2.31. 
249 Alberti 1998, 2. 33; 2.35.  
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perustuu luontoon, ja maalarin on otettava mallia luonnosta ja noudatettava aina sitä, mikä 

on silmällä havaittu ja mielellä ymmärretty.250  

  Havaittu todellisuus tulee kuvata maalauksessa mahdollisimman todenmukaisesti. 

Kuitenkin valitun näkymän siirtäminen kuvaan ei ole ongelmatonta vaan pikemminkin 

hankalaa. Maalaustaiteesta-teoksen ensimmäinen kirja sisältää tarkan ja vaiheittain ete-

nevään selostukseen oikeista toimintatavoista, joilla havaintoon ja harkintaan perustuva 

maalaus onnistuu. Albertin mukaan maalari tarvitsee apuvälineitä, kuten ”lattia- ja seinä-

ruudukkoa” ja ”harsoa”, joiden avulla ihmiset tai esineet voidaan sijoittaa oikein suh-

teessa kuvatilaan ja toisiin kuvattaviin asioihin.251 Kompositio ja perspektiivi liittyvät Al-

bertilla läheisesti toisiinsa eikä niitä voi käytännössä erottaa toisistaan, vaikka tässä tut-

kielmassa niitä osittain käsitelläänkin erillisinä. Taiteilijan on Maalaustaiteen oppeja 

noudattaessaan aina huomioitava molemmat samanaikaisesti. 

  Alberti korostaa tutkielmassaan useasti, kuinka maalauksen sommittelun tulee aina 

perustua matematiikkaan ja geometriaan. Maalaus on kuin ”avoin ikkuna”252, joka raja-

tussa tilassa näyttää esitettävän asian. Kuvan rajauksen jälkeen maalaus jaetaan tarkoi-

tukseen sopivien periaatteiden mukaisesti, etsitään kuvan keskipiste ja keskiviiva eli ho-

risontti. Samalla teoksen keskushahmo ja muut hahmot sijoitetaan siten, että ne ovat luon-

tevasti perspektiivin mukaisilla paikoillaan.253 Maalaus pyrkii esittämään kuvaamiaan 

kohteita, kuten ne nähdään ja kuinka ne todellisuudessa ovat, joten esitystapaan tulee 

kiinnittää erityistä huomiota.254 

  Arthur C. Danto hyväksyy renessanssin periaatteen, jossa maalaus ymmärretään ik-

kunana luontoon. Ikkuna mahdollistaa katsojalle tunteen paikan päällä olemisesta maise-

massa tai tilassa. Danton mukaan kaunis teos ikään kuin ”vetää itseensä” kauneutensa 

maailmasta, mutta itse maalauksella esineenä ei parhaassa tapauksessa ole osuutta kau-

neuden esilletuomiseen.255 Teos on ikään kuin väline tai välittäjä, mutta itsessään merki-

tyksetön, eli maalauksen esille tuoma sisältö on aina tärkeintä. Mielestäni Danton ja 

 
250 Alberti 1998, 1.24; 2.30. 
251 Alberti 1998, 1.20; 2.31; 2.33.  
252 Alberti 1998, 1.19. Kuitenkin Anita Sepän mukaan Albertiin yhdistetty ajatus, jossa maalaus ymmär-
retään ikään kuin ”ikkunana luontoon”, ei ole Albertin oma ilmaus, vaan se on liitetty hänen pohdin-
toihinsa myöhemmin (Seppä 2012, 34). Seppä ei kuitenkaan tekstissään käsittele Albertiin yhdistettyä 
ilmausta, tai sen alkuperää, tämän tarkemmin. Gadol puolestaan korostaa Albertin osuutta ”ikkunateo-
rian” muotoiluun. Maalaus voidaan ymmärtää kaksiulotteisessa tasossa olevana ikkunana, josta avautuu 
kolmiulotteinen näkymä. Ikkunasta puhuivat Albertin jälkeen Leonardo, Dürer ja useat muut, mutta Ga-
dol pitää Albertia ajatuksen ensimmäisenä sanallistajana. (Gadol 1969, 21.) 
253 Alberti 1998, 1.19–1.20; 2.30. 
254 Alberti 1998, 2.30. 
255 Danto 2003, 81. 
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Albertin ajattelu käy yksiin. Molemmilla korostuu maalauksen välittämä ajatus kauneu-

desta.   

  Maalaus on erilaisten pintojen kompositio. Onnistuneessa kompositiossa kaikki te-

oksen pinnat muodostavat kertovan kuvan, historian. Kertovan kuvan osia ovat vartalot, 

vartalon osia ovat puolestaan ruumiinjäsenet ja ruumiinjäsenistä muodostuvat pinnat. 

Pinnat ovat maalarille tärkeimmät, koska ne muodostavat varsinaisen kuvakertomuk-

sen.256 Pintojen sommittelun merkitys teoksen kauneudelle on suuri, ja Alberti tiivistää 

sen seuraavasti: ”Pintojen sommittelulla saadaan aikaan vartaloiden miellyttävä sopusuh-

taisuus ja viehkeys, jota sanotaan kauneudeksi”257. Varhaisrenessanssissa maalauksissa 

ihmiset ovat aina keskiössä, joten on luonnollista, että Alberti kiinnittää erityistä huo-

miota oikeaan tapaan kuvata maalauksen henkilöt. Maisemia, luontoa ja rakennuksia ku-

vattiin, mutta toissijaisena osana maalausta. Albertin aikana ei maalattu varsinaisia mai-

semamaalauksia, eikä hän edes kiinnitä erityistä huomiota maiseman tai luonnon maalaa-

miseen.  

  Maalauksen sommittelussa on tärkeää ottaa huomioon kuvatilan käyttö. Komposi-

tiossa on tärkeää esittää tapahtumat arvokkaalla tavalla.258 Maalauksessa tulee olla run-

sautta ja vaihtelevuutta, mutta tyhjää tilaakaan ei pidä pelätä. Varsinkaan ei pidä itsetar-

koituksellisesti täyttää tilaa siten, että kuvattava tapahtuma ei kompositiosta erotu259.  

  Onnistuneeseen kompositioon liittyy olennaisesti liikkeen kuvaaminen. Albertille 

erilaisten liikkeiden kuvaaminen on asia, johon maalarin on paneuduttava. Kaikki ulkoi-

sesti havaittava liike joko elollisessa tai elottomassa kohteessa on kuvattava oikein, ja 

liikkeiden tulee olla luonnollisia. Jos taiteilija työskennellessään liioittelee hahmojen ku-

vaamisessa, hän unohtaa maalaustaiteen arvokkuuden ja maalauksista jää puuttumaan su-

lous ja viehätys.260 Maalarin on aina työskennellessään muistettava kuvata liikkeet hillit-

tyinä ja pakottomina, ja niiden on tuotettava teoksen katsojalle mielihyvää. Taiteilijan ei 

tule korostaa omia ponnistuksiaan teoksen tekemisessä.261 Albertille yksi onnistuneen 

maalauksen keskeisistä tehtävistä on tuottaa katsojalle mielihyvää teoksen komposition 

 
256 Alberti 1998, 2.35. 
257 Alberti 1998, 2.35. 
258 Alberti 1998, 2.40  
259 ”En hyväksy niitä maalareita, jotka pyrkiessään runsauden vaikutelmaan eivät jätä yhtään kohtaa tyh-
jäksi eivätkä näin pysty luomaan minkäänlaista kompositiota; kun kaikkea on siroteltu sikin sokin, ku-
vassa ei näy mitään tapahtumaa vaan pelkkää sekasortoa. (Alberti 1998, 2.40.) 
260 Alberti 1998, 2.44. Sulous ja viehätys voidaan tässä yhteydessä ymmärtää kauneudeksi, vaikka sitä ei 
erikseen mainita. 
261 Alberti 1998, 2.45. 
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avulla. Katsoja ei ole kiinnostunut sommittelun vaativuudesta sinänsä eikä taiteilijan tule 

teoksessa esitellä taitojaan itsetarkoituksellisesti.    

  Alberti korostaa ihmisen tunnetilojen näkymistä erityisesti kasvojen ilmeissä, raa-

jojen eleissä ja vartalon liikkeissä. Maalauksessa voidaan iloisuutta kuvata nopeilla ja 

apeutta hitailla liikkeillä. Liikkeiden luonnollinen esittäminen on tärkeää, jotta henkilöi-

den tunnetilat, teoksen sanoma ja yleinen tunnelma välittyvät halutulla tavalla.262 Liikkeet 

ja eleet tulee kuitenkin kuvata ihmiskehon mahdollisuuksien rajoissa eli anatomisesti oi-

kein eikä liikkeitä tule kohtuuttomasti liioitella. Liikkeiden lisäksi vaihtelevuutta teok-

seen saadaan muun muassa henkilöiden oikeanlaisella vaatetuksella.263 Alberti painottaa 

myös, että kaikkien vartaloiden tulee olla liikkeiltään sopusoinnussa paitsi keskenään 

myös sopia kuvassa esitetyn tapahtuman kanssa.264 Tässä korostuu sisällön merkitys ku-

vattavaa aiheeseen.  

  Albertin ohjeisiin sopiva onnistunut kompositio löytyy esimerkiksi Fra Angelicon 

freskosta Jeesuksen vangitseminen265 (L’arresto de Gesu, n. 1436–1446). Maalauksessa 

kuvataan tapahtuma – historia. Teoksesta ei puutu erilaisia henkilöhahmoja, vauhtia eikä 

liikettä. Albertin mukaan juuri tähän maalaustaiteessa tulee pyrkiä. Maalauksissa mieli-

hyvää tuottavat eniten runsaus, vaihtelevuus ja uutuus. Samassa teoksessa voidaan mie-

luusti kuvata erilaisia hahmoja, kuten vanhuksia, neitoja, lintuja tai rakennuksia, kunhan 

ne sopivat kuvan esittämään tapahtumaan. Runsaus ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan se 

tulee esittää tasapainoisesti ja hillityn arvokkaasti. Runsaus ei saa näkyä sekasortona eikä 

kuvatilan liiallisena täyttämisenä. Maalauksessa kuvattujen henkilöhahmojen määrää ei 

saa liioitella eikä kuvassa esitettyjen hahmojen lukumäärä saisi koskaan ylittää kymmentä 

henkilöä266. Runsauteen liittyy myös eleiden monipuolisuus, eli kaikenlainen vaihtele-

vuus henkilöhahmojen asennoissa ja liikkeissä on suotavaa, kunhan sekä runsaus että 

vaihtelevuus on esitetty tasapainoisesti ja hillityn arvokkaasti.267 

  Taidokkaan maalauksen ominaisuuksia on löydettävissä Fra Angelicon freskosta. 

Teos on tunnelmaltaan tiheä ja siinä on liikettä. Maalauksessa on ilmavuutta ja keveyttä.  

 
262 Esimerkiksi juokseva ihminen heiluttaa käsiään, ei ainoastaan jalkojaan. Hengästynyt huohottaa niin, 
että katsoja voi tämän havaita teoksessa ”liikkeenä”. Hillityksi tarkoitettu henkilö ei voi riehua kuin pai-
nija, vaan hänet on kuvattava rauhallisena. (Alberti 1998, 2.37.) 
263 Alberti 1998, 2.40–2.44. 
264 Alberti 1998, 2.42. Kursivointi minun. 
265 Fra Angelico: Jeesuksen vangitseminen (L’arresto de Gesu, n. 1436–1446): https://upload.wikime-
dia.org/wikipedia/commons/f/fb/Fra_Angelico_020.jpg. (10.2.2020). 
266 Alberti 1998, 2.40. 
267 Alberti 1998, 2.40. 
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Erilaisten henkilöhahmojen sommittelu on onnistunutta, ja kuvattujen hahmojen luku-

määrä ei nouse yli suositeltavan enimmäismäärän. Hahmot on sommiteltu kuvatilan ala-

laitaan. Näin keskiviivan yläpuolelle jäävä osa säilyy avarana yötaivaana ja tummuudes-

saan se korostaa teoksen alaosan vaaleammassa tilassa tapahtuvaa toimintaa. Tumma tai-

vas ei kuitenkaan ole tummasta sävystä huolimatta tasainen tai eloton. Taustasta nousevat 

esiin vaaleammat ohut harsopilvet ja puiden lehvästön erottuvat taivaasta vaaleanvih-

reinä. Sekä pilvet että puiden lehdet tuovat kuvatilaan tasapainoa. Fra Angelico on teok-

sessaan tavoittanut samanaikaisesti sekä vaihtelevuutta että symmetrian. Yhdenkään ku-

vatun hahmon asento ei ole sama kuin toisen, mutta yhdessä ne muodostavat tasapainoi-

sen sommitelman. Jokainen henkilöhahmo ilmentää omaa sen hetkistä tapahtumaansa ja 

tunnetilaansa. Teoksen keskiössä oleva Kristus on kuvattu korostetun rauhallisena. Sen 

sijaan teoksen oikeassa alalaidassa ovat liikkeessä sekä korvaa leikkaavaa Pietari että hä-

nen uhrinsa. Heille on varattu sommitelmassa oma liikkumatilansa.  

  Kaiken kaikkiaan Alberti tiesi oman oppaansa neuvojen arvon kirjoittaessaan      

perspektiiviä ja kompositiota koskevista asioista. Hän korosti aiheen uutuutta ja sitä ett-

eivät varhaisemmat maalarit luultavasti osanneet maalata kertovaa kuvaa, joka olisi som-

miteltu taitavasti.268 Alberti korostaakin jo implisiittisesti oman aikansa maalaustaiteen 

arvoa suhteessa varhaisempaan taiteeseen.    

  Varhaisrenessanssissa piirtäminen miellettiin yleisesti työpajassa tapahtuvan työs-

kentelyn yhdeksi työvaiheeksi, jonka arvo itsessään oli vähäinen. Muutos piirtämisen ar-

vostuksessa tapahtui vasta vuoden 1500 molemmin puolin, jolloin yksittäisten piirrosten 

taiteellista ja esteettistä laatua alettiin arvioida. Arvostuksen puute voidaan todeta siitä, 

että piirroksia ei ole säilynyt eikä niistä löydy mainintoja ajan taidetta koskevista kirjoi-

tuksista.269 Toisaalta kirjoitusten vähäisyydellä ei piirrosten arvostusta voi kovin hyvin 

perustella, koska taiteesta kirjoitettiin ylipäätään hyvin vähän.  

  Albertille piirtäminen on keskeistä sekä kuvataiteissa että arkkitehtuurissa. Piirtä-

minen on Albertilla erottamattomassa suhteessa ymmärrykseen, ja piirtäminen on vähin-

tään yhtä paljon mielen tuotetta kuin kädentaitoa. Tatarkiewicz korostaa, että Albertin 

 
268 Alberti 1998, 1.21. 
269 Ames-Lewis 1982, 2; Paoletti & Radke 2010, 32–33. Baxandallin mukaan piirros liittyi yhteen kol-
mesta tärkeimmästä määriteltävästä kohdasta maalarin ja asiakkaan tekemässä työsopimuksessa. Maalarin 
teki piirroksen ja sitoutui toteuttamaan sen, ja asiakas puolestaan hyväksyi suunnitelman. Vasta luonnok-
sen hyväksymisen jälkeen osapuolet sopivat tarkemmin muista maalauksen yksityiskohdista. Muut tär-
keät sopimuksen kohdat liittyivät maalauksen luovuttamiseen, maksutapaan ja -aikaan sekä maalauksessa 
käytettäviin materiaaleihin. (Baxandall 1988, 7–8.)    
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käsitys piirtämisestä eroaa omastamme.270 Albertille piirtäminen on ajatteluun perustuvaa 

toimintaa, ja tämän ajattelun tulos ilmaistaan viivoin. Piirtäminen toimintana sisältää ajat-

teluun pohjautuvan aktiivisen elementin, joka on taiteen tärkein osa. Albertille piirtämi-

nen, kuten taide ylipäätään, merkitsi taiteilijan oman näkemyksen aktiivista ilmaisua ja 

vähittäistä erkanemista passiivisesta jäljittelystä.271 

  Maalaustaiteesta-oppaansa toisessa kirjassa Alberti käsittelee piirtämistä perus-

teellisesti ja systemaattisesti ääriviivoista aloittaen. Ääriviivat ovat luonnollisesti piirret-

tyjä viivoja, joilla erotetaan teoksen pinnat toisistaan mahdollisimman huomaamatto-

masti, eli pintojen reunat merkitään ohuilla viivoilla272. Maalarin tulee pyrkiä viivan käy-

tössä, kuten kaikissa muissakin sommittelun vaiheissa, mahdollisimman luonnolliseen ja 

todenmukaiseen lopputulokseen. Tarvittaessa tulee käyttää piirtämiseen apuvälineitä, ku-

ten harsoa273, jonka käytön Alberti perusteellisesti opastaa. Piirtämisellä on vaikutusta te-

oksen laadukkuuteen ja Alberti toteaa ääriviivojen olevan ”jo yksinäänkin miellyttäviä, 

ja niinpä niiden piirtämiseen on kiinnitettävä paljon huomiota”274.275 Alberti korostaa piir-

tämisen merkitystä ääriviivojen kohdalla, mutta kuinka tärkeää piirtäminen kokonaisuu-

dessaan on? Alberti ei käsittele Maalaustaiteessa esimerkiksi varjostamista, vaan piirtä-

minen liittyy pintojen rajaamiseen ääriviivoilla. Alberti kuitenkin mainitsee oppaassaan 

valkoisen ja mustan käyttöön perehtymisen tärkeyden valon ja varjon tuomiseksi teok-

seen, joka puolestaan korostaa maalauksen reliefimäisyyttä.276 Antiikin mallien277 tutki-

minen ja hyödyntäminen oli osa kuvataiteiden uudistumista. Henrik Liliuksen mukaan 

antiikin läsnäolo Italian taiteissa ei sinänsä ollut uutta. Olihan antiikkinen muoto jo aiem-

min saanut muun muassa kristillisen sisällön. Renessanssin kuvataiteissa ei sinänsä ollut 

uutta antiikin kuvaston hyödyntäminen, vaan uutta oli se tapa, jolla antiikki oli läsnä. 

Renessanssissa tapahtui antiikkisen muodon ja sisällön reintegraatio.278 Liliuksen mukaan 

tämä saavutettiin tutkimalla antiikin taidetta uuden asenteen mahdollistamin ”uusin 

 
270 Tatarkiewicz 1974, 87. 
271 Tatarkiewicz 1972, 87. 
272 Albertin toivoma huomaamattomuus viivan käytössä väistyi kuitenkin jo 1440-luvulta eteenpäin ja 
viivan korostaminen yleistyi (Bambach 1999, 223). Leonardo puolestaan pyrki häivyttämään ääriviivat 
maalauksistaan täysin (Bambach 1999, 257).  
273 Alberti 1998, 2.31. 
274 Alberti 1998, 2.31. 
275 Alberti 1998, 2.31.  
276 Alberti 1998, 2.46. 
277 Kuvataiteiden malleiksi sopivat erityisesti antiikista säilyneet sarkofagit ja niissä olleet reliefikoriste-
lut. Freskoja tai muita maalauksia on säilynyt vähän. (Grafton 2000, 233–235.) 
278 Lilius 2003, 28.  
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silmin” ja piirtämällä roomalaisia veistoksia, reliefejä ja pienoistaidetta.279 Uusi rationaa-

linen ajattelutapa mahdollisti tämän uudistuneen katsomisen tavan ja suhteen antiikin tai-

teeseen.280 

  Ajatus taiteesta aktiivisena suunnitteluna, eli disegnona281, on tärkeä estetiikan kan-

nalta. Italiankielinen termi, disegno, voi piirtämisen yhteydessä viitata sekä piirtämiseen 

käytäntöön että muotoiluun ja suunnitteluun. Albertin teoriaa designosta voidaan pitää 

uutena lähestymistapana verrattuna varhaisrenessanssin vallitsevaan ajatteluun. Tatarkie-

wiczin mukaan samantyyppisiä ajatuksia voidaan kuitenkin löytää antiikista Plotinok-

selta, mutta ei keskiajan ajattelijoilta.282 Albertille designo oli taiteelle olennainen aktiivi-

nen ja luova piirre.283  

  Täysrenessanssin teoreetikot eivät enää erottaneet taiteen yhteydessä eri merkityk-

siä toisistaan, vaan he pitivät niitä erottamattomasti yhteenpunoutuneina. Disegno ym-

märrettiin jonkinlaiseksi esteettisesti kehittyneen ”mielen sisäiseksi kyvyksi” (disegno 

interno), kun piirros puolestaan oli käden tuottaman toiminnan tulos, jota ”mielen sisäi-

nen kyky” ohjasi ”ulkoiseen käyttöön” (disegno esterno). Joka tapauksessa Alison Wright 

painottaa disegnon olleen ennen kaikkea älyyn liittyvää toimintaa kunnianhimoisille tai-

teilijoille, kuten Mantegnalle ja Pollaiuololle.284 Myös Kuusamo huomauttaa Vasarin Tai-

teilijaelämäkertoihin kirjoittamassaan esittelytekstissä täysrenessanssin teoreetikkojen 

käyttämien käsitteiden monitulkintaisuudesta. Disegno voi Vasarilla tarkoittaa hahmot-

telun taitoa, piirtämistä tai muodon käsitettä. Lukijan on vain pääteltävä tekstiyhteydestä 

mitä Vasari disegnolla kulloinkin tarkoittaa, eli onko kyseessä piirtäminen teknisenä suo-

rituksena vai taiteellinen tai filosofinen hahmottaminen.285 

  Kaiken kaikkiaan perspektiivi, kompositio ja viivan käyttö muodostavat Albertilla 

kokonaisuuden, ja kaikkiin kolmeen on kiinnitettävä maalattaessa erityistä huomiota. 

Kun pyritään taidokkaaseen ja kauniiseen lopputulokseen, mitään näistä maalaamisen 

osa-alueista ei kuitenkaan voi erottaa toisistaan.  

 

 
279 Lilius 2003, 28.  
280 Lilius 2003, 28. 
281 Termi designo esiintyy ensimmäisen kerran Cenninillä renessanssin alussa (Bambach 1999, 17; Tatar-
kiewicz 1972, 88). 
282 Tatarkiewicz 1972, 87–88. 
283 Tatarkiewicz 1974, 84. 
284 Wright 1998, 74. 
285 Kuusamo 2001, 19.Vasarin disegno-käsitteen käytöstä ks. myös Kanerva 2000, 226–228. 
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3.3 Concinnitas ja decorum  
 

Tutkielmassani olen jo useaan kertaan nostanut esiin käsitteen, joka oli Albertille keskei-

nen kaikessa taiteeseen liittyvässä eli concinnitas. Käsite on tuttu retoriikasta, jossa se 

merkitsee harmoniaa. Tatarkiewiczin mukaan Albertin kirjoitusten myötä termin käyttö 

kuitenkin laajeni vanhan latinankielisen retoriikan ulkopuolelle, ja siitä tuli yksi renes-

sanssin avain-sanoista.286  

  Tatarkiewiczin mukaan Alberti ymmärsi kauneuden antiikin ja keskiajan hengessä. 

Concinnitas vastasi kreikkalaisen antiikin symmetrian ja keskiajan consonance käsitteitä, 

vaikka keskiajalle tärkeä kauneuden osatekijä eli claritas ei Albertille ollut niin oleelli-

nen.287 Concinnitas voidaan suomentaa usealla eri tavalla. Se on harmoniaa ja symmet-

riaa, joka ilmenee osien suhteissa sekä säännön- ja yhdenmukaisuutta. Concinnitas ei ole 

yksiselitteinen termi, vaan sitä täytyy aina tulkita tekstiyhteydessä. 

  Albertin kauneuden määritelmä on löydettävissä kirjoitettuna auki De re aedefi-

catoriasta: kirjassa VI kauneus on harmoniaa (concinnitas), mutta kirjassa IX kauneus 

määritellään laajemmin.288 Vaikka tässä tutkielmassa käsitellään kauneutta maalaustai-

teen osalta, Albertin arkkitehtuuriteoriaa ei kannata jättää huomiotta. Albertilla kaikkeen 

kauneuteen liittyy yhden- ja säännönmukaisuus, joka ilmenee kokonaisuuden osien suh-

teiden vuorovaikutuksessa. Kauneus voidaan tavoittaa sääntöjen, muodon ja sommittelun 

avulla siten, että harmonia saavutetaan luonnon perusperiaatteiden mukaisesti.289  

  Anthony Graftonin mukaan arkkitehtuurin yhteydessä onnistunutta rakennusta lei-

maa piirre, josta voidaan käyttää ilmaisua concinnitas. Rakennus noudattaa tällöin samaa 

Albertin periaatetta yhtenäisestä ja harmonisesta osien muodostamasta kokonaisuudesta, 

johon ei voi lisätä tai ottaa mitään pois rikkomatta täydellistä kokonaisuutta.290  

  Albertin maalaustaideteorian yhteydessä concinnitas-termiä ja kauneutta toisiinsa 

selkeästi liittyvinä ei mainita kuin kerran: ”Ex superficierum compositione illa elegans in 

corporibus concinnitas et gratia extat, quam pulchritudinem dicunt.”291 Kuitenkin on 

 
286 Tatarkiewicz 1974, 82. Albertilla oli concinnitas -termille useita käännöksiä italiaksi, joista yleisin 
concerto, mutta Alberti käytti myös käännöksiä consenso (lat. concensus) ja concordanza (lat.  conspira-

tio partium) (Tatarkiewicz 1974, 82). 
287 Tatarkiwicz 1974, 82. 
288 Alberti 1988, VI, 2; Alberti 1988, IX; Tatarkiewicz 1974, 82. 
289 Tatarkiewicz 1974, 82. 
290 Grafton 2000, 286–287. 
291 De pictura, libro II (redazione latina). Biblioteca Italiana: http://ww2.bibliotecaitaliana.it/xtf/view?do-
cId=bibit000007/bibit000007.xml&chunk.id=d2926e178&toc.depth=1&toc.id=&brand=newlook. 
(10.2.2020). ”Pintojen sommittelulla saadaan aikaan vartaloiden miellyttävä sopusuhtaisuus ja viehkeys, 
jota sanotaan kauneudeksi.” (Alberti 1998, 2.35).  
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selvää, että Alberti korostaa tässä yhteydessä sopusuhtaisuuden (harmonian, symmetrian) 

merkitystä, jotta voimme sanoa jotain kauniiksi. Maalauksessa concinnitas saavutetaan 

oikealla pintojen sommittelulla.  

  Connicitaksen lisäksi Albertin peruskäsitteisiin kuului decorum.292 Decorum on asi-

anmukaisuutta, sopivuutta, säädyllisyyttä, arvokkuutta ja yleistä asioiden soveltumista 

toisiinsa. Renessanssin kirjallisuudessa decorum voidaan ymmärtää edellisten lisäksi 

standardina tai säännöstönä, jota voidaan soveltaa kirjalliseen esitykseen, jotta siitä saa-

daan muokattua tyylin, kielenkäytön, tapahtumien tai henkilöhahmojen avulla sovelias.293    

  Decorum (kreik. prepon) oli antiikin taideteorian peruskäsite, joka vaatii yhteenso-

pivuutta sekä taideteoksen omien elementtien välillä että teoksen ja sen kuvaaman todel-

lisuuden välillä. Vitruviukselle decorum merkitsi sitä, että rakennuksen rakennustavan ja 

tyylin valintaa ohjasi rakennuksen tuleva tehtävä. Vitruvius vaati modus-opin mukaisesti, 

että eri rakennustyypeillä tulee olla oma tyyli. Decorumin pohjalta kehittyi akateeminen 

genre-jako, jonka mukaan erilaisia maalausten lajityyppejä, kuten historia- tai maisema-

maalausta, ei tule sekoittaa.294 Albertilla decorum on samanaikaisesti ilmenevää harmo-

niaa sekä toisiinsa sidoksissa olevaa muotoa ja sisältöä, joten laveassa tulkinnassa con-

cinnitas voidaan yhdistää decorumiin.295 

  Sekä concinnitas että decorum ovat keskeisiä Albertin maalaustaideteoriassa, ja ne 

ovat keskeisiä hänen kauneudenteoriassaan. Concinnitas liittyy erityisesti symmetriateo-

riaan, sen sääntöihin, muotoon ja sommitteluun. Decorum puolestaan vaatii, että esitettä-

väksi valittu kohde toteutetaan luonnon antaman esimerkin mukaisesti ja arvokkaasti ja 

aiheeseen sopivasti.  

 

 

 

 

 
292 Käsitteenä decorum tunnettiin sekä antiikissa että keskiajalla. Kreikan kielinen termi prepon ja sko-
lastiikassa aptum ja decorum. Albertin seuraajilla myös decoro. (Tatarkiewicz 1974, 83.)  
293 Hosiaisluoma 2003, 139. Ennen renessanssia teoksen tyylin, muodon ja tapahtumien sopivuutta toi-
siinsa pohtivat mm. Platon, Aristoteles ja Cicero. Roomalaisessa retoriikan teoriassa oli käytössä myös 
termi aptum, jolla tarkoitetaan esitystavan ja tyylilajin sopeuttamista aiheeseen. Decorum-periaate oli tär-
keä myös renessanssin jälkeen kehitettäessä sääntöjä sopivaan kielelliseen ilmaisuun. (Hosiaisluoma 
2003, 139.) 
294 Konttinen & Laajoki 2005, 78; 120. Kursivointi minun. 
295 Tatarkiewicz 1974, 83. 
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3.4 Värit 
 

Albertin värikäsityksessä yhdistyvät fysikalistinen tai materialistinen296 sekä havaintokes-

keinen paradigma. Alberti korostaa teokseen valittujen perustaltaan aineellisten värien 

vaikutusta toisiinsa, jolloin objektilla on tiettyjä ominaisuuksia. Toisaalta katsoja havait-

see värit valossa.  

  Albertilla värit ja valo liittyvät aina toisiinsa. Havaitsemme värit valon avulla ja 

valo vaikuttaa väreihin niiden sävyjen muuntelijana. Valon osuessa väriin se muuttuu 

kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Varjo puolestaan muuttaa väriä tummemmaksi.297 An-

tiikin maalarit Polygnotos ja Timanthes käyttivät Albertin mukaan vain neljää väriä298, ja 

Aglaofon ainoastaan yhtä299. Tämä ei kuitenkaan estänyt heitä maalaamasta taidokkaita 

teoksia, koska valkoisen ja mustan värin säätelyllä voitiin luoda syvyysvaikutelma, ja 

eräänlainen reliefimäisyys300 oli teoksissa toivottavaa.301 Tämä sopii hyvin yhteen sen 

kanssa, että renessanssin taiteessa hyödynnettiin malleina antiikin hauta-arkkujen re-

liefejä302, jotka olivat monokromaattisia. Maalauksia on säilynyt antiikista suhteellisen 

vähän, mutta reliefejä on säilynyt runsaasti.  

  Maalauksen värejä Albertin mukaan aina käsiteltävä suhteessa toisiinsa. Oikea vä-

rin sävyn valinta on tärkeää, mutta se mitä sävyä voi kulloinkin pitää oikeana on aina 

suhteellista. Esimerkiksi norsunluu ja hopea voidaan nähdä valkoisina, mutta vielä vaa-

leamman pinnan rinnalla niiden sävy vaikuttaakin harmahtavalta. Maalarin tuleekin ver-

rata eri sävyjä toisiinsa, kunnes kokemuksen myötä opitaan valitsemaan oikeat sävyt.303  

 
296 Nykyisin värikäsitykset voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: fysikalistiseen (materialistiseen) sekä in-
himilliseen (havaintokeskeiseen) paradigmaan. Fysikalistisessa käsityksessä värien ilmenemismuodot 
ovat fyysiseen maailmaan kuuluvia ja mitattavissa olevia objektiivisia tosiasioita. Havaintokeskeisessä 
paradigmassa värit eivät ole objekteja, vaan näköjärjestelmän tuottamien ja aivojen tulkintatyön tuloksena 
syntyviä aistimuksia. (Huttunen 2005, 17.)  
297 Alberti 1998, 1.8–1.10. 
298 Alberti 1998, 46. Alberti ei kuitenkaan tässä yhteydessä määrittele tarkemmin tarkoittaako hän värien 
sukuja, näiden sekoituksia vai lajeja. Todennäköisesti hän tarkoitti lajeja, koska näitä on ”rajattomasti” 
(Alberti 1998, 1.11).  
299 Alberti 1998, 2.46. Aglaofon kohdalla Alberti tarkoittanee värin monokromaattisuutta. 
300 ”Sillä niin kuin valojen ja varjojen osuminen kohteisiin saa pinnat aivan kuin kohoamaan esiin tai pai-
numaan syvemmälle […] ja mihin taiteilijan on ennen kaikkea pyrittävä: maalatut kohteet nousevat sel-
västi esiin. […] Maalauksissa – ja niin oppineet kuin oppimattomat ovat tässä samaa mieltä – annan kii-
tosta sellaisille kasvoille, jotka näyttävät kohoavan taulusta esiin kuin veistoksina […]. (Alberti 1998, 
2.46.)  
301 Alberti 1998, 2.46.  
302 Lilius 2003, 28. 
303 Alberti 1998, 1.18. 
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 Valkoisen ja mustan käytöllä on värin vaaleuden tai tummuuden säätelyn lisäksi toinen-

kin tehtävä: ne tuovat teokseen iloa ja arvokkuutta.304  

  Albertin mukaan teoksessa ei tule käyttää lainkaan kultaa, koska sen käyttö ei lisää 

maalauksen arvoa. Samoin taidokas maalari kykenee tuottamaan vaikutelman kullasta 

väreillä. Varsinainen kulta voi haitata teoksen muiden värisävyjen toistumista oikeina, 

koska Albertin mukaan kulta tummentaa vaaleita sävyjä ja vaalentaa tummia.305   

  Maalauksessa tulisi olla kaikki värien suvut ja lajit viehättävästi nähtävillä. Viehät-

tävä vaikutelma saadaan aikaan värien harkitulla sijoittelulla rinnakkain. Värit tulisi yh-

distellä siten, että lähekkäin olevilla hahmojen vaatetuksen tulisi poiketa toisistaan sekä 

värin suvun että lajin perusteella.306 Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että vierekkäiset 

vierekkäisiä henkilöitä ei pueta samanvärisiin vaatteisiin. Samalla kiinnitetään huomiota 

siihen, että värien sävyihin eli tummat ja vaaleat sävyt asetellaan vierekkäin. Ohjeiden 

mukainen yhdistely tuo maalaukseen vaihtelua, joka on mieluisaa. Värien vastakohtai-

suus puolestaan korostaa niiden kauneutta ja yhdessä ne näyttävät kokonaisuudessa vie-

hättävämmiltä kuin erikseen.307 Tämä värien suhteellisuus voidaan havaita jo aiemmin 

komposition yhteydessä mainitussa Fra Angelicon teoksessa Jeesuksen vangitseminen.  

  Jeesuksen vangitsemisessa värien käyttö on runsasta ja vaihtelevaa. Teoksessa on 

käytetty kaikkia neljää elementteihin perustuvaa perusväriä muunnelmineen, joten kaikki 

värien suvut ja lajit ovat edustettuina. Maalaukseen valitut värisävyt sopivat Albertin teo-

rian mukaisesti kuvattavana olevaan aiheeseen. Ympäristön värit ovat maahan ja kallioon 

sopivia keltaisen ja hiekan eri sävyjä. Tumma taivas tuo puolestaan teokseen syvyyttä ja 

tummat sävyt myös nostavat esiin teoksen alaosassa olevaa varsinaista tapahtumapaikkaa 

nostaen sen katsojan katseen kohteeksi. Taiteilija on maalannut teoksen hahmot vaate-

tukseltaan toisistaan erottuviksi, mutta niin etteivät eriväriset asut muodosta riiteleviä 

kontrasteja. Punaiset ja sinivihreät sävyt muodostavat toisiaan korostavan kokonaisuuden 

mutta kuitenkin niin, että tuloksena on vaihteleva ja sopuisa värimaailma. Tämä maalauk-

sessa toteutettu yksityiskohta on kuin suoraan Albertin teoriasta: ”jos punainen väri on 

sinisen ja vihreän välissä, ne kaikki korostavat toistensa kauneutta”308.  

 
304 Alberti 1998, 2.49. 
305 Alberti 1998, 2.49. Varhaisrenessanssin jälkeen kullan käyttö maalauksissa väheni. Baxandall mainit-
see kullan vähenemisen syiksi mm. maalaamiseen liittyvän yleisen kehityksen koko Euroopan alueella. 
Kulta siirtyi kuvapinnasta kehyksiin. (Baxandall 1988, 14.) 
306 Alberti 1998, 2.48. 
307 Alberti 1998, 2.48. Värisävyjen kauneutta voi korostaa sijoittamalla esimerkiksi punaisen värin sinisen 
ja vihreän värin väliin (Alberti 1998, 2.48). 
308 Alberti 1998, 2.48. 
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  Fra Angelicon Pradossa sijaitsevasta Marian ilmestyksestä kaikki värien suvut löy-

tyvät, kuten myös toisesta San Marcon luostarissa olevasta myöhäisemmästä Marian il-

mesteyksen309 (1440–1445) versiosta. Teokset ovat värien käytöltään hyvin erilaisia, 

vaikka kompositio on päähenkilöiden ja rakennuksen osalta hyvin samansuuntainen. Te-

osten valmistumisen välillä on lähes kaksikymmentä vuotta, joten eroja löytyy. Varhai-

semmassa versiossa värit ovat vahvoja ja esimerkiksi vaatetuksessa kontrasteja koroste-

taan. Teoksessa on käytetty kultaa ja taivaallinen pyhä henki kohdistuu suoraan säteenä 

Mariaan tehostaen tapahtuman merkitystä. Värit tukevat teoksen ilmaisemaa tapahtumaa. 

Eli Albertin teokselta odottama historia toteutuu arvokkaalla tavalla. Fra Angeligo on 

mahduttanut teokseen paljon. Maalauksen vasemmassa laidassa Aatami ja Eeva karkote-

taan paratiisista, ja muu kuvatila on varattu Gabrielille ja Marialle.  

  San Marcon versiossa värimaailma on kuitenkin hyvin toinen. Valitut sävyt ovat 

maanläheisiä eikä voimakkaita kontrasteja ole. Poissa ovat paratiisista karkotus sekä kul-

tainen taivaallinen säde. Päähenkilöiden vaatetus on vaatimatonta ja kaikkea koristeelli-

suutta on vältetty. Teoksen kompositio on kuitenkin onnistuneempi kuin varhaisemmassa 

versiossa. Kompositio välittää katsojalle tapahtuman sisällön. On muistettava, että luos-

tarin munkit tunnistivat aiheen, joten taiteilija on kenties keskittynyt enemmän sisällön 

esiin tuomiseen kontemplaation välineeksi kuin teokseen itsessään.  

  Eräs erityisen mielenkiintoinen ero maalauksissa on. Teosten siivet ovat malliltaan 

samanlaiset, mutta väritykseltään hyvin erilaiset. Varhaisemmassa värikkäässä teoksessa 

siivet ovat lähes monokromaattiset. Sen sijaan San Marcon freskossa siivet vaikuttavat 

maalauksen maanläheisten sävyjen joukossa suorastaan värikkäiltä. Siivissä Fra Angelico 

on toteuttanut värien yhdistelemistä siten, että eri värien lajit korostavat toisiaan. Samalla 

värikkäät siivet tuovat kompositioon tasapainoa.    

  Fra Angelicon värivalinnat tukevat maalausten kompositiota. Teoksissa toteutuu 

hyvän teoksen ominaisuuksiin kuuluva värien moninaisuus. Maalauksissa on onnistu-

neesti käytetty kaikkia värien sukuja niin, että lopputulos on sekä harmoninen että vaih-

televa ja eloisa. Fra Angelicolla toteutuu hienosti Albertin maalauksilta vaatima sopivuus. 

 

 
 

 

 
309 Fra Angelico: Marian ilmestys (L’Annunciazione, n. 1440–1445. https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:ANGELICO,_Fra_Annunciation,_1437-46_(2236990916).jpg (10.2.2020). 
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3.5 Reaaliolion ideaalikauneus  
 
 

Entä kuinka ihminen tulee maalauksessa esittää? Jälleen on hyvä ottaa mallia luonnosta 

ja jo värien kohdalla käsitellystä suhteellisuudesta. Kuten jo useaan kertaan on mainittu, 

Albertille kaikki on suhteellista. Ihminen näyttää pitkältä, jos vertailukohtana on lyhy-

empi henkilö. Vastaavasti kaunis ihminen voi vaikuttaa vielä kauniimman henkilön seu-

rassa rumalta tai ei ainakaan yhtä viehättävältä kuin ilman vertailukohtaa.310  

  Kaikista tutuin ihmiselle on ihminen. Tässä Alberti tukeutui Protagoraan tunnettuun 

lauseeseen: ”Ihminen on kaiken mitta.”311 Kovin syvällisesti Alberti ei Protagoraan ajat-

teluun paneudu, vaan käyttää ajatusta ohjeena perustellessaan ihmisen kehon fyysisten 

mittojen soveltuvuutta maalauksessa kuvattujen muiden hahmojen koon määrittämiseen. 

Eli jos maalauksessa on kuvattuna ihminen, katsoja suhteuttaa kaiken muun kuvassa esi-

tetyn ihmisen kokoon. 

  Albertin mukaan on olemassa antiikista periytyvä yksinkertainen kaava eri ruu-

miinosien mittasuhteista, jota noudattamalla ihminen voidaan helposti kuvata.312 Hän itse 

suosittelee pään koon käyttämistä vertailukohtana, vaikka myös jalkaterän mittaa voi 

käyttää. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki muut kehon osat suhteutetaan kooltaan valit-

tuun vertailukohtaan.313 Samalla tulee helposti ja luonnollisesti toteutettua kuvatun hah-

mon sopusuhtainen ideaalikauneus vartalon osalta. Puhuessaan ihmiskehon ja sen eri 

osien suhteista Alberti tarkoittaa mittasuhteita, jotka pätevät miehen vartaloon. Alberti ei 

käsittele naisen mittasuhteita, kuten ei tehnyt Cenninikään, joka erityisesti mainitsi ke-

honosien vertailun sopivan ainoastaan miehen kuvaamiseen, koska naisen keholla ei ole 

täydellisiä mittoja.314  

  Edellä mainittujen Albertin periaatteiden perusteella ihmisen kauneuden kuvaami-

sessa on oleellista hahmon ruumiinosien kompositio siten, että kehon eri jäsenet ovat so-

pusointuisia sekä kooltaan että keskinäisiltä suhteiltaan. Maalarin on katsottava ja tutkit-

tava perusteellisesti kauneimpia olemassa olevia ruumiinosien pintoja ja otettava niistä 

mallia. Tämän jälkeen keskitytään jäljittelyyn eli siirtämään kauniit mallit maalaukseen 

 
310 Alberti 1998, 1.18  
311 Alberti 1998, 1.18. 
312 Alberti 1998, 2.36–2.37 
313 Alberti 1998, 2.36. 
314 Cennini 2006, 83–84. ”Naisen mitoista en puhu, sillä ei hänellä täydellisiä mittoja ole.” (Cennini 2006, 
83–84). 
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esimerkiksi harson avulla.315 Pinnoilla Alberti tarkoittaa maalauksessa olevia alueita, 

jotka ovat toisistaan erottuvia joko muotonsa, värinsä tai sen sävyn perusteella. Pinnoissa 

ei ole kyse ihosta tai vaatteista vaan mistä tahansa teoksessa kuvatusta ”alueista”, jotka 

ovat erotettavissa toisistaan ääriviivoilla. Kun Alberti puhuu sommittelun yhteydessä pin-

nasta, hän ei koskaan tarkoita pinnalla materiaalisen maalauksen, eli esineen tai freskon, 

pintaa.  

  Maalauksessa jokaisella kehonosalla tulee olla tehtävä, ja miellyttävin esitettävä 

jäsenten liike suuntautuu ylöspäin. Hyvässä maalauksessa eivät kuitenkaan riitä ainoas-

taan yksittäisten henkilöhahmojen kehojen onnistuneet kompositiot vaan on huomioitava 

kokonaisuus. Kaikkien kuvattujen hahmojen tulee olla sommittelultaan tasapainossa tois-

tensa kanssa, ja kunkin hahmon olemuksen liikkeineen tulee sopia esitettävään kohtauk-

seen. Kaikessa tulee pyrkiä ennen kaikkea kauniiseen ja arvokkaaseen lopputulokseen. 

Arvokkuudella Alberti tarkoittaa tässä yhteydessä maalauksessa kuvattujen hahmojen oi-

keaa kuvaustapaa, jolloin hahmoja ei häpäistä aiheeseen sopimattomasti.316 Kaikki ohjeet, 

jotka Alberti antaa hahmojen kuvaamiseen liittyvät sopivuuteen, arvokkuuteen ja kau-

neuteen, joita voidaan kuvata aiemmin käsitellyllä käsitteellä decorum. 

  Renessanssissa varsinkin kristillisen marttyyrimaalausten sekä muiden verta ja vä-

kivaltaa esittävien teosten kohdalla taiteilija ei voinut esittää narratiiviin liittyvää tapah-

tumaa ”luonnon mukaan”. Maalausta oli muokattava kauniiksi, vaikka kuvattava histori-

allinen tapahtuma ei sitä ollutkaan.317 Danto käyttää maalausten aiheiden muokkaamisesta 

termiä beautification, ”kaunistaminen, kaunistelu”.318 Hyvä esimerkki kaunistamisesta 

löytyy Andrea Mantegnan (n. 1431–1506) teoksesta Pyhä Sebastian319. 

  Kauniin ihmisen kasvot on ennen kaikkea sopusuhtaiset. Kasvoilta mikään pinta ei 

erotu huomiota herättävästi, eli kasvoissa ei ole liiaksi esiin työntyviä tai varjoon jääviä 

kohtia eikä iho saa olla kurttuinen. Kauniissa kasvoissa valo ja varjo sulautuvat kokonai-

suudeksi ilman, että yksikään piirre erityisesti korostuu. Eli kuten sanottua, pintojen som-

mittelussa on pyrittävä miellyttävään ja kauniiseen vaikutelmaan.320  

 
315 Alberti 1998, 2.35. Kursivointi minun. 
316 Alberti 1998, 2.36–2.39. Venusta tai Minervaa ei saa pukea sotilasvarusteisiin tai Marsia pukea naisten 
vaatteisiin. Myös kehollisen puutteen, kuten ontumisen, kuvaaminen on asiallista, kunhan sen tehdään 
arvokkaasti. (Alberti 1998, 2.38.)  
317 Danto 2003, 122–123. 
318 Danto 2003, 122. Beautification liittyy Dantolla taiteeseen yleisesti, ei ainoastaan renessanssin ajan 
taiteeseen. Lisää mm. Danto 2003, 61–80. 
319 Andrea Mantegna: Pyhä Sebastian. Kunsthistorische Museum, Wien: https://www.khm.at/objek-
tdb/detail/1155/ (10.2.2020). 
320 Alberti 1998, 2.35. 
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  Muotokuvissa on kohteen kasvojen kuvaamisessa tärkeä kiinnittää huomiota yh-

dennäköisyyden lisäksi arvokkuuteen. Mallin kasvoissa olevat puutteet on peitettävä so-

pivalla tavalla, mutta niin että henkilö on edelleen tunnistettavissa. Alberti toivookin, että 

”maalauksissa noudatettaisiin aina samanlaista säädyllisyyttä ja hienotunteisuutta, niin 

että rumat seikat sivuutettaisiin tai korjattaisiin”.321 

  Albertin ohjeisiin sopiva kuvaustapa löytyy esimerkiksi Fra Angelicon Marian il-

mestyksistä. Fra Angelico on maalannut sekä Pradon että San Marcon versioissa Marian 

ilmestyksestä Marian ja Gabrielin kasvot ilman häiritseviä tai sopimattomia yksityiskoh-

tia. Samoin Marian että Gabrielin kehon mittasuhteet sekä kuvaamistapa kokonaisuudes-

saan sopivat Albertin teoriaan.  

  Taiteilijan tulee pyrkiä yhdennäköisyyteen mallin kanssa, mutta kaikkea ei tarvitse 

kuvata täysin realistisesti. Kuvattavan henkilön piirteitä voidaan muokata, jos näin saa-

vutetaan kauniimpi lopputulos. Samoin hahmon piirteitä voidaan koota useammalta eri 

mallilta, jos kauneus sitä vaatii.322 Kuisman mukaan tällaista kuvakäsitystä voidaan kut-

sua ideaalirealismiksi. Ideaalirealismissa taiteilija muotoilee täydellisen kokonaisuuden 

vaillinaisen reaaliolion lajityypillisistä ominaisuuksista.323 

 

3.6 Arvokkuus 
 
 

Alberti ei puhu arvokkuuden ja maalaustaiteen suhteesta yksiselitteisesti. Arvoa käsitel-

lään arvokkuutena, johon liittyy läheisesti kauneus. Tällöin voidaan mieltää, että Alberti 

puhuu teosten esteettisestä tai taiteellisesta arvosta. Toisaalta Alberti pohtii myös koko 

maalaustaiteen arvoa taiteenlajina sekä yksittäisten arvostamiensa taiteilijoiden teosten 

arvoa. Näistä puhuessaan Alberti viittaa sekä teoksen esteettiseen että rahalliseen arvoon. 

Arvopohdintaan liittyy myös antiikin taiteen ja Albertin oman ajan taiteen uutuusarvon 

suhde toisiinsa. Hämäryydestä huolimatta on selvää, että Albertille kaikki mikä liittyi po-

sitiivisessa mielessä maalaustaiteeseen, on arvokasta.324 Näkemyksensä vakuudeksi Al-

berti nostaa esiin taiteilijoiden lisäksi joukon eri alojen vaikuttajia, jotka ovat joko itse 

maalanneet tai muuten harrastaneet maalaustaidetta.325 Albertilla teoksen esteettistä arvoa 

 
321 Alberti 1998, 2.40. 
322 Alberti 1998, 3.55–3.56. 
323 Kuisma 2009, 175. 
324 Alberti 1998, 2.26. 
325 Alberti 1998, mm. 2.27. 
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määrittävät säännöt, jotka määrittelevät taidokkaan ja kauniin teoksen. Taidokas ja kaunis 

teos on myös arvokas. 

  Maalaus, ja taide yleensäkin, on arvokas uskonnollisten tunteiden kohottajana, 

koska onnistunut teos jumalasta tai jumalista lujittaa uskonnon valtaa katsojassa. Alberti 

nostaa esimerkiksi Feidiaan, jonka veistos Zeuksesta lisäsi ihmisten kunnioitusta jumalaa 

kohtaan kauneudellaan.326 Taideteoksen ei kuitenkaan tarvitse olla aiheeltaan ylevä, vaan 

maalauksella on sekä inhimillistä että taidollista arvoa, kun se yhdennäköisyydellä ku-

vaamansa kohteen kanssa muistuttaa meitä ystävistä tai sukulaisista.327 

  Mikä tahansa materiaali tulee taiteellisen käsittelyn ansiosta arvokkaammaksi ja 

viehättävämmäksi. Työstäessään materiaalia, kuten esimerkiksi kultaa, taiteilija nostaa 

kullan arvoa. Kulta on aina rahallisesti arvokasta, mutta teosmuodossa se on vielä arvok-

kaampaa, jolloin teoksen kauneus eli sen esteettinen arvo nostaa alkuperäisen materiaalin 

arvoa. Samoin halvasta materiaalista, kuten lyijystä, tehty veistos on teosmuodossa ar-

vokkaampi kuin lähtökohtaisesti kalliimmasta hopeasta valmistettu, jos sitä ei ole muo-

kattu.328 Kuitenkaan maalauksessa kullan käyttö ei nosta teoksen arvoa, mutta taidok-

kaasti väreillä aikaan saatu kullan vaikutelma puolestaan vaikuttaa positiivisesti maalauk-

sen arvoon.329  Albertin käsityksessä yhdistyvät sekä teoksen esteettinen arvo että sen ra-

hallinen arvo erottamattomalla tavalla.  

  Baxandallin mukaan varhaisrenessanssin aikana teosten arvokkaiden materiaalien 

ja taitelijan taidon suhde nousi tärkeäksi taiteen kysymykseksi. Alberti puolusti avoimesti 

maalarin taidon merkitystä taiteessa, mutta arvokkaat materiaalit (erityisesti kulta ja ult-

ramariini) määrittivät edelleen taiteen arvoa.330 Maalarin kyvyt eivät kuitenkaan jääneet 

huomioimatta palkan suuruudessa. Arvostettu taitava taiteilija myös ansaitsi enemmän 

kuin muut maalarit ja muutos oli selvästi havaittavissa 1400–luvun puolivälissä.331  

 
326 Alberti 1998, 2.25. Kursivointi minun. 
327 ”Onhan maalaustaiteella jumalallinen mahti tehdä poissaolevat läsnäoleviksi […], ja lisäksi se tuo 
kuolleet ihmiset vielä vuosisatojen kuluttua elävien nähtäviksi, niin että katsojat tuntevat suurta mielihy-
vää ja ihailua taiteilijaa kohtaan tunnistaessaan henkilöt. (Alberti 1998, 2.25.) 
328 Alberti 1998, 2.25. Yleisesti Alberti pitää maalaustaidetta arvokkaampana taitona kuin kuvanveistoa 
(Alberti 1998, 2.8). Mielestäni voidaan kuitenkin jo veistotaiteen käytännön oppaan (de Statua) laatimi-
sen perusteella olettaa, että hän arvosti veistämistä. De statuassa Alberti käsittelee aihetta sekä teorian 
että käytännön kannalta. 
329 Alberti 1998, 2.49. 
330 Baxandall 1988, 15–16. Sandro Botticellin veloitti Santo Spiritoon sijoittuneesta maalauksesta Ma-

donna ja lapsi kokonaishinnan 78 floriinia, joka jakautui seuraavasti: kaksi floriinia ultramariiniin, 38 
floriinia kultaan ja paneelin valmistukseen ja 35 floriinia työskentelyyn (pel suo pennello) (Baxandall 
1988, 16–17). 
331 Baxandall 1988, 18–20.  
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  Maalaustaide on arvokasta, koska se tuottaa nautintoa sekä katsojalle että taiteili-

jalle. Maalaaminen on erinomainen koristuskeino, ja taiteilija, joka hallitsee maalaamisen 

taidon täydellisesti, ansaitsee kunniaa, rikkautta ja mainetta.332  

 
3.7 Taidon merkitys  

 
 

Alberti korostaa taidon merkitystä hyvässä taiteessa.333 Albertille taiteen päämäärä oli en-

sisijaisesti kauneus ja taiteen keinot tämän kauneuden saavuttamiseen löytyivät luonnosta 

ja sen oikeasta, taidokkaasta kuvaamisesta. 

  Jo Maalaustaiteesta-oppaan ensimmäisessä saatekirjeessä Filippo Brunelleschille 

Alberti korostaa taidon merkitystä. Taiteilijan mahdollisuus nousta maineeseen on riip-

puvainen paitsi yksilön lahjakkuudesta, joka on synnynnäistä, myös ahkeruudesta taitojen 

opiskelussa.334  

  Maalarin on ymmärrettävä maalaukseen liittyvä teoria täydellisesti, jos hän haluaa 

kehittyä hyväksi taiteilijaksi. Teoksen käytännön toteutuksessa voi onnistua vasta, kun 

hallitsee maalaamisen teorian, kuten perspektiivi- ja symmetriaopin, ja ymmärtää tavoit-

teet, joihin maalauksella pyrkii.335  

  Alberti rohkaisee kaikkien mahdollisten apuvälineiden, kuten ”lattiaruudukon” ja 

”harson” käyttöön maalauksen toteuttamisessa. Apuvälineet auttavat vähentämään työ-

määrää. Maalausta arvioidaan lopputuloksen mukaan, ja tavoitteena on teoksen ja koh-

teen mahdollisimman suuri yhdennäköisyys.336 Taidokas lopputulos ratkaisee, ei teokseen 

käytetty aika tai vaiva. Kuten on jo aiemmin mainittu, renessanssin aikana maalarit kou-

luttautuivat mestarien työpajoissa ja rinnastuivat lähinnä käsityöläisiin, jolloin oli luon-

nollista pyrkiä helpottamaan ja nopeuttamaan varsinaista työprosessia.  

  Albertille taidon, maalaustaiteen ja kauneuden suhde on symbioottinen. Vaikka Al-

berti korostaa taidon välttämättömyyttä maalaustaiteelle, niin myös kaikki taidot liittyvät 

maalaustaiteeseen ja saavat siitä voimansa:  

 
332 Alberti 1998, 2.29. 
333 Alberti 1998, esim. 1.23–1.24; 2.27; 2.41; 3.55; 3.60.  
334 Alberti 1998, 54. 
335 Alberti 1998, 1.23–1.24. 
336 Alberti 1998, 2.32. 
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Tuskin on taitoa, ellei nyt jotain aivan mitätöntä, joka ei tavalla tai toi-
sella liittyisi maalaustaiteeseen; uskaltaisinkin väittää, että jos esi-

neessä on jotakin kaunista, se on maalaustaiteesta peräisin.337 

  

Albertin mukaan sekä antiikin kreikassa että Roomassa nuorille miehille opetettiin maa-

laamista ”niiden jalojen taitojen joukossa, jotka ohjaavat hyvään ja onnelliseen elä-

mään”338:    

Niitä, jotka tosimielessä harrastavat maalausta, kehotan kaikin voimin 

ja keinoin pyrkimään maalaustaidon täydelliseen hallintaan. […] Jos 
he olisivat ahkerasti kehittäneet kykyään, he olisivat kohonneet nope-

asti maineeseen ja päässeet nauttimaan sekä rikkauksista että kuului-

suudesta.339 

 

Opiskelulla ja harjoittelulla saavutetaan taito, joka liittyy myös maalaustaiteen arvokkuu-

teen. Ilman taitoa maalattu teos ei voi olla arvokas. Kaiken kaikkiaan maalarin taito liittyy 

läheisesti jo aiemmin käsiteltyyn renessanssin keskeiseen virtù-käsitteeseen. Maalari ke-

hittää luontaista lahjakkuuttaan, jolloin ahkeruudella ja tahdonvoimalla saavutetaan riit-

tävä taito, jolloin taiteilija saavuttaa lopputuloksen, joka on arvokas ja kaunis.  

  Kuinka taiteilija voi tietää taitojensa tason? Alberti käsittelee taiteen kritiikkiä vain 

lyhyesti. Kritiikki voi kuitenkin olla työskentelyn kannalta hyödyllistä. Asiantuntijoiden 

ja satunnaisten katsojien huomautukset ja neuvot ovat tärkeitä, koska maalausten tarkoi-

tus on miellyttää yleisöä. Tärkeitä kommentit ovat erityisesti työn valmistusvaiheessa, 

koska tällöin taiteilija voi ottaa ne huomioon. Mielipiteiden kysyminen ei Albertin mie-

lestä ole koskaan pois taiteilijalta. Jos työ on hyvä, huomautukset maalauksesta ovat luon-

nollisesti positiivisia ja tuovat taiteilijalle mainetta. Samoin jos korjattavaa löytyy, se on 

hyödyllistä tietää tässä vaiheessa, kun lopputulokseen voi vielä vaikuttaa.340 Erityisesti 

Alberti arvostaa kokeneiden kommentoijien neuvoja, joita on oman harkinnan mukaan 

syytä noudattaa.341 Mielenkiintoinen on myös Albertin esilletuoma Apelleen käytäntöihin 

perustuva toimintatapa, jossa taiteilija kuuntelee salaa teoksesta annettua kritiikkiä.342 

 
337 Alberti 1998, 2.26. 
338 Alberti 1998, 2.28.  
339 Alberti 1998, 2.29. 
340 Alberti 1998, 3.62. 
341 Alberti 1998, 55; 3.62. 
342 Albeti 1998, 3.62. 
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Alberti selvästi olettaa, että näin esille tuotu mielipide on arvokas, koska taiteilijan läsnä-

olo ei vaikuta arvoarvostelmaan. 

 

Päätelmät 
 

Albertin Maalaustaiteesta on ensimmäinen tunnettu maalaustaiteen eri aihepiirejä koko-

naisuutena käsittelevä opas. Alberti käsittelee maalaustaiteen teoriaa, maalausten toteut-

tamista ja taiteilijana toimimista. Albertin ajattelun alkulähteet ja taiteen esikuvat löytyvät 

antiikista, mutta Alberti korostaa ajan humanismin hengessä yksilön mahdollisuuksia 

nousta oman toimintansa ansiosta yhä korkeammalle tasolle esikuvat ylittäen.  

  Renessanssin humanismissa toteutui ihmiskeskeisyyden nousu suhteessa katoliseen 

kirkkoon, jonka dogmit vaikuttivat kaikilla elämän osa-alueilla sekä yksilön että yhteis-

kunnan tasoilla. Humanismi puolestaan korosti ihmisen kykyä tutkia ja ratkaista ongel-

mia oman älynsä avulla. Älykäs ihminen toimii maailmassa tietoisena subjektina, joka 

omalla toiminnallaan vaikuttaa kehitykseen sekä omassa elämässään että laajemmin yh-

teiskunnassa. Albertilla, kuten koko renessanssin humanismissa, yksilön elämää ja kaik-

kea kehitystä koskien keskeinen käsite on virtù, ”hyve”. Tämä hyve on henkilökohtaista 

kyvykkyyttä, johon liittyy moraalinen arvokkuus ja tahdonvoima. Hyve on yksilön tapa 

elää niin, että hän voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun taitojensa avulla. Hyveeseen 

liittyy kolme peruselementtiä: järki, tahto ja luonto. Järjen avulla ihminen tietää tavoitel-

tavat ja vältettävät asiat elämässä. Tahdon avulla yksilö saavuttaa haluamansa. Luonto 

antaa ihmiselle synnynnäistä lahjakkuutta, jota on kehitettävä, jos kyvyt suuntautuvat hy-

vään ja moraalisesti arvokkaaseen. Käsitteenä virtù onkin ymmärrettävä useista erilaisista 

ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi.  

  Alberti yhdistää maalaustaidetta koskevaan pohdintaansa kaikki hyvään elämään ja 

elämänhallintaan johtavat virtùun elementit, mutta niin, että painotus ei ole moraalikysy-

myksissä. Maalaaminen on älyn piiriin kuuluva asia, jossa järjen, taidon ja luonnon anta-

man esimerkin avulla maalari voi toteuttaa maalauksen oikein, laadukkaasti ja kauniisti. 

Kaikissa taiteenlajeissa kauneus oli Albertille keskeistä. Hänen mukaansa arvostamme 

yleisesti enemmän jonkin asian kauneutta kuin sen hyödyllisyyttä.  

  Jo keskiajalla muun muassa skolastikot erottivat kauneuden ja hyvän käsitteiden 

tasolla toistaan, mutta vasta 1400-luvulla kauneuden omalakisuus vahvistui. Kauneus 

voitiin irrottaa moraalisesta hyvästä niiden teorioiden avulla, joissa painottuivat konk-

reettinen ja aistein havaittava luonto. Albertille luonnon eli aistein havaittavan 
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todellisuuden ja kauneuden yhteys on selvä. Albertin taidepohdintojen myötä taidetta ja 

kauneutta alettiin myös yleisesti käsitellä toisiinsa liittyvinä.  

  Keskiajalla ja varhaisrenessanssin aikana maalaaminen oli käsityöläisyyttä, mutta 

Albertin pyrkimyksenä oli nostaa maalaaminen vapaiden taitojen joukkoon. Humanismin 

nousu loi osaltaan ajatuksellista tilaa muutokselle, mutta varsinaisesti kuvataiteiden sta-

tuksen nosto mahdollistui vasta, kun maalausten ja kuvanveiston perustaksi esitettiin pit-

källe kehitelty taustateoria. Albertin kehittämä teoria pohjautuu matematiikkaan ja geo-

metriaan, joiden periaatteiden perusteella on mahdollista luoda maalaamiseen yksityis-

kohtainen säännöstö, jota voidaan soveltaa käytännön työskentelyssä erilaisten apukeino-

jen avulla. Erilaisten sääntöjen noudattaminen auttaa maalaria onnistuneen teoksen luo-

misessa.  

  Alberti korostaa teoksessaan useaan otteeseen älyn ja aistihavaintojen tuottaman 

todellisuuden, eli luonnon, merkitystä työskentelyssä, mutta ohjeilla on myös tärkeä käy-

tännönläheinen tarkoitus. Ohjeiden ja apukeinojen avulla maalari voi toteuttaa teoksensa 

taidokkaasti, mutta myös mahdollisimman vähällä vaivalla ja nopeasti. Maalaaminen Al-

bertin aikana oli kaupallista työpajatoimintaa, joten teoreettinen pohdinta itsessään ilman 

käytännön hyötyä olisi tuskin levinnyt humanistipiirejä ja humanistien tukijoita laajem-

malle. Toisaalta on huomattava, että taideteoreettinen keskustelu kuvataiteita koskien oli 

kaiken kaikkiaan vähäistä quattrocenton alkupuolella. Maalauksista ja niiden käytännön 

toteuttamisesta on käyty keskusteltua, mutta meidän aikaamme säilynyt kirjallinen doku-

mentaatio taideteoreettisista pohdinnoista on vähäistä. Albertikaan ei koonnut eri taiteen-

lajeja koskevia pohdintojaan yhdeksi kokonaisuudeksi, eikä hän itse ollut paneutunut tai-

teen teorioihin yleisellä tasolla. Esteettisistä arvostelmista Alberti kirjoitti vain pari huo-

miota, mutta ne ovat painokkaita. Esteettinen arvostelma ei hänen mukaansa ole mielipi-

dekysymys, vaan se perustuu tarkasteltavan objektin suhteisiin. Lisäksi arvostelman tulee 

olla järjen avulla perusteltu. Esteettiset arvostelmat ovat objektiivisia, joten ne eivät ero 

muista tieteellisistä arvostelmista. 

  Taideteoreettisista pohdinnoistaan huolimatta Albertin lähestymistapa taiteisiin oli 

käytännönläheinen. Albertin Maalaustaiteesta-oppaan vaikutusta taiteilijoihin on kuiten-

kin hyvin vaikeaa todentaa toteutuneista teoksista varhais- tai täysrenessanssin ajalta. Al-

bertin teoriaan sopivia ja onnistuneen teoksen tunnusmerkit täyttäviä kompositio- tai vä-

riratkaisuja löytyy maalauksista runsaasti jo Albertia edeltävältä ajalta. Teoksia löytyy 

muun muassa Fra Angelicolta ja Gentile da Fabrianolta. On yhtä lailla vaikeaa perusteella 
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Albertin teorian vaikutuksen näkymistä hänen aikanaan tai myöhemmin maalatuista te-

oksista.  Sen sijaan voi perustellusti kysyä jo olemassa olleiden maalausten vaikutusta 

Albertiin ja hänen teoriaansa.  Maalaustaiteessa kehityskaaret ovat usein pitkiä ja erilaiset 

tyylikaudet tai -suuntaukset on mahdollista tunnistaa ja nimetä vasta jälkikäteen.  Onkin 

helppo puolustaa näkemystä, jonka mukaan taideteoria seuraa aina jo toteutettuja teoksia. 

Kuvataiteen teorian muotoileminen on haastava tehtävä eikä Albertin merkitystä maa-

laustaiteen tai sen teorian kehitykselle voi vähätellä. Alberti muotoili aikansa maalaustai-

teesta teorian, joka korosti inhimillisen älyn, mielikuvituksen ja taidon merkitystä. Teoria 

oli aikanaan uusi, ja myös sen jälkivaikutus on ollut merkittävä. ”Albertin ikkunaan” ja 

keskeisperspektiivin käyttöön perustuva maalaamiseen tapa, jossa ääriviivoin rajatussa 

tilassa kolmiulotteinen kuva siirrettään kaksiulotteiselle pinnalle, säilytti länsimaisen 

maalaustaiteen piirissä asemansa satoja vuosia renessanssin jälkeen. Konventio murtui 

laajemmin vasta modernismin myötä.  

  Entä millainen maalauksen tulee Albertin mielestä olla, jotta se on onnistunut ja 

arvokas? Albertin näkemyksen mukaan maalauksen tulee olla kaunis, ja sen tärkein teh-

tävä on esittää onnistuneen komposition avulla todellisuuteen perustuva kuvakertomus 

eli historia. Valmiin teoksen tulee olla taiteilijan oman tarkan harkinnan mukainen tai-

dokkaasti toteutettu kokonaisuus, johon ei enää voi lisätä mitään tai ottaa pois lopputu-

loksen kärsimättä. Maalauksessa kaiken tulee perustua harkintaan, taiteen periaatteisiin 

ja sääntöihin. Sääntöjä noudattamalla ja soveltamalla taideteoksista tulee välttämättä kau-

niita. Teokset eivät voi olla kauniita sattumalta.  

  Albertin kauneuskäsitys pohjautuu vahvasti renessanssin suhdejärjestelmäteorioi-

hin. Alberti luottaa omissa kuvataide- ja arkkitehtuuriteorioissaan suhteiden muodosta-

miin kokonaisuuksiin, proportioihin, jotka ovat kauniita. Nämä kokonaisuudet on mah-

dollista esittää tarkasti matemaattisesti tai sanallisesti. Suhteiden muodostamien kokonai-

suuksien kohdalla on aina kysymys pyrkimyksestä tasapainoon tai keskitiehen, joita nou-

dattamalla tavoitetaan tarkoituksenmukainen ja sopiva kulloiseenkin tilanteeseen. Suhde-

järjestelmäteorioille on yleisesti tyypillistä se, että sopivaa tavoitellaan välttämällä liioit-

telua tai liian vähäistä. 

  Kauneus on Albertille harmoniaa, eli mittasuhteiltaan oikea osien muodostama ko-

konaisuus, josta hän käyttää termiä concinnitas. Jokaiselle kauniille oliolle on olemassa 

vain yksi osista muodostuva täydellinen kokonaisuus. Kauneus ei ole ihmisen keksintöä, 

vaan se ilmenee täydellisimmin luonnossa. Taiteilijalle luonnon täydelliset proportiot 
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ovat aistein havaittavaa kauneutta, jota voi samanaikaisesti pitää sekä taiteellisen toimin-

nan kohteena että ohjeena. Alberti ymmärtää kauneuden täydellisinä mittasuhteina sekä 

sopivuutena tilanteeseen, eli kauneus on oikealla sisällöllä varustettua muodon yhtenäi-

syyttä. Kauneus on ennen kaikkea tarkoituksenmukaisuutta ja sopivaa, johon Alberti viit-

taa termillä decorum. Albertin määrittelemiä kauneuden tunnusmerkkejä, kuten tasapai-

noa, keskitietä tai sopivuutta, ei kuitenkaan tule tulkita ahtaasti. Maalauksissa tulee olla 

runsautta, vaihtelevuutta ja värejä. 

  Kauneus on Albertille aina olion objektiivinen ominaisuus, ei havaitsijan subjektii-

vinen kokemus. Kauneus on aina jotain aistein havaittavaa, ja havainnolla on todellinen 

ja luonnollinen syynsä. On kuitenkin huomattava, että Alberti ei tietenkään poissulje sub-

jektiivisia mielihyvän tunteita, joita kauniit asiat herättävät. Maalaus on tiettyjen ominai-

suuksiensa perusteella välttämättä kaunis, ja näin ollen teoksessa oleva kauneus myös 

tuottaa katsojassa mielihyvää. 

  Taiteen päämäärä on Albertilla ensisijaisesti kauneus ja taiteen keinot löytyvät 

luonnosta ja sen jäljittelystä. Jäljittely ei ole pinnallista kuvaamista, vaan taiteilijan on 

harkittava kuvattava kohde tarkasti ja valittava lähtökohtaisesti parasta. Oman harkin-

tansa ja mielikuvituksensa avulla taiteilija voi nousta esikuvana toimineen luonnon anta-

man esimerkin yläpuolelle. Tällöin työskentelyn lopputuloksena ei ole kohteen suora ko-

pio vaan representaatio. Taiteen tekeminen on siis yhdistelmä sekä yhdennäköisyyttä 

kohteen kanssa että taiteilijan omaa tulkintaa.  

  Alberti pohtii Maalaustaiteesta-teoksessa kauneuden lisäksi myös muun muassa 

taiteen arvoon ja taiteilijan taitoon liittyviä kysymyksiä. Albertin mukaan taiteen arvo 

määräytyy teoksessa kuvatun kohteen kauneuden lisäksi myös sisällön avulla. Arvok-

kaimmat maalaukset esittävät tapahtumia, jotka taiteilija kuvaa pintojen sommittelun 

avulla. Taiteilijan älykkyyteen ja arvostelukykyyn perustuvasta taidokkaasta sommitel-

masta syntyy viehätys eli kauneus, joten maalauksen elementeistä pinnat määrittävät te-

oksen kauneuden. Vaikka taideteoksen toteutukseen liittyvissä ratkaisuissa järki on Al-

bertille ensisijainen, taiteen vastaanotossa korostuvat emotionaaliset elementit. Taiteen 

vaikutus perustuu tunteisiin, joita taide herättää. Hänen mukaansa taiteilijan on itse täy-

tynyt tuntea teoksessa esittämänsä tunteet. Alberti lähestyykin ajatuksineen ilmaisuteo-

riaa. Hyvä ja arvokas maalaus tuottaa itsessään nautintoa kaikille katsojille tunnevaiku-

tuksen avulla, vaikka teoksen arvoon vaikuttavat myös esimerkiksi uskontoon pohjautuva 

aihe tai muotokuvien yhdennäköisyys mallinsa kanssa. 
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  Alberti kytkee maalaamisen teorian ja käytännön kiinteästi toisiinsa, ja maalauksen 

arvo määräytyy paitsi arvokkaan aiheen myös taiteilijan taidon perusteella. Maalari voi 

olla synnynnäisesti lahjakas, mutta paneutuvalla opiskelulla ja taitojen kehittämisellä on 

suuri merkitys silloin, kun tavoitellaan maalaustaiteen korkeinta tasoa. Maalarin kyky to-

teuttaa maalaus taidokkaasti on Albertin ohjeistuksessa keskeistä ja hän palaa aiheeseen 

useasti. Kaunis maalaus on taidokkaasti toteutettu.  

  Tässä tutkielmassa olen tarkastellut erityisesti Maalaustaiteesta-traktaattia. Kuiten-

kin Albertin taideteoreettisia ajatuksia ja hänen suhdettaan kauneuteen olisi hyvä tarkas-

tella kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös arkkitehtuuriteoria ja kuvanveisto. Alber-

tin ajatuskulut ovat kaikkien mainittujen taiteenlajien kohdalla pääosin yhteneväisiä, 

vaikka painotuseroja toki löytyy. Albertin kauneuskäsityksessä riittää kuitenkin edelleen 

tutkittavaa.  

  Albertin Maalaustaiteesta on kiehtova tutkielma taiteenlajista, jota Alberti pitää 

kaiken kauneuden perustana. Opas noudattaa Albertin omaa ohjetta kokonaisuudesta 

kootessaan maalaamisen eri osa-alueet yhteen. Alberti osoittaa kirjoituksessaan, että maa-

laustaiteessa kaikki eri osatekijät vaikuttavat toisiinsa ja ne tulee huomioida työskente-

lyssä. Tällöin voidaan saavuttaa harmoninen, sopiva ja arvokas kokonaisuus, joka on kau-

nis. 
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