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tiivistelmä

Tässä tutkielmassa käsitellään tyylin käsitettä kuvituskuvan kon-
tekstissa. Tyyli on käsitteenä usein käytetty, mutta kuitenkin huo-
nosti ymmärretty. Tutkielman tarkoituksena on pyrkiä paremmin 
ymmärtämään sekä käsitettä itseään, että sitä miten se ilmenee 
yksittäisessä kuvituskuvassa.

Aluksi tyylin käsitettä pohditaan lähdeaineiston avulla, jonka 
jälkeen muodostetaan analyysimalli kuvituskuvan tyylianalyysiä 
varten. Tarkastelen tutkielmassa Clive Ashwinin, Leonard B. Mey-
erin ja Scott McCloudin lähestymistapoja tyyliin. Näiden pohjalta 
toteuttamani analyysimalli toimii apuvälineenä tutkielman var-
sinaisessa analyysivaiheessa, jossa analysoin kuusitoista kuvaa 
valitsemastani aineistosta pyrkien löytämään niistä tyylin kan-
nalta tärkeitä piirteitä.

Tyylin käsitteen ymmärtämisen lisäksi tutkimusprosessi va-
laisi tyylin toimintaa yksittäisen kuvituskuvan kohdalla. Tyylin 
käsitteestä voidaan erottaa erilaisia laajuusasteita riippuen siitä 
puhutaanko yksittäisestä kuvasta, tietyn taiteilijan tuotannosta, 
vai laajemmista tyylisuuntauksista. Laajuusasteesta riippumatta 
tyylillisten piirteiden keskeisimmäksi määrittäväksi tekijäksi pal-
jastui toistuvuus. Tietyn työn, töiden tai tyylisuuntauksien sisäl-
lä toistuvat tyylilliset piirteet määrittävät lopulta aina jonkin tyy-
lillisen kokonaisuuden. Yksittäisen kuvituskuvan kohdalla tyylin 
kannalta olennaisimmiksi asioiksi muodostuivat kuvituksen to-
teutukseen käytetyt välineet, niiden käyttötapa sekä kuvitukses-
sa esitettyjen asioiden esitystapa. Piirteet kuten kuvan sisältö tai 
sommittelu nähtiin edellisiä vähemmän tärkeinä osina yksittäi-
sen kuvan tyyliä, koska nämä eivät täyttäneet toistuvuuden vaa-
timusta yhtä hyvin.
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abstract

In this study I will take a look at the concept of style as it relates to 
illustration. Style is an often used but nevertheless poorly under-
stood concept in the visual arts. The main purpose of this study 
is to better understand the concept of style as it relates to a singu-
lar illustrative image.

Firstly, I will take a look at how style has been treated in my ref-
erence material, after which I attempt to create an analytical mod-
el for the analysis of a singular illustrative image. I make use of 
the existing models and thoughts of Clive Ashwin, Leonard B. Mey-
er and Scott McCloud. I apply the analytical model I created in the 
analysis of 16 illustrative images selected from my source mate-
rial in an attempt to find stylistically relevant features in the cho-
sen images.

The results of the study showed how different stylistic features 
vary in importance depending on whether one is looking at a sin-
gular work, a body of work or larger stylistic trends. Irrespective 
of the scope of the work, the most important defining feature of 
style proved to be replication. The recurring features within a sin-
gle work or a body of work always define the style of that work. In 
the case of a singular illustration the tools and materials as well 
as the way in which the content of the image was represented 
were stylistically the most important defining features. Things 
like composition and subject matter were considered to be stylis-
tically less relevant in the context of a singular illustration because 
these types of features are more readily replicated in the context 
of a body of work rather than a single image.
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1 johdanto

Muistan vielä kuinka kopioin piirroksia How to Draw Manga -kir-
jasta vuosia sitten, kun halusin oppia piirtämään manga-tyylillä. 
Piirroslehtiön ensimmäisille sivuille piirtämäni kuvat edustivat 
tietoista tyylivalintaa ehkäpä ensimmäistä kertaa. Halusin piirtää 
juuri tällä tyylillä. Pelkistetyissä päissä ja liioitelluissa kasvonil-
meissä oli jotain miellyttävää ja halusin saada tämän taidon myös 
itselleni. Nyt kun piirroslehtiöiden sivuja on täyttynyt useampi-
kin, ovat myös tyyli ja piirrostaidot muuttuneet, mutta mielen-
kiintoni tyylejä kohtaan on säilynyt.

Jokaisella kuvantekijällä on oma tapa toteuttaa tekemänsä ku-
vat, siis jonkinlainen tyyli. Kuvituskuva ja sen tyyli muodostuu yh-
dessä kuvitustapahtuman kanssa, mutta kuva jää pysyväksi todis-
teeksi kuvittajan työstä. Toki kuvittaja voi hyödyntää useita tyylejä 
eri töissä tai yksittäisen työn sisälläkin, mutta kuvituskuvaa ei voi 
olla olemassa ilman jonkinlaista tyyliä tai tyylejä.

Mistä tyyli sitten koostuu? Tarkemmin asiaa ajatellessani huo-
masin, että vaikka olin itsekin käyttänyt käsitettä paljon, en oike-
astaan tiennyt kovin tarkasti mihin sillä viitataan. Törmään usein 
omassa elämässäni tyylin käsitteeseen ja sen käyttöön. Tyylistä 
puhutaan, jotain tyyliä ihaillaan, toista halveksutaan ja tyylejä ha-
lutaan ymmärtää, jotta niistä voitaisiin oppia jotakin. Tyypillinen 
kysymys on: mikä on tässä kuvituksessa käytetty tyyli? Tyyli on 
hyvin yleinen ja käytetty käsite, joten on yllättävää kuinka huo-
nosti ymmärretty se on ja kuinka vähän sitä on käsitelty tieteelli-
sissä tai muissa teksteissä.

Tutkielmassa tarkastelen tyyliä yksittäisen ja erillisen kuvi-
tuskuvan kontekstissa. Laajemmin tyylin käsite koskettaa tietys-
ti myös kaikkia muitakin visuaalisen viestinnän kentällä olevia 
asioita, puhumattakaan esimerkiksi musiikista tai muodista. Eri 
konteksteissa tyyli tietysti rakentuu erilaisista elementeistä ja to-
teutuu eri tavoilla. Tässä tutkielmassa keskityn niihin elementtei-
hin, jotka vaikuttavat tyylin muodostumiseen yksittäisessä kuvi-
tuskuvassa. Tyylin käsitteen ja rakenteen parempi ymmärtäminen 
voi auttaa kuvittajaa valitsemaan oikeanlainen tyyli tiettyä tehtä-
vää varten ja kommunikoimaan paremmin halutulla tavalla. Tyy-
lin käsitteen ymmärtäminen on myös yleisellä tasolla tärkeää, kos-
ka se on niin usein käytetty.
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1.1 Tutkimuskysymys

Tutkimuskysymykseni on: mistä ja miten rakentuu kuvituskuvan 
tyyli? Tarkoituksena tutkielmassa on ymmärtää paremmin tyy-
lin käsitettä sekä sitä, mistä ja miten tyyli rakentuu yksittäisessä 
kuvituskuvassa. Tyyliä tarkastellaan usein laajemmissa konteks-
teissa kuten tyylisuuntauksien kautta, mutta tässä tutkielmassa 
perehdytään niihin yksittäisiin piirteisiin, jotka toimivat tyylin 
rakennuspaloina yksittäisissä kuvituksissa.

Tutkimuskysymykseen vastataan sekä lähdeaineiston että ku-
vien tyylianalyysin avulla. Ensin rakennetaan puitteet tyylin pa-
remmalle ymmärtämiselle lähdeaineistoa hyödyntäen, jonka 
jälkeen perehdytään tarkemmin analyysimallin avulla niihin piir-
teisiin, jotka lopulta vaikuttavat tyyliin valituissa kuvissa. Näi-
den piirteiden tunnistamisen lisäksi on tärkeää tutkia sitä miten 
erilaiset tyylilliset piirteet vaikuttavat tyylin tulkintaan kuvassa. 
Ovatko esimerkiksi kaikki asiat tyylin kannalta yhtä tärkeitä, vai 
vaikuttavatko jotkin piirteet vahvemmin tyyliin kuin toiset? Tä-
hän ja muihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tutkielman aikana.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakaantuu viiteen osaan. Johdannossa avaan tutkimuk-
sen taustoja, esitän tutkimuskysymyksen, käyn läpi tutkimuksen 
rakennetta, perustelen aineiston valinnan ja määrittelen avain-
käsitteitä.

Seuraavaksi käyn läpi aiempaa tutkimusta aiheesta, jonka avul-
la muodostan analyysimallin aineiston analysointia varten.

Analyysivaiheessa analysoin aineistosta valitsemani 16 kuvaa. 
Tarkoituksena tässä vaiheessa on löytää kustakin kuvasta siinä 
esiintyviä keskeisiä tyylillisiä piirteitä ja pohtia miten nämä vai-
kuttavat kuvan tyyliin.

Analyysivaiheen jälkeen käyn läpi tutkielman tuloksia ja johto-
päätöksiä ja pohdin analyysivaiheen aikana ilmaantuneita asioita.

1.3 Aineiston valinta

Valitsin aineistoksi Spectrum 23 kuvitusantologian. Spectrum 23 
on Spectrum antologioiden sarjan 23. osa vuodelta 2016. Spectrum 
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kokoaa ja palkitsee eri kategorioissa erilaisia fantasia-aiheisia ku-
vituksia. Aineiston valintaan vaikutti sen saatavuus ja sen tyylilli-
sesti vaihteleva sisältö. Aineiston tarkka luonne ei ole tämän tut-
kimuksen kannalta kovin tärkeässä asemassa, koska tutkimuksen 
kohteena ei ole aineisto itse, vaan pikemminkin esimerkinomai-
sesti joukko tyyliltään vaihtelevia kuvia. Periaatteessa aineistok-
si olisi kelvannut mikä tahansa vastaava kokoelma.

Aineiston valinta on tehty täysin siinä ymmärryksessä, että 
tyylien kirjo on niin laaja, että kokonaisvaltaisen katsauksen te-
keminen kuvituksien tarjoamiin tyylillisiin mahdollisuuksiin on 
ainakin tämän tutkielman laajuutta ajatellen täysin mahdoton 
tehtävä. Tarkoituksena ei olekaan kategorisoida kaikkia mahdol-
lisia tyylillisiä piirteitä tai tyylejä, vaan tarkastella tyylin käsitet-
tä ja rakennetta käyttäen aineiston kuvia tätä tarkastelua avusta-
vina esimerkkeinä.

Käsiteltävät kuvat on valittu aineistosta niiden kategorian mu-
kaan aineiston sisällä ja sillä pyrkimyksellä, että ne olisivat tyylil-
lisesti mahdollisimman vaihtelevia. Kategorioita Spectrum 23:ssa 
on 8: advertising, book, comics, concept art, dimensional, editori-
al, institutional ja unpublished.

1.4 Käsitteiden määrittely 

Tyylin käsite on laaja ja monimerkityksellinen kattaen monta alaa 
ja monia erilaisia konteksteja. Tässä tutkielmassa käsittelen tyy-
liä erityisesti yksittäisten kuvitusten tyylillisten piirteiden näkö-
kulmasta.

1.4.1 Tyyli

Taiteilijan, esittäjän, tietyn ajan, koulukunnan tms. omaleimai-
nen ilmaisu- t. esitystapa; sellaiseen perustuva taidetuotteen t. 
-esityksen yhtenäinen omaleimaisuus; sellaisena ilmenevä ma-
kusuunta, tyylisuunta.1

Kielitoimiston sanakirjan määritelmästä voidaan erottaa tyylin 
jako ensinnäkin joko yksittäisen taiteilijan, tietyn koulukunnan 

1. Kielitoimiston sanakirja, 2017.
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tai jonkin aikakauden tyyliksi. Myös taidehistorian kontekstissa 
tyyli on jaettu usein juuri tällä tavalla2,3.

Määritelmässä mainitaan tämän lisäksi omaleimainen ilmai-
su- tai esitystapa. On hankalaa arvella mitä omaleimaisuudella 
tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Voidaanko määritelmän pohjalta 
sanoa, että vähemmän omaleimaiset esitystavat ovat tyylin kan-
nalta vähemmän arvokkaita? Ehkäpä omaleimaisuudella viita-
taan tässä tapauksessa työn ainutlaatuisiin piirteisiin.

Clive Ashwin kommentoi taidehistoriallisesti tyypillistä tyylin 
määrittelyä artikkelissaan The ingredients of style in contemporary 
illustration: a case study seuraavasti: "Art historical study of style 
has tended to be exclusively retrospective rather than pragmatic, 
concerning itself with epochal, cyclic or evolutionary change." 
Ashwin pyrkii itse artikkelissaan analysoimaan tyyliä ikään kuin 
matalammalla tasolla. Tavoite on sama myös tässä tutkielmassa. 
Ashwin jatkaa lainaten Schapiroa: "…the definition indicates the 
time and place of a style or its author, or the historical relation to 
other styles, rather than its peculiar features". Ashwinin lähtökoh-
ta artikkelissa on siis laajempien tyylillisten aikakausien tai tyy-
lisuuntauksien tarkastelun sijasta yksittäisten tyylillisten piirtei-
den ja muuttujien tarkastelu.4

Leonard B. Meyer puolestaan luonnehtii tarkempaa tyylin yleis-
tä määritelmää esseessään Towards a Theory of Style seuraavasti:

Style is a replication of patterning, whether in human behavior or 
in the artifacts produced by human behavior, that results from a 
series of choices made within some set of constraints.5

Määritelmä on rakennettu laajaksi, jotta sen kautta voitaisiin kä-
sitellä kaikkia ihmisten tekemiä asioita, jotka lankeavat tyylin 
piiriin. Meyerin määritelmä on tarkoitettu yleiseksi tyylin mää-
ritelmäksi, mutta huomioin tässä kuitenkin sen, että Meyer on kir-
joittanut artikkelin musiikin näkökulmasta ja hänen käyttämät 
esimerkit ovat lähinnä klassisen musiikin puolelta. On selvää että 

2. Honour & Fleming, 2001. s.23.
3. Wöllflin, 1915.
4. Ashwin, 1979. s.51.
5. Lang, 1979. s.3.
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kuvituksia käsitellessä on kyseessä erilaiset tyylilliset raamit. Pu-
ran seuraavaksi hieman Meyerin määritelmää.

Kuvioiden toistamisella (replication of patterning) Meyer viit-
taa joidenkin asioiden esiintymiseen useammin kuin toisten. 
Meyer on määritelmässään esittänyt tämän toistamisen tarpeen 
tyylin määritelmän yhdeksi rajaavaksi tekijäksi. Tyylin kannalta 
olennaista on siis tiettyjen kuvioiden toistuminen. Kuviot puoles-
taan voivat olla käytännössä mitä tahansa. Riippuu käsiteltäväs-
tä asiasta mitä ja minkälaisia nämä kuviot ovat. Asiat jotka eivät 
täytä tätä toistumisen vaatimusta, eivät ole Meyerin määritelmän 
mukaan myöskään tyylin kannalta tärkeitä.

Sarjalla valintoja (series of choices) Meyer tarkoittaa yksinker-
taisesti työn toteuttajan tekemiä valintoja työn suhteen. Kuvalli-
sista esityksistä puhuttaessa esimerkiksi käytetyn välineen valin-
ta olisi juuri yksi tällaisista valinnoista. Meyer huomauttaa, että 
valintojen ei tarvitse välttämättä olla tietoisia. Tärkeintä on että 
jonkinlainen valinta on tehty.

Rajoituksilla (set of constraints) Meyer viittaa erilaisiin valin-
toja rajaaviin tekijöihin. Esimerkiksi suomenkielellä kirjoitetus-
sa tekstissä tällainen rajoite on suomenkieli itsessään, koska se 
rajaa mahdollisia valintoja sanojen ja lauserakenteiden suhteen 
jollakin tavalla. Rajoitteet voivat olla kulttuurillisia, henkilökoh-
taisia tai puhtaasti fyysisiä.

1.4.2 Tyylittely

Kuvata, esittää, käsitellä jtak epäolennaisia yksityiskohtia, liial-
lista luonnonmukaisuutta tms. karttaen; saattaa jk taiteellisesti 
pelkistettyyn, tyypilliseen t. koristeelliseen muotoon.6

Tyylittelyn käsite on tärkeä sitä hyödyntäviä kuvituksia käsitelles-
sä. Keskeistä tyylittelyssä on liiallisen todenmukaisuuden kartta-
minen, muotojen pelkistäminen ja mittasuhteiden muuntelu.7

Kuvantekoon liittyy yleensä aina jonkin verran tyylittelyä, koska 
valituista välineistä, materiaaleista sekä taiteilijan taidoista riip-
puen täysin realististen esitysten toteuttaminen on käytännössä 

6. Kielitoimiston sanakirja, 2017.
7. Suuri neuvostotietosanakirja, 1979.
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mahdotonta. Usein täydellisen luonnonmukaisiin esityksiin pyrki-
minen ei ole tietenkään edes haluttua. Tyylittelyn keinoin silmil-
lä nähty todellisuus muuntautuu taiteilijan omaksi tulkinnaksi.

Suurin osa maailmassa toteutetuista taiteellisista tuotoksista 
on jollakin tapaa tyyliteltyjä, koska niiden pyrkimyksenä on ide-
oiden viestintä täysin realististen esitysten ja muotojen kuvaa-
misen sijasta.8

Eri lähteet määrittelevät tyylittelyn käsitteen hieman eri tavoin 
kontekstista riippuen, mutta käsite on kuitenkin tärkeä tyylin ym-
märtämisen kannalta. Tyylittelyn käsite sisällyttää itseensä suuren 
joukon erilaisia tyylillisiä piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa eri ta-
voin kuvan ulkoasuun ja tyyliin. Se on eräänlainen kattotermi, jon-
ka alle sijoittuu suuri määrä tyylin kannalta olennaisia piirteitä.

8. Clark, 2006. s.54.
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2 aiempaa tutkimusta

Tässä osiossa tarkastelen kolmea eri lähestymistapaa tyyliin. 
Meyer käsittelee tyyliä yleisellä tasolla, siinä missä Ashwin ja Mc-
Cloud ovat muodostaneet kuvituskuvan tyylin analysointia var-
ten oman mallin.

 2.1 Leonard B. Meyer ja tyylin rakenne

Leonard B. Meyer luonnehtii tyylin rakennetta esseessään Toward 
a Theory of Style. Ensiksi Meyer jakaa tyylillisiä piirteitä rajaavat 
asiat kolmeen kategoriaan: lait (laws), säännöt (rules) ja strategiat 
(strategies).9

Laeilla Meyer tarkoittaa kulttuurien rajat ylittäviä, universaale-
ja rajoitteita. Yhtenä visuaalisiin esityksiin liittyvänä esimerkki-
nä Meyer mainitsee sen kuinka lähelle toisiaan sijoitetut elemen-
tit katsotaan kuuluvan yhteen joukkoon. Universaalit voivat olla 
tällä tavalla mielen toimintaan liittyviä tai puhtaasti fyysisiä, ih-
misen fysiologiaan tai fysiikan lakeihin liittyviä asioita. Tällaisten 
lakien vaikutus on siis yhtäläistä kaikissa ihmisten toteuttamissa 
töissä ja niiden vaikutusta on mahdotonta välttää.

Säännöt ovat henkilöstä toiseen vaihtelevia, mutta kulttuurin 
sisäisiä rajoitteita. Säännöt, toisin kuin lait, ovat sellaisia tyylilli-
siä piirteitä, joiden suhteen voidaan tehdä valintoja ja ne ovat näin 
ollen siis korkeimman tason tyylillisiä piirteitä. Voidaan ajatella 
että ennen kuin merkittävää kulttuurien välistä kommunikaatio-
ta tapahtui, toimivat säännöt hieman lakien tapaan aina kussakin 
yksittäisessä kulttuurissa.

Strategiat ovat valintoja jotka tehdään sääntöjen ja tietysti myös 
lakien asettamien raamien sisällä. Strategiat voivat esiintyä yh-
dessä tai useammassa työssä. Strategioiden toisto ja niistä synty-
vä kaavamaisuus on olennainen osa yksittäisen työn tyyliä. Meyer 
on jakanut strategiat kolmeen tyyppiin: dialects, idioms ja idiolects.

Dialectit ovat laajempia tyylisuuntia tai koulukuntia, joita hyö-
dyntävät joukko erilaisia tekijöitä. Tekijät kuuluvat tyypillisesti 
ajallisesti ja paikallisesti samaan joukkoon. Meyer mainitsee esi-
merkkinä kuvataiteista ekspressionismin ja impressionismin. Usein 

9. Lang, 1979. s.14.
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kun puhutaan kuvataiteista ja tyylistä puhutaan juuri dialecteista.
Idiomit kuvaavat niitä erilaisten strategioiden valintoja joita 

tekijät tekevät tietyn dialectin sisällä. Tekijät saattavat suosia ja 
valita tietynlaisia strategioita mieluummin kuin toisia tietyn di-
alectin sisällä. Nämä valinnat koostavat kunkin tekijän Idiomin.

Tietyn työn sisällä toistuvat kuviot ja kaavat koostavat kyseessä 
olevan työn idiolectin. Idiolectin kohdalla on siis kyse tyylillisistä 
valinnoista jotka toistuvat tietyssä yksittäisessä työssä.

Meyer erittelee vielä tietyn työn idiolectin sen idiostructures-
ta. Kun tietty kuvio tai kaava tunnistetaan osana tietyn työn idi-
olectia, se tulisi ymmärtää luokkamaisena ja yleistettävänä asia-
na. Kaikki työssä käytetyt kuviot ja kaavat puolestaan järjestyvät 
kussakin työssä tietyksi ei-yleistettäväksi ja ainutlaatuiseksi ko-
konaisuudeksi, johon viitataan työn idiostructurena.

Meyer puhuu vielä työn implied structuresta. Tällä hän viittaa 
tiettyjen kaavojen tai kuvioiden vuorovaikutuksen potentiaa-
liin. Meyerin mukaan tärkeää tietyssä työssä ei ole tyylin analyy-
sin kannalta pelkästään se miten siinä olevat kaavat ovat vuoro-
vaikutuksessa, vaan myös se millä tavalla ne olisivat voineet olla 
vuorovaikutuksessa tyylin sääntöjen ja strategioiden puitteissa.

Lyhyesti sanottuna dialecteissa on kyse siitä mikä on yhteistä 
eri tekijöiden töissä. Idiomeissa on kyse siitä mikä on yhteistä tie-
tyn tekijän eri töissä ja idiolectissä on kyse siitä mikä on yhteistä 
yksittäisissä töissä. Idiostructurella viitataan siihen, minkälaisen 
ainutlaatuisen kokonaisuuden tietyssä työssä käytetyt erilaiset 
kaavat muodostavat. Implied structurella Meyer tarkoittaa niitä 
kaavojen vuorovaikutuksien tapoja jotka olisivat olleet mahdol-
lisia työn sääntöjen ja strategioiden puitteissa, mutta joita ei kui-
tenkaan käytetty.

2.2 Clive Ashwinin malli

Ashwin pyrkii artikkelissa selkeyttämään tyylin käsitettä ja raken-
tamaan raamit käsitteen ymmärtämiselle ja tyylin analysoinnille.10

Artikkelissaan Ashwin jaottelee ensin tyylin käsitteen kahteen 
osaan. Ashwin puhuu kuvan fyysisistä ominaisuuksista viitaten 
esimerkiksi kuvassa käytetyn välineen jättämään jälkeen. Nämä 

10. Ashwin, 1979.
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fyysiset ominaisuudet Ashwin erittelee kuvan semanttisista, mer-
kityksiä kantavista osista. Merkitystä kantavat osat ovat siis ku-
van sisältö ja fyysiset ominaisuudet ovat väline joilla tämä sisäl-
tö näytetään, siis varsinaiset merkit paperilla. Nämä tyylin kaksi 
eri puolta muodostavat yhdessä kuvituskuvasta puhuttaessa tyy-
lin käsitteen kokonaisuuden.

Tämän jälkeen Ashwin esittää tyylille seitsemän erilaista muut-
tujaa, jotka vaikuttavat kuvan tyylilliseen ilmeeseen ja jotka il-
meisesti kattaisivat hyvin ainakin Ashwinin käyttämän aineis-
ton kuvitusten tarjoamat visuaaliset mahdollisuudet. Täytyy siis 
huomioida, että mallia ei ole välttämättä tarkoitettu yleistettä-
väksi kaikkiin mahdollisiin töihin tai kokoelmiin vaan pelkästään 
Ashwinin käyttämän aineiston analysointiin. Aineistonaan Ash-
win käyttää European Illustration '77–'78 antologiaa.

1 Consistency (homogeneous/heterogeneous) · Ashwinin ensim-
mäinen kategoria viitta kuvituskuvassa käytettyjen välineiden 
määrään. Kuva on hyvin homogeeninen jos siinä on käytetty 
vain yhtä ilmaisuvälinettä ja heterogeenisempi jos siinä on käy-
tetty useampaa.

Tämä ensimmäinen kategoria liittyy kuvan fyysisiin ominai-
suuksiin. Välineen valinta rajaa mahdollisuuksien laajuutta. Esi-
merkiksi jos toteuttaa kuvan pelkästään lyijykynällä, jäävät värit 
kuvasta pois. Ashwin huomauttaa, että sekatekniikka ei toisaal-
ta ole välttämätöntä heterogeenisen syntaksin aikaansaamiseksi, 
koska riittävän joustavilla välineillä voi myös uskottavasti imitoida 
sekatekniikkaa. Tästä voi jo päätellä sen, että varsinaiset välineet 
ovat vähemmän tärkeitä kuin työn lopullinen visuaalinen vaiku-
telma. Jos jokin työ näyttää öljyväreillä tehdyltä, on tämä "näyttä-
minen" tärkeämpää kuvan tulkinnan kannalta kuin se väline jol-
la työ on oikeasti toteutettu.

2 Gamut (contracted/expanded) · Gamutilla Ashwin viittaa kuvas-
sa käytetyn välineen käyttömahdollisuuksien laajuuteen. Otatko 
siis lyijykynästä niin sanotusti kaiken irti vai rajaatko käyttötapa-
si vain tiettyihin maneereihin. Voit esimerkiksi tehdä paksuudel-
taan vaihtelevaa viivaa, vaaleampaa ja tummempaa viiva ja erilai-
sia väripintoja ja tekstuureja tai sitten voit rajata käyttösi tiettyyn 
viivanpaksuuteen ja väriin ja toteuttaa kuvan vain tällä tavalla. Ga-
mut siis kuvaa käytetyn välineen tarjoamien mahdollisuuksien 



17

hyödyntämistä. Gamut ja Consistency liittyvät kumpikin katego-
rioina kuvan fyysiseen puoleen.

3 Framing (disjunctive/conjunctive) · Ashwin puhuu tässä kate-
goriassa kuvan aiheen suhteesta taustaan. Kuva on disjunctive 
silloin kun sillä ei ole juurikaan taustaa mistä voisi päätellä min-
käänlaista kontekstia – esimerkiksi tyhjä tausta. Kuva on puoles-
taan conjuctive silloin kun sen tausta on osa kuvaa ja sen voidaan 
kuvitella jatkuvan myös kuvan ulkopuolelle.

4 Placement (symmetrical/casual) · Tässä kategoriassa jaotte-
lu viitta kuvan elementtien symmetriseen tai epäsymmetriseen 
asetteluun kuvapinnalla. Tämä ja edellinen kategoria ovat myös 
liitoksissa toisiinsa, koska disjunctive kuvat ovat usein ilmeises-
ti ainakin Ashwinin käyttämässä aineistossa symmetrisiä ja con-
junctive kuvat saattavat puolestaan olla usein epäsymmetrisiä.

5 Proxemic (close/distant) · Tässä puhutaan kuvan aiheen etäi-
syydestä katsojaan niin kirjaimellisessa kuin kuvaannollisessa-
kin mielessä. Esimerkiksi suoraan katsojan silmiin katsova hah-
mo voidaan lukea Ashwinin mukaan lähempänä olevaksi kuin 
hahmo joka katsoo muualle.

6 Kinetic (static/dynamic) · Tässä puhutaan liikkeen vaikutel-
man luomisesta kuvassa. Esimerkiksi viivoituksella, mutta myös 
muillakin keinoilla.

7 Naturalism (naturalistic/unnaturalistic) · Ashwin käsittelee tätä 
kategoriaa hieman erillään muista kategorioista. Kuvan luonnol-
lisuus on ilmeisesti useiden eri kategorioiden muuttujien yhteis-
vaikutusta. Ashwin käsittelee kategoriaa erikseen siksi, ettei usko 
sen kuitenkaan johtuvan puhtaasti ainoastaan muista kategori-
oista. Kuvan luonnollisuutta voidaan arvioida siltä pohjin kuinka 
todennäköisiä tapahtumat olisivat todellisuudessa ja kuinka pal-
jon kuva muistuttaa ulkoasultaan todellisuutta.

Ashwin huomauttaa kuinka muuttujien ääripäät ovat niitä asioi-
ta jotka vahvimmin määrittävät kuvan tyylillisen ilmeen. Tässä 
on erityisen tärkeää se huomio, että tietyt asiat voivat olla tyylin 
kannalta tärkeämpiä kuin toiset, vaikkakin kaikki asiat muodos-
tavat kokonaisuutena yhden kuvan idiostructuren. Toisaalta jos 
joitain tiettyjä muuttujia ei ole käytetty ollenkaan, ei niitä tieten-
kään voida lukea tyylin vaikuttaviksi asioiksi ja muut muuttujat 
joutuvat ottamaan harteilleen kuvan tyylin.
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Ashwinin analyysimalli pohjautuu osittain Heinrich Wöllfli-
nin noin 60 vuotta aikaisemmin luomalle, vastaavalle mallille11. 
Wöllflinin malli tarkasteli samaan tapaan viittä eri muuttujaa, joi-
ta käyttäen hän vertaili renessanssin ja barokin maalaustaidetta. 
Ashwinin mallin voidaan ajatella olevan jatkoa samalle perinteel-
le. Wölfflinin malli on kuitenkin luonnollisesti toteutettu vielä ra-
jatumman aineiston tarkastelua varten ja keskittyy vain barokin 
ja renessanssin maalaustaiteen tyylilliseen vertailuun. Tärkeää 
Wölfflinin mallissa on kuitenkin sen keskittyminen tyylillisiin 
muuttujiin, jotka lopulta toimivat työn tyyliin rakennuspaloina. 
Wölfflinin hahmotelmat ovat myös käytännössä hahmotelmia sel-
laisista tyylillisistä piirteistä joihin Meyer viittaa puhuessaan piir-
teistä jotka ovat luokkamaisa, yleistettäviä ja toistuvia.

2.3 Scott McCloudin malli

Scott McCloud esittää kirjassaan Understanding Comics mallin 
erilaisten piirrostyylien kartoittamiseksi sarjakuvissa. McCloudin 
mallissa piirros sijoitetaan kolmion sisään jossa kärjet edustavat 
realismia, pelkistämistä ja abstrahointia. Realismilla tarkoitetaan 
sitä kuinka todenmukaiselta kuva näyttää, pelkistämisellä viita-
taan siihen kuinka vähillä elementeillä ja yksityiskohdilla esitetty 
asia on ilmaistu (McCloudin mallissa pelkistämisen lopputulema 
tai kaikista abstraktein muoto on kirjoitettu sana). Abstrahoimi-
sella viitataan siihen kuinka kaukana kuva on todellisesta, mut-
ta sillä erotuksella pelkistämiseen, että muutosten ei tarvitse eikä 
pidäkään mukailla tai viitata todellisuuteen millään tavalla. Vii-
vat, muodot ja väripinnat saavat olla McCloudin sanoin omat it-
sensä teeskentelemättä muutoin.12

McCloudin malli on laajemmin tyyliä ajatellen hyvin rajattu. 
Se käsittelee vain kuvallisten esitysten ulkoasua yhdestä näkö-
kulmasta. Malli on kuitenkin hyödyllinen, koska se valaisee hyvin 
kuvitusten todellisuussuhdetta. Pelkistäminen ja jonkinasteinen 
abstrahointi kun ovat enemmän sääntö kuin poikkeus kuvitusku-
vissa. Kyse on kuitenkin lähes aina hyvin monimutkaisen visuaa-
lisen vaikutelman kääntämisestä yksinkertaisempaan muotoon.

11. Wöllflin, 1915.
12. McCloud, 1993. s.52
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3 analyysimalli

Pyrin tässä osiossa muodostamaan analyysimallin kuvituskuvan 
tyylin tarkastelua varten edellisessä kappaleessa käsiteltyjen mal-
lien, määritelmien ja omien pohdintojen pohjalta.

Meyer on tekstissään tavoitellut tyylin yleistä määritelmää, joka 
pyrkisi huomioimaan kaikki tyylin kannalta tärkeät asiat. Meyerin 
rakentama kehys tyylin ymmärtämiselle on siinä mielessä hyödyl-
linen, että tyylin määritelmän kautta se auttaa sijoittamaan tässä 
tutkielmassa käsitellyt asiat paikoilleen tyylin tutkimisen kentäl-
lä. Tässä tutkielmassa tyyliä tarkastellaan Meyerin termein kuvi-
tuksen idiolectin ja idiostructuren kautta. Tavoitteena on löytää 
käsitellyistä kuvista Meyerin sanoin: "features that are class-like, 
generalizable and replicated". Näiden piirteiden voitaisiin katsoa 
olevan kuvitustyylin rakentavia peruselementtejä.

Pyrin noudattamaan myös Meyerin rakentamaa tyylin määri-
telmää. Olennaisinta tässä määritelmässä on tyylillisten element-
tien toistuvuus käsiteltävissä töissä. Meyer esittääkin artikkelis-
saan, kuinka yksittäiset, vain kerran esiintyvät elementit eivät voi 
toimia tyylillisinä piirteinä. Lähden tästä liikkeelle myös omassa 
analyysissäni. Tämä lähestymistapa vaikuttaa tietysti myös ana-
lyysiin. Mikäli Meyerin määritelmän mukaan tyylillisiltä piirtei-
tä vaaditaan niiden toistuvuutta, rajaa tämä tyylin kannalta teh-
tävää analyysiä silloin kun kyse on ainoastaan yksittäisen kuvan 
analysoinnista. Ongelmallista yksittäisen kuvan kohdalla on se, 
että tietyt elementit toistuvat yhdessä kuvassa vain kerran idiole-
ctin tasolla, mutta eivät kuitenkaan välttämättä idiomin tasolla. 
Idiomin tasolla esimerkiksi sisältö voi helposti toistua työstä toi-
seen ja muodostua näin tyylilliseksi piirteeksi, mutta idiolectin 
tasolla tällaiset piirteet eivät pääse toistumaan eivätkä näin ollen 
täytä Meyerin määritelmässä toistuvuuden vaatimusta. Onko kui-
tenkaan niin, että esimerkiksi sisältöön liittyvät asiat eivät sitten 
ole tyylin kannalta ollenkaan merkityksellisiä yksittäisestä ku-
vasta puhuttaessa? Voitaisiinko yksittäisen kuvan tasolla ajatel-
la esimerkiksi, että valittu sisältö kuitenkin toistuu yhden kerran 
enemmän kuin kaikki se mikä jätettiin valitsematta? Sisältö on 
kuitenkin aina myös valinta taiteilijan osalta vaikkei se toistuisi-
kaan työstä toiseen. Vai onko niin että ne piirteet, jotka toistuvat 
eniten tietyssä työssä ovat tyylin kannalta tärkeimpiä ja ne piir-
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teet jotka toistuvat vähemmän ovat vähemmän tärkeitä? Joka ta-
pauksessa esitän että yksittäisetkin piirteet ovat tyylillisesti mer-
kittäviä vaikka ne eivät pääsisi toistumaan useammin.

3.1 Kysymysten muodostaminen

Tyylin analysointi kuvassa lähtee liikkeelle johdannossa tehdyis-
tä pohdinnoista. Jaan tarkastelua varten kuvan neljään katego-
riaan, joiden pohjalta kuvia tarkastellaan avoimesti ja vastataan 
muodostettuihin kysymyksiin. Ashwin jakoi artikkelissaan ku-
van tyyliin vaikuttavat asiat karkeasti kahteen osaan: sisältöön ja 
sen merkityksiin sekä varsinaisiin fyysisiin merkkeihin. Karkeas-
ti tätä mukaillen olen jakanut kategoriat kahtia neljään erilliseen 
osaan niin, että ne käsittelevät kumpaakin näistä kuvan erillisis-
tä puolista. Kategorioiden pitäisi kattaa kaikki yksittäisen kuvi-
tuskuvan tyylin kannalta olennaiset asiat.

Kategoriat jakautuvat kuvan sisältöön, kuvan ja pohjan suhtee-
seen, käytettyihin välineisiin sekä materiaaleihin ja niiden käyttö-
tapaan sekä varsinaisiin esityksiin ja niiden ulkomuotoon. Näitä 
kategorioita ei voida tietenkään ajatella täysin erillisiksi, vaan ne 
pitää nähdä eri tavoin toisiinsa sitoutuneina. Kategorioiden tar-
koitus on kattaa kaikki yksittäisen kuvan tasolla tehtävän tyylil-
lisen analyysin tarpeet.

3.1.1 Ensimmäinen vaihe: kuvan sisältö

Ensiksi avataan kuvituksen sisältö lyhyesti. Sisällön ymmärtämi-
nen on tärkeää, jotta voidaan vastata myöhemmin esitettäviin, si-
sällön ulkoasuun liittyviin kysymyksiin. Tarkempi sisällön tai sen 
merkityksien analysointi ei ole tämän tutkielman kannalta tärkeää.

3.1.2 Toinen vaihe: pohjan suhde tehtyihin merkkeihin

Tämä kategoria käsittää kuvan suhteen taustaan. Kaikki kuvat ovat 
olemassa jonkinlaisella pohjalla. Täytyy kuitenkin huomata, että 
pohja ei välttämättä vaikuta millään tavalla tehtyihin merkkei-
hin ja niistä muodostuvaan kuvaan. Tehdyt merkit voidaan raja-
ta eri tavoin tai ne voidaan asettaa erilaisille pohjille muuttamat-
ta merkkien luonnetta millään tavalla. Tästä syystä olen erottanut 



21

pohjan käsittelyn erilliseksi osaksi kuvan tekoon käytetyistä väli-
neistä ja niiden jättämistä merkeistä.

Kuvan ja pohjan suhteeseen liittyviä asioita ovat ainakin: poh-
jan koko, pohjan muoto, kuvaelementtien asettelu pohjalle (x-, y- 
ja z-akselit), väri ja käytetyt materiaalit. X- ja y-akseleilla viittaan 
kuvaelementtien asetteluun kuvapohjalla leveys - ja pituussuun-
nassa. Z-akselilla viittaan lähinnä kuvassa luotuun syvyysvaiku-
telmaan. Toki on mahdollista puhua kolmiulotteisista kuvituk-
sista sekä reliefimäisistä kuvituksista joissa kolmas ulottuvuus 
on oikeasti mukana, mutta keskityn kuitenkin tässä työssä lähin-
nä kahden ulottuvuuden tuotoksiin ja niissä ilmenevään syvyy-
den vaikutelmaan.

Aineistossa kaikki kuvat ovat samanlaisella paperipohjalla hie-
man eri kokoisina. Tässä on tärkeää huomioida se, että alkuperäis-
ten teosten kokoa on saatettu muuttaa ja niiden alkuperäinen esi-
tystapa on saattanut olla erilainen. Iso osa aineistossa esitetyistä 
töistä on ollut alunperin digitaalisia maalauksia, jotka on tietysti 
toteutettu tietokoneella jonka ruutu on hyvin erilainen pohja pa-
periin verrattuna. Nämä muutokset töihin eivät ole mitättömiä, 
mutta en halua ajatella että tämä estäisi analyysin toteuttamisen. 
Jos pyrkisin analysoimaan vain originaaleja muodostuisi aineis-
tonhankinta hyvin vaivalloiseksi prosessiksi.

3.1.3 Kolmas vaihe: välineet, materiaalit ja niiden käyttötapa

Taustan lailla kuva täytyy aina toteuttaa jotakin välinettä tai väli-
neitä käyttäen. Ilman kuvan pohjaa tai käytettyjen välineiden jät-
tämää jälkeä ei tietenkään olisi mitään katsottavaa, eikä kuvaa olisi 
ollenkaan. Tällä tavoin vaiheiden 2 ja 3 käsittelemät asiat liittyvät 
fyysisiin, kuvan olemassaolon kannalta välttämättömiin asioihin, 
jotka luonnollisesti vaikuttavat myös kuvan ulkoasuun. Erilaisia 
välineitä on olemassa tietysti suuri määrä ja käytetyt välineet ja 
niiden käyttötapa vaikuttavat eri tavoin kuvan lopulliseen ulko-
asuun. Käytettyjen välineiden selvittäminen voi olla myös kuvasta 
riippuen hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Käyttämässäni aineistos-
sa on ilmoitettuna valmiiksi kuvituksissa käytetyt välineet vaih-
televalla tarkkuudella.

Yhtä välinettä voidaan tietysti käyttää monella eri tavalla ja 
siksi on myös tärkeää se miten välinettä tai välineitä on käytet-
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ty. Yksi niistä asioista joihin tässä kannattaa kiinnittää huomio-
ta on Ashwinin mainitsema gamut, jolla tarkoitetaan sitä kuinka 
monimuotoisesti välinettä on käytetty. Onko käytetty esimerkik-
si vain tietynlaisia, tietynsuuntaisia viivoja vai onko käytetty vä-
lineen kaikkia tarjoamia mahdollisuuksia ja millä tavoin. Eri ta-
poja käyttää välineitä on lähes ääretön määrä ja siksi välineiden 
käyttöä täytyy aina käsitellä kuvakohtaisesti.

Välineiden ja niiden käyttöön liittyviä asioita ovat ainakin: käy-
tetty väline tai välineet, välineen tai välineiden käyttötapa, väli-
neen suhde toiseen välineeseen ja se onko pyritty piilottamaan 
välineen jälki vai onko se tuotu etualalle.

3.1.4 Neljäs vaihe: kuvan sisällön ulkoasu ja muotoilu

Valintojen määrä ja vaikutus kuvan tyyliin kasvaa siirryttäessä 
kuvan taustaa koskevista asioista välineitä ja niiden käyttöä kos-
keviin asioihin. Samalla tavoin erilaiset kuva-aiheet ja niiden ul-
koiset piirteet ovat laajuudeltaan rajattomia. Välineiden kohdal-
la voidaan tarkastella käytettyjä välineitä ja tehtyjä jälkiä, mutta 
kuvattujen asioiden ulkoisten piirteiden kuvaaminen ja jaotte-
lu on haasteellisempaa. Oman käsitykseni mukaan kaikki kuvat 
löytävät yhteisen pohjansa todellisuudesta. Tästä syystä todel-
lisuus – niin monimuotoisena kuin se erilaisille ihmisille esiin-
tyykin – voi toimia ankkurina erilaisten kuvitusten esitysten ul-
koasun vertailulle.

Millä tavoin sitten pitäisi kuvata kuvassa esitettyjen asioiden 
ulkonäköä? Suoraviivaista on verrata kuvassa esitettyjä asioita 
niihin asioihin joihin ne ilmeisesti todellisuudessa viittaavat. Jos 
kuvassa on kuvattuna kissa, voimme verrata sitä oikeaan kissaan, 
tai vähintäänkin esitykseen oikeasta kissasta. Ei tietenkään ole 
olemassa yhtä arkkityyppistä kissaa. Näin ollen todellisuuteen 
vertaus on parhaimillaankin subjektiivista ja tarkastelijasta riip-
puvaa. Puutteista huolimatta pidän vertailua informatiivisena. 
Vaikka kissoista löytyykin monia erilaisia ulkonäköjä omaavia 
yksilöitä, on mielestäni silti järkevää huomioida sellaisia piirtei-
tä kuvissa jotka poikkeavat merkittävästi "aidosta" kissasta. Täl-
lä tavoin voimme esittää väitteitä kuten: "Tämän kuvan tyylilli-
siin piirteisiin kuulu se, että kissojen silmien kokoa on liioiteltu". 
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Tällainen väite on puolestaan Meyreinkin määritelmän mukai-
nen toistuva piirre.

Miten sitten käsitellä kuviteltuja asioita joilla ei ole suoranaista 
vertauskohtaa todellisuuteen? Eihän esimerkiksi lohikäärmeitä 
ole olemassa, eikä näin ollen lohikäärmeitä kuvaaville piirroksil-
lekkaan ole suoraa vertauskohtaa todellisuudessa. Varsinkin ai-
neistoni fantasiakuvituksissa on paljon kuviteltuja ja keksittyjä 
asioita. Väittäisin kuitenkin että keksityt ja kuvitellut asiat eivät 
ole niinkään täysin alkuperäisiä ideoita, vaan pikemminkin todel-
listen elementtien sekoituksia. Näin yksinkertaistettuna vertailu 
tapahtuu siis samalla tavoin kuin todellistenkin asioiden kanssa. 
Mikäli minkäänlaista vertauskohtaa on mahdotonta muodostaa, 
on tyydyttävä pelkästään esityksen ulkoasun tarkkaan kuvailuun.

McCloudin esittämä malli on tässä vaiheessa hyödyllinen, kos-
ka siinä on pyritty luonnehtimaan juuri kuvan todellisuussuhtee-
seen liittyviä asioita. McCloudin mallissa piirretyn kuvan tyyli 
voi olla realistisempi, pelkistetympi tai abstraktimpi eri suhteis-
sa. McCloudin malli suhteuttaa kuvan tyylin samalla tavoin to-
dellisuuteen, vaikkakin painottaen vain realistisuuden, pelkisty-
neisyyden ja abstrahoinnin suhteita. Keskeinen kysymys on siis 
se miten kuva eroaa todellisuudesta. Ashwinin mallissa tätä asiaa 
ei suoraan huomioida, mutta Ashwinin seitsemäs muuttuja (nat-
uralism) viittaa kuitenkin kuvan todellisuussuhteeseen.

Lopulta on tärkeää myös analysoida jokainen kuva erikseen 
omana yksilönä. On todennäköistä että eri kuvitustyylien ja eri-
laisten kuvitusten kirjo on niin laaja, että yleistävät määritelmät 
ja tiukat kategorisoinnit jättävät aina osan kuvia määritelmänsä 
ulkopuolelle. Siksi tyylianalyysiä varten toteutetun mallin täytyy 
pystyä sisällyttämään itseensä hyvin laajan joukon erilaisia tulkin-
toja. Meyerin määritelmäkin toimii juuri tällä tavalla. tarkkuutta 
uhrataan kattavuuden tarpeen täyttymisen puolesta.

Niin kuin edeltävissäkin kategorioissa, kuvittajan päätökset 
määrittävät tehtyjen kuvien ja elementtien ulkomuodon. Millä ta-
voin ihmiset sitten tekevät päätöksiä esittävien elementtien muo-
dosta? Mallista piirtäessä tai realistista kuvaa tuottaessa ei teh-
dä samalla tavalla tietoisia päätöksiä esityksen ulkoasusta kuin 
fantastisia tai hyvin liioiteltuja tai pelkistettyjä kuvia tehtäessä. 
Mallista piirtäminen on kärjistetyimmillään täysin mekaanista 
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toimintaa, jonka tarkoitus on nähdyn toisintaminen mahdolli-
simman hyvin sellaisenaan. Tällaisessa tapauksessa ei voida pu-
hua tietoisten päätöksien teosta. Tämäkin sitoutuu kuvan todelli-
suussuhteeseen. Realistiset kuvat omaavat vähemmän tyyliteltyjä 
elementtejä, koska ne vastaavat paremmin sitä mitä näemme sil-
millä. Hyvin realistisia esityksiä ei voi kuitenkaan sulkea tyylin 
käsityksen ulkopuolelle, koska kyse on lopulta kuitenkin tekijän 
tietoisista valinnoista.

Minkälaisia päätöksiä tyylitellessä voidaan sitten tehdä? 
McCloudin kaavaa esittää kahdenlaista erilaista tapaa ymmärtää 
päätöksentekoa. Kuvaa voi pelkistää ja siitä voi tehdä abstraktim-
man verrattuna todelliseen tai realistiseen. Käytännössä pelkis-
täminen on kuvia tuotettaessa pikemminkin sääntö kuin poik-
keus. Kaikki tuotetut kuvat ovat tavalla tai toisella pelkistettyjä 
esityksiä todellisista tai kuvitelluista asioista. Hyvin realistiset-
kaan maalaukset eivät voi tarjota käytännössä samaa visuaalis-
ta kokemusta kuin todellisen asian näkeminen. Teknologia tuo 
meitä varmasti yhä lähemmäs aistien kannalta realististen visu-
aalisten esitysten kokemista. Viivat ja värit paperilla ovat vielä 
kuitenkin kaukana tästä.

Seuraavalla sivulla analyysimalli on esitelty lyhyesti ja siten 
kuinka olen sitä itse soveltanut kuvitusten analyysissä.
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analyysimalli

Ensimmäinen vaihe: kuvan sisältö

• Mitä kuvassa on esitetty?

Toinen vaihe: pohjan suhde tehtyihin merkkeihin

• Minkä kokoinen pohja on?
• Minkä muotoinen pohja on?
• Mistä materiaalista pohja näyttää olevan tehty?
• Onko pohjassa väriä/kuviointia/teksturointia tai muuta?
• Miten kuvaelementit on aseteltu pohjalle x-akselilla?
• Miten kuvaelementit on aseteltu pohjalle y-akselilla?
• Onko syvyysvaikutelmaa pyritty luomaan? Miten?

Kolmas vaihe: välineet, materiaalit ja niiden käyttötapa

• Mitä välineitä on käytetty?
• Miten välineitä on käytetty?
• Missä suhteessa välineitä on käytetty toisiinsa nähden?
• Onko simuloitu jonkin tietyn välineen jälkeä toisella välineellä?
• Onko jokin tietty väline työssä pääosassa?
• Onko välineiden jälkeä pyritty korostamaan tai piilottamaan?
• Miten värejä on käytetty?

Neljäs vaihe: kuvan sisällön ulkoasu ja muotoilu

• Miten esitysten ulkoasua on tyylitelty?
• Onko esitysten piirteitä liioiteltu tai vähätelty?
• Onko jotain jätetty liioittelematta tai vähättelemättä?
• Onko esityksiä pelkistetty?
• Onko elementtejä suurennettu?
• Onko elementtejä pienennetty?
• Onko jotain jätetty pois?
• Onko jotain lisätty?
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4 aineiston analyysi

Tässä osiossa analysoin muodostamani analyysimallin avulla kuu-
sitoista aineistosta valittua kuvitusta. Tarkoituksena on löytää kus-
takin kuvasta tyylin kannalta olennaisimpia piirteitä.

4.1 All Moth Flutter By

Claire Wendlingin kuvitus on osa hänen kilpailua varten toteutta-
maa julistetta. Työ ei kuulu varsinaisesti mihinkään kategoriaan, 
mutta sisällytän sen kuitenkin osaksi töitä advertising-osiosta.

vaihe 1 · Tässä kuvituksessa on esitetty ihmismäinen olento 
(tästä eteenpäin tyttö) ja suhteessa suurikokoisia yöperhosia. Yksi 
yöperhosista on vangittuna lasikuvun alla jonka päällä tyttö istuu.

vaihe 2 · Kuvan tarkkaa kokoa ei ole ilmoitettu, mutta oletet-
tavasti se on toteutettu tyypilliseen julistekokoon. Spectrumin si-
vulla esitetty koko on myös oletettavasti tätä kokoa huomattavasti 
pienempi esitys. Edellisellä aukeamalla esitetty versio on vielä tä-
täkin pienempi. Kuva on muodoltaan neliömäinen, mutta koska 
kyseessä on vain rajattu osa täyttä julistetta, ei voida sanoa että ky-
seessä olisi tässä tapauksessa tekijän tarkoittama esitystapa. Poh-
ja on ollut oletettavasti alunperin jonkinlainen paperi lyijykynä-
piirrokselle ja digitaalinen työalusta tietokoneelle siirryttäessä.

Muuten kuvan elementtien suhde pohjaan on tässä tapauksessa 
melko yksinkertainen. Kuvassa on selkeä pääasiallinen element-
ti: tyttö ja yöperhoset. Tausta on selkeä ja pelkistetty. Taustasta 
voi erottaa taustavärin kanssa samansävyisen, ison s-kirjaimen.

Tyttö on sijoitettu kuvan keskiosaan ja muut elementit ympä-
röivät häntä. Kyseessä on videotuotannossa käytettyä sanastoa 
lainaten kokokuva, jossa hahmo näkyy kokonaisena ilman erityi-
siä ympäristöön liittyviä elementtejä. Ympäristö ei ole merkittä-
vä osa kuvituksen sisältöä.

vaihe 3 · Työssä käytetyt välineet on listattu aineistossa: "0,3 
square leads and ebony pencil and photoshop". Työ on siis toteu-
tettu lyijytäytekynällä, lyijykynällä ja photoshopilla. Työ näyt-
tää olevan toteutettu pääasiassa lyijykynillä ja osittain digitaali-
sesti. Lyijykynän käyttö on huomattavaa heti kuvaa katsottaessa, 
eikä välineen luonnetta ole pyritty piilottamaan erityisesti mil-
lään keinoin.
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Mitä voidaan sanoa välineiden käyttötavasta? Photoshopin roo-
li on ollut selkeästi taustan värin ja s-kirjaimen luomisessa. Tar-
kempi tarkastelu osoittaa myös sen kuinka tytön ja yöperhosten 
hento väritys näyttää olevan toteutettu osittain digitaalisesti. Vä-
ripinnat ovat hyvin tasaiset ja niistä puuttuu lyijykynän rosoinen 
jälki, joka on huomattavissa esimerkiksi yöperhosten siivissä. Vä-
ritys on pidetty pääosin mustavalkoisena. Lasikuvun sisällä ole-
van yöperhosen keltainen väri on epäilemättä toteutettu myös di-
gitaalisesti. Ensimmäisenä asiana käytettyihin välineisiin liittyen 
kuvasta hyppäsi esille lyijykynän tuttu jälki. Ehkäpä mustavalkoi-
sella ja hennolla värityksellä on haluttu korostaa lyijykynän tun-
nusomaista jälkeä?

Työvälineiden listauksessa käy selväksi että työ on toteutettu 

4.1  All Moth Flutter By
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ohuella lyijytäytekynän lyijyllä sekä paksummalla lyijykynällä. 
Jälki on pehmeähköä, hieman suttuista ja jollakin tapaa hentoa. 
Yksittäisiä kynän vetoja näyttäisi olevan hyvin suuri määrä. Pak-
sumpaa lyijykynää on käytetty varjostamaan erilaisia kohtia ku-
vituksessa. Lyijytäytekynää on puolestaan käytetty ääriviivojen 
toteutukseen ja muotojen tarkempaa kuvailua vaativaan työhön. 
Lyijykynää on siis käytetty kuvassa monipuolisesti kuvaamaan 
ääriviivoja, varjoja, muotoja ja materiaaleja.

vaihe 4 · Kuvallisten elementtien liioittelu näyttäisi olevan 
osa kuvan tyyliä. Yöperhoset näyttävät valtavilta tyttöön verrat-
tuna. Tytön silmät, korvat ja pää näyttävät suhteessa suurikokoi-
silta. Myös tytön jaloissa olevat tiu'ut ja niiden kiinnikkeet näyt-
tävät liioitellun suurilta.

Tytön korvat ovat myös selkeästi ylisuuret, mutta tässä tapauk-
sessa on hankalaa todeta onko korvien kokoa liioiteltu tyylikei-
nona vai ovatko isot korvat vain hahmon ominainen osa. Tämä ei 
kyllä tietenkään vaikuta lopulliseen visuaaliseen vaikutelmaan 
isoista korvista. On siis vaikeaa sanoa onko kyseessä karikatyroiva 
tyylillinen piirre joka toistuu tekijän töissä, vai vain hahmon "ro-
tuun" kuuluva piirre. Tällaisen yksittäisen kuvan tapauksessa on 
vaikeaa sanoa onko kyseessä toistuva tyylillinen piirre vai jotain 
muuta. Tyylin määritelmässä toistuvuuden vaatiminen on tällä 
tavalla yksittäistä kuvitusta käsiteltäessä ongelmallista.

Työtä tarkastellessa tuntuu siltä kuinka tällaiset esitettyjen asioi-
den muotoiluun liittyvät aspektit olisivat jollakin tapaa näkymät-
tömiä katsojalle. Kuvaa katsoessa ei tietoisesti tule välttämättä aja-
telluksi, että tällä hahmolla on hieman liioitellun kokoinen pää 
tai nenä, vaan pikemminkin vaikuttaa siltä että tällaiset asiat hy-
väksyy kuvaa katsoessa luonnollisesti ja tiedostamatta osaksi ku-
vaa. Rudolf Arnheim viittaa samantyyppiseen asiaan kirjassaan 
Art & Visual Perception13. Tämä tietysti vaikeuttaa tyylianalyy-
sin tekemistä, koska analyysissä on kyse juuri tällaisten tiedosta-

13. "…a comparison of La Source with a Venus by Titian or Michelange-
lo's David will demonstrate how little the bodies artists create have in 
common. The remarkable fact about a painting like La Source is that 
in looking at it we sense the effect of the formal devices that make it 
represent life so fully, even though we may not be conscious of these 
devices at all."
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mattomien asioiden esille tuonnista. Analyysin toteuttajalta vaa-
ditaan siis tarkkuutta tällaisien asioiden huomioinnissa.

pohdinta · Arnheim varoittaa kuinka huomion liiallinen 
kiinnittäminen yksityiskohtiin voi ajaa pois kuvan välittömästä 
vaikutuksesta kokonaisuutena14. Tyylikin rakentuu yksittäisistä 
elementeistä, mutta vaikuttaa kokonaisuutena välittömästi. Mitä 
voitaisiin sanoa tästä työstä kokonaisuutena? Lyijykynä välinee-
nä kiinnittää ainakin huomion. Tämän lisäksi luonnehtisin ku-
vassa olevien asioiden esitystapaa tyylitellyksi tai sarjakuvamai-
seksi. Kuvassa on myös selkeää luonnosmaisuutta, joka juontuu 
epäilemättä peittelemättömästä ja hieman suttuisesta lyijykynän 
jäljestä. Ensimmäinen asia joka kuvasta pisti omaan silmääni oli 
juuri tämä luonnosmaisuus. Voi olla epäreilua kuvailla kuvaa luon-
nosmaiseksi, kyseessähän on kuitenkin valmis työ, mutta en voi 
kieltää että kuva viestii minulle tietynlaista luonnosmaisuutta.

Miten nämä kategoriat sitten ilmentävät kuvan tyylillisiä piir-
teitä? Itse kuvailisin kuvan tyyliä lyijykynällä toteutetuksi, luon-
nosmaiseksi ja tyylitellyksi. Nämä kuvailut liittyvät keskeisesti 
kategorioihin 3 ja 4. Ensimmäisen ja toisen kategorian asiat ei-
vät näy tällaisessa nopeassa luonnehdinnassa. Väittäisinkin että 
usein ainakin yksittäisen kuvituksen tyylistä puhuttaessa viita-
taan nimenomaan 3. ja 4. kategorian asioihin, käytettyihin väli-
neisiin ja esitettyjen asioiden ulkoasuun. Ensimmäisen ja toisen 
kategorian asiat muuttuvat tyylin kannalta olennaisemmiksi laa-
jempia tyylillisiä kokonaisuuksia – kuten jonkin taiteilijan tuo-
tantoa – tarkastellessa.

Hyödyllinen kysymys kuvan tyylin purkamisessa on: mitä pi-
täisi tehdä jos haluaisi mukailla tässä kuvassa käytettyä tyyliä? On 
selvää että helpoin tapa saavuttaa samanlainen jälki on käyttää sa-
moja välineitä samalla tavalla. Tässä tapauksessa siis lyijykyniä ja 
Photoshoppia. Välineeseen liittyvien valintojen lisäksi tulisi mu-
kailla myös kuvaelementtien esityksiin liittyviä valintoja. Siis sitä 
mitä on tyylitelty ja miten. Näiden keskeisten seikkojen lisäksi pi-

14. "If one wishes to be admitted to the presence of a work of art, one 
must, first of all, face it as a whole. What is it that comes across? What is 
the mood of the colors, the dynamics of the shapes? Before we indenti-
fy any one element, the total composition makes a statement that we 
must not lose."
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täisi mukailla tietysti myös pohjaan ja sommitteluun sekä sisäl-
töön ja aiheeseen liittyviä asioita. Jos tunnistaa ja huomioi kaik-
ki kuvan totetuksessa tehdyt valinnat, voi varmastikin toteuttaa 
hyvin samantyylisen tai täysin samantyylisen kuvan.

4.2 A Wild Swan 5 “Beasts”

Yuko Shimizun kuvitus on mukana aineiston kirjoja varten teh-
tyjen kuvitusten kategoriassa.

vaihe 1 · Kuvassa on esitettynä ruusuista koostuva kukkakäy-
tävä, jonka päässä odottaa jonkinlainen hirviö. Kuvan alaosassa 
lähellä katsojaa makaa yksittäinen ruusu.

vaihe 2 · Työ on toteutettu 13 × 19 tuumaiselle, valkoiselle pa-
perille. Kuva on elementeiltään melko yksinkertainen. Kuvassa 
on hirviö, ruusuista muodostuva käytävä ja yksittäinen, pudon-
nut ruusu kuvan alareunassa. Hirviö ja ruusupolun pää on sijoi-
tettu keskeisesti kuvan keskipisteen yläpuolelle. Hirviön ja yk-
sittäisen ruusun epäsymmetriset asemat rikkovat hieman kuvan 
symmetristä asetelmaa. Hirviö on selkeästi sijoitettu syvemmäl-
le kuvan sisään, kauemmas katsojasta.

vaihe 3 · Työ on toteutettu musteella paperille. Tarkempaa 
työvälinettä ei ole mainittu, mutta tehtyjen merkkien viivan pak-
suuden vaihtelu viittaa jonkinlaiseen siveltimeen tai vastaavaan 
työvälineeseen jolla voi saavuttaa samankaltaista viivan paksuu-
den vaihtelua. Tätä työvälineelle ominaista piirrettä on hyödyn-
netty kuvassa.

vaihe 4 · Työn suhteellisen yksinkertaisesta sisällöstä ja ra-
kenteesta huolimatta työssä on huomattavissa tyyliteltyjä piirtei-
tä esitettyjen asioiden ulkoasussa. Ruusuissa on esimerkiksi huo-
mattavissa hienoista liioittelua kukan koossa lehtiin ja varteen 
verrattuna. Tämän lisäksi hirviön ulkoasussa on myös liioiteltuja 
piirteitä. Lyhyet jalat ja iso, liioiteltu ylävartalo antavat sille mie-
lestäni jollakin tapaa pehmolelumaisia piirteitä. Väitän näin sii-
tä huolimatta että kuvan yleisvaikutelma on kuitenkin mielestä-
ni sopivalla tavalla pelottava. Tässä voidaan nähdä ristiriita työn 
tyylin ja sen vaikutelman välillä. Toisaalta ehkäpä tässä tapauk-
sessa tätä on juuri haluttukin.

pohdinta · Huomattavinta tässä työssä on käytetyn välineen 
ja sen käyttötavan jälkeen 1. kategoriaan liittyvä elementtien sijoit-
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telu. Kuvitus saa vahvuutensa juuri syvyysvaikutelmasta ja vah-
vasta, kontrastisesta ilmeestään. Vähemmän voidaan sanoa ku-
vaelementtien tyylittelystä, koska niitä on vähän ja koska ne on 
esitetty melko pelkistetysti.

4.2  A Wild Swan 5 “Beasts”
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4.3 Bears

Cory Godbeyn kuvitus on aineiston sarjakuvia käsittelevässä osiossa.
vaihe 1 · Kuvassa on esitetty isompi karhu, kaksi karhunpen-

tua ja ihmislapsi metsässä.
vaihe 2 · Kuva on kooltaan 12,5 × 20 tuumainen suorakulmio. 

Työ on toteutettu oletettavasti aluksi jonkinlaiselle paperille jon-
ka jälkeen sitä on siirrytty työstämään digitaalisesti.

Kuvan taustana ei toimi tässä tapauksessa mikään valmis pohja 
niin kuin esimerkiksi paperin pinta, vaan koko kuvapinta on peitet-
ty merkeillä tai väreillä. Kuvan aihe – tyttö ja karhut – on sijoitettu 
pystysuuntaisesti keskelle kuvapintaa, mutta vaakasuuntaisesti 
kuvapinnan alaosaan. Tyttö ja karhut on aseteltu kuvan etualal-
le muiden kuvaelementtien jäädessä selkeästi niiden taakse. Ku-
van valaistuksessa ja aiheen sijoittelussa on jotain teatterimais-
ta. Valo on keskeisesti kohdistunut tyttöön. Kuvaelementit ovat 
jakautuneet melko vahvasti eri tasoille. Aivan kuvan pohjassa on 
hieman tilaa estämässä pääaiheen kömpelön sijoittamisen liian 
lähellä kuvan reunaa. Sen jälkeen esiintyy tyttö ja karhunpennut. 
Isompi karhu on näiden takana. Ison karhun takana on puoles-
taan joukko kiviä ja puita joiden takana on muu metsä joko hyvin 
pelkistettynä tai sumun sävyttämänä. Tällä tapaa kuva jakaantuu 
viiteen eri tasoon johon elementit on sijoitettu.

vaihe 3 · Käytetyiksi välineiksi tässä työssä on listattu grafiitti 
ja digitaaliset työkalut. Varmaankin siis lyijykynä ja jonkinlainen 
piirto- tai kuvankäsittelyohjelma. Arvelisin että kuva on toteutet-
tu jokseenkin samalla tavalla kuin ensimmäinenkin kuva. Ensin 
on tehty viivapiirros lyijykynällä tai kynillä, jonka jälkeen kuvaa 
on väritetty ja työstetty digitaalisesti. Elementtejä ympäröivät vii-
vat ovat paksuja, pehmeähköjä ja mustia. Hahmojen ääriviivojen 
sisällä ja ympäristössä on paljon pientä viivoitusta tuomassa hie-
man tekstuuria pintaan. Viivan paksuus vaihtelee hieman mel-
ko paksusta todella hentoon. Esimerkiksi ison karhun ääriviivat 
verrattuna sen huuliin. Huulissa on myös hyödynnetty katoavaa 
viivaa. Hahmojen paksut ääriviivat erottavat ne hyvin taustasta 
ja toisistaan. Ensimmäiseen työhön verrattuna lyijykynän jälki ei 
ole kuitenkaan samalla tavalla pääosassa tässä työssä. Tämä joh-
tuu epäilemättä kuvan värityksestä, joka antaa sille hieman eri-
laisen ilmeen.
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Väritykseltään kuva on melko tasainen. Värit ovat hyvin maan-
läheiset ja niitä on käytetty luomaan tunnelmaa ja erottamaan 

4.3 Bears
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elementit toisistaan. Selkeästi tärkeimpänä elementtinä erottuu 
vaalea tyttö tummia karhuja vasten. Iso karhu puolestaan erottuu 
myös vastakkaisesti tummana päänä metsän vaaleaa taustaa vas-
ten. Myös toisen pentukarhun pää erottuu samalla tavoin tumma-
na elementtinä tytön paitaa vasten. Maanläheisistä, vähemmän 
kylläisistä väreistä johtuen en kuvailisi kuvaa kovin värikkääksi. 
Kuvassa esiintyy hieman keltaista, hieman valkoista, vihreän eri 
sävyjä ja harmaita sekä mustaa. Väreillä itsessään ei ole leikitel-
ty, vaan niitä on käytetty lähinnä kontrastien muodostamiseen 
elementtien välille.

vaihe 4 · Tyylittely on tässä kuvassa selkeää. Tytön ja karhun-
pentujen osalta on huomattavissa käsien ja jalkojen hienoinen pie-
nennys. Tytön kasvonpiirteitä on myös tyylitelty. Silmiä ja niiden 
kokoa on korostettu. Tila silmien ympärillä on suuri jättäen ne-
nälle ja suulle vähemmän tilaa kasvojen alaosassa.

Karhuja on puolestaan tyylitelty vähemmän. Karhun pentujen 
tassut vaikuttavat yksinkertaistetuilta samalla tavalla kuin tytön 
kädet ja jalatkin, mutta muuten karhut ovat melko realistisia tyt-
töön verrattuna. Eri elementtien tyylittely siis vaihtelee kuvan 
sisällä. Metsä puolestaan on hyvinkin tyylitelty. Ohuet puut kas-
vavat suoraan ylöspäin ja kivet ovat pehmeitä sammalkumpuja. 
Karhuissa on myös aistittavissa tietynlaista ihmismäisyyttä, mut-
ta tällä on varmaankin enemmän tekemistä sommittelun ja va-
laistuksen kanssa kuin varsinaisen tyylittelyn. Tyylillisesti kuva 
muistuttaa hieman John Bauerin teoksia.

Mielenkiintoisesti tässä ja ensimmäisessä kuvassa ihmishah-
mot on esitetty mielestäni tyylitellymmin kuin eläinhahmot. Voisi 
spekuloida, että kuvittajat tyylittelevät itselleen tutumpia asioita 
herkemmin kuin vähemmän tuttuja. Toisaalta tällainen tyylilli-
nen vaihtelu voi toimia myös tehokeinona. McCloud esittää kir-
jassaan Understanding Comics kuinka japanilaisissa sarjakuvis-
sa sekä esimerkiksi Tintissä hahmot on esitetty hyvin tyylitellysti, 
mutta ympäristöt on esitetty hyvin realistisesti. McCloud speku-
loi että näin yhdistyy hyvällä tavalla hyvin samaistuttava, abstrak-
ti hahmo ja hyvin oikean paikan tunnun luovat ympäristöt. Hah-
moilla ja ympäristöllä on lukijan kannalta erilaiset tavoitteet ja 
siitä johtuen niitä kohdellaan tyylillisestikin eri tavoilla.
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4.4 Window View

Seth Rutledgen kuvitus on konseptikuvituksia käsittelevässä osiossa.
vaihe 1 · Kuvitus esittää miestä, joka katsoo ulos lentokoneen 

ikkunasta lentokoneen ulkopuolella olevaa alusta.
vaihe 2 · Työ on toteutettu 15 × 7 tuumaiselle pohjalle digitaa-

lisesti. Mies on sijoitettu kuvan oikealle puolelle ja alus puolestaan 
vasemmalle puolelle. Kuva antaa kuvakulmallaan käsityksen siitä, 
että istuisimme itse miehen takana katselemassa samaa näkymää.

vaihe 3 · Kuva on toteutettu digitaalisesti. Luonnehtisin kuvaa 
digitaaliseksi maalaukseksi. Käytetty väline voi olla Photoshop tai 
jokin muu digitaalinen kuvankäsittely- tai maalausohjelma. Työ 
välineenä on siis digitaalinen sivellin tai siveltimet. Siveltimen jäl-
ki on melko rosoista ja kuvasta erottuu selkeä tekstuuri joka lisää 
sen maalauksellista tuntua. Elementtejä on muutenkin käsitelty 
rennolla kädellä ja liialliset yksityiskohdat on jätetty pois. Digi-
taaliset siveltimet ovat ainoa käytetty väline työssä. Viivapiirros-
ta ei ole käytetty tai jos sitä on käytetty on se jäänyt jossakin työn 
teon vaiheessa pois kokonaan. Siveltimen jälki on selkeästi ero-
tettavissa työssä.

Värien käyttö on hillittyä ja todentuntuisen vaikutelman luovaa. 
Jotkin kuvan elementit on jätetty vähemmälle huomiolle. Miehen 
penkin takaosaa ei esimerkiksi ole kuvattu lainkaan. Kylläisem-
mät värit on säästetty miestä varten. Mies erottuu ainoana väril-
lisenä elementtinä muuten melkein mustavalkoisessa kuvassa. 
Toisena kuvan pääaiheena toimiva alus puolestaan erottuu kont-
rastinsa puolesta vaaleasta taustasta. Mies puolestaan on suurim-
maksi osaksi vaalea elementti tummalla taustalla.

4.4 Window View
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vaihe 4 · Kuvasta on hankalaa erottaa tyyliteltyjä piirteitä. 
Miehen kasvot ovat toki jokseenkin rosoiset ja maalaukselliset, 
mutta niiden mittasuhteet ja yleisilme on kuitenkin realistinen. 
Maalauksellisesta käsittelystä huolimatta kuvan realistisuus toi-
mii vahvana piirteenä ottaen huomioon kuvan fantastisen aiheen.

Kuvaan liittyy kyllä esitettyjen asioiden pelkistämistä. Esityk-
set ovat mittasuhteidensa puolesta realistiset, mutta eivät suin-
kaan yksityiskohtiensa puolesta. Elementtien pelkistäminen ja 
tiettyjen asioiden kuvaamatta jättäminen luovat kuvalle vahvaa 
ja selkeää ilmettä. On pyritty keskittymään olennaiseen. Tällai-
nen käsittely voi olla kuvituskuvan vahvuus verrattuna esimer-
kiksi vastaavaan valokuvaan. Toisaalta olennaiseen keskittymi-
nen minimoi myös työn taakan.

pohdinta · Tällaisessa kuvassa tyylin ilmentävimpänä piir-
teenä ei toimi esitysten tyylittely vaan pikemminkin käytetty vä-
line ja sen jälki. Tällaisessa tapauksessa voidaan huomata kuinka 
tyylilliset kategoriat ovat eri tavoilla olennaisia erilaisissa kuvis-
sa. Tämän kuvan tapauksessa ei voida puhua vahvasta tyylittelys-
tä ja huomio keskittyykin sen ansiosta enemmän käytettyyn väli-
neeseen ja sen käyttötapaan.

4.5 Aces High

Dug Stanatin veistos kuuluu aineiston kolmiulotteisia töitä käsit-
televään osioon. Veistokset eivät tietenkään ole kuvituksia, mutta 
käsittelen kuitenkin tätä kategoriaa samalla tavalla kuin muita-
kin töitä, vaikka voikin olla että eri puolilta tarkasteltuna veistok-
sista paljastuisi erilaisia asioita.

vaihe 1 · Veistoksessa on esitettynä kuolleen tai epäkuolleen 
pilotin rintakuva.

vaihe 2 · Veistoksen koko on 3 × 6 × 2 tuumaa. Kyseessä on 
keraaminen veistos. Kuva veistoksesta on otettu hieman viistosti 
kuvan edestä. Kuva on otettu tyhjää vaaleaa taustaa vasten. Sel-
keästi on haluttu korostaa itse veistosta ja tausta sekä muut asiat 
on jätetty niin neutraaleiksi kuin mahdollista, jotta huomio kes-
kittyisi pelkästään veistokseen.

vaihe 3 · Veistos on keraamisesti toteutettu. Tarkempaa ma-
teriaalia ei ole ilmoitettu. Varmaankin materiaalina on toiminut 
jonkinlainen muovailtava massa, tekijän kädet sekä erilaiset työ-
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kalut. Pinnat ovat väreiltään likaisia ja melko rosoisia. Työ näyt-
tää siltä että sitä olisi väritetty erikseen veistoksen tekemisen yh-
teydessä. Väreillä ei ole kuitenkaan vahvaa asemaa ulkoasussa. 
Hieman samalla tavalla kuin aiemmassa All Moth Flutter By työs-
sä värit on jätetty vähemmän tärkeään asemaan. Ehkäpä tässäkin 
työssä on haluttu korostaa eniten materiaalin luonnetta ja muo-
toja värien sijasta. Toisaalta kirkkaat ja äänekkäät värit eivät so-
pisi välttämättä aiheeseen.

vaihe 4 · Huomattavinta työssä on sen monet tyylitellyt ele-
mentit, esimerkiksi pääkalloa on selkeästi venytetty pystysuun-
nassa. Aineistoa tarkastellessa ilmenee, että tällainen pystysuun-
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nan painotus on olennainen elementti taiteilijan muissakin töissä. 
Venytyksen lisäksi kallonpiirteitä on muunneltu ja liioiteltu. Sil-
mäkuopat ovat ympyränmalliset ja suulla on normaalia suurem-
pi rooli. Huomionarvoista on myös hampaiden vähäinen määrä. 
Liiallisten ja varsinkin liian pienien yksityiskohtien tuottamaa vi-
suaalista vaikutusta on haluttu välttää. Niinpä monet pienet ham-
paat muuttuvat kouralliseksi suurempia hampaita. Tämä yksin-
kertaistaa visuaalista ilmettä ja tekee siitä selkeämmän.

Toisaalta samanlaista käsittelyä eivät ole saaneet pilotin paidas-
sa olevat napit. Voi olla että nappien liioittelu tekisi veistoksesta 
lapsellisen näköisen ja näin heikentäisi työn vaikutelmaa. Toisaal-
ta napit ja paita eivät ole työssä pääosassa, joten niiden liioittelu 
veisi huomiota pois päältä joka on selkeästi työssä keskeisintä.

Tietysti työssä on myös vahva kolmiulotteinen vaikutelma ja 
realistinen valaistus. Nämä piirteet johtuvat luonnollisesti siitä 
että työ on toteutettu kolmiulotteiseksi.

pohdinta · Vaikka veistokset ovatkin kolmiulotteisia töitä, so-
pii analyysimalli näihinkin töihin mielestäni hyvin. Toki on sel-
vää, että veistokset olisivat kotonaan sellaisessa ympäristössä jos-
sa niitä voisi tarkastella eri kulmista. Kirjaan painettuna näkyvillä 
on aina ainoastaan yksi puoli työstä. Toisaalta tällainen moniulot-
teisuus ei ole keskeistä kaikissa veistoksissa.

4.6 Dance of Death

Jeffrey Alan Loven työ on aineiston toimituksellisia töitä käsitte-
levässä osassa.

vaihe 1 · Kuvassa on esitetty kaapuun pukeutunut ihmishah-
mo ja kaksi luurankoa.

vaihe 2 · Kuva on toteutettu todennäköisesti jonkinlaiselle 
maalauspohjalle. Kuva on kooltaan 13 × 9 tuumaa. Kuva on raken-
teeltaan melko yksinkertainen. Hahmot on sijoitettu punaiselle 
pohjalle ikään kuin jonoon. Ensiksi on luuranko, sen jälkeen ih-
mishahmo jonka jälkeen tulee toinen luuranko. Kokovaihtelu ja 
hahmojen sijoittelu antaa ymmärtää että hahmot on aseteltu sy-
vyyssuunnassa peräkkäin. Ihmishahmon keskeinen sijoittelu te-
kee siitä tyypilliseen tapaan keskeisimmän hahmon kuvassa. Tä-
hän vaikuttaa epäilemättä myös ihmishahmon ainutlaatuisuus.

vaihe 3 · Työssä käytetyksi välineeksi on ilmoitettu ainoastaan 
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akryyli. Kyseessä on siis akryylimaalaus. Työstä voi erottaa kol-
me pääväriä: punainen, musta ja valkoinen. Työn rosoinen jälki 
ja teksturoidut pinnat antavat sille karhean ilmeen. Selkeät väri-
alueet puolestaan korostavat työn selkeän kontrastista ulkoasua. 
Työ antaa vaikutelman siitä että se olisi toteutettu jollakin muul-
la työkalulla kuin siveltimellä. Ainoa väriläiskä mustan ja punai-
sen lisäksi on hahmon kasvoissa. Tällainen värinkäyttö on omi-
aan lisäämään hahmon keskeisyyttä.

vaihe 4 · Vaikka kallojen käsittely on edeltävään työhön ver-
rattuna suhteellisen realistista, on luurangoissa otettu melko ren-
to ote. Varsinkin luiden kuvaamisessa. Esimerkiksi rintakehä on 
sekava massa erilaisia viivoja ja muotoja. Pääkallot sinänsä ovat 
realistisempia, mutta niissäkin muotojen kuvaus on tehty rennol-
la otteella. Kuvan yleisvaikutelma on selkeästi laitettu realismin 
edelle. Asioita on myös pelkistetty ja yksinkertaistettu melko pal-
jon. Hahmosta erottuu vain kasvot ja epämääräinen kaapu, joka on 
puolestaan vain musta väripinta. Hahmon kasvot ovat selkeästi ai-
kuisen ihmisen kasvot. Muotoja on pelkistetty ja kasvonpiirteet on 
ilmaistu ainoastaan tummilla väripinnoilla. Pelkistämisestä huo-
limatta ei voida puhua ainakaan vahvasta tyylittelystä. Kasvon-
piirteet ja mittasuhteet ovat karkeasti ottaen oikeilla kohdillaan. 

4.6 Dance of Death
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Kova valo ja varjot toki muokkaavat ja vääristävät niitä hieman.
pohdinta · Keskeistä tämäntyyppisessä kuvituksessa on vah-

va, selkeä ilme, värit ja kuvan pinnan tekstuuri. Yksinkertaisesta 
rakenteesta syntyy vahva yleisilme. Aihe, värimaailma ja tekstuu-
ri puolestaan luovat kuvalle visuaalista mielenkiintoa.

4.7 Harmless Offering

Howard Lyonin toteuttama työ on aineiston institutional-osiossa.
vaihe 1 · Kuvassa on kissanpentu, jota tuntemattomaksi jää-

vä mies tarjoaa katsojalle.
vaihe 2 · Kuva on kooltaan 15 × 20 tuumainen digitaalinen 

maalaus. Kissanpentu ja mies ovat keskeisimpiä elementtejä ku-
vassa. Tämän lisäksi kuvassa on tausta, jona toimii synkähkö kes-
kiaikainen kaupunkimaisema. Kissanpentua on korostettu myös 
valaistuksen avulla.

vaihe 3 · Käytetyksi välineeksi on ilmoitettu digitaaliset työ-
kalut. Kyseessä on ilmeisesti digitaalinen maalaus, joka on toteu-
tettu photoshopilla tai jollakin muulla maalaus- tai kuvankäsitte-
lyohjelmalla. Työvälineinä ovat toimineet siis erilaiset digitaaliset 
siveltimet ja työkalut. Jälki on Window Seat työhön verrattuna siloi-
tellumpaa. Erilaisten siveltimien tarjoamaa tekstuuria ei ole tuotu 
yhtä vahvasti esille kuin Window Seatissa. Kuvan kannalta olennai-
simpia asioita on käsitelty yksityiskohtaisemmin kuin vähemmän 
oleellisia. Kissanpennun kasvoissa on esimerkiksi enemmän yksi-
tyiskohtia kuin miehen käsissä. Toisaalta myös vähemmän oleel-
lisia asioita on jätetty kuvassa varjoon siinä missä kissanpentu on 
valaistu edestäpäin, jotta se erottuisi selkeästi taustastaan.

Siveltimien jälki on pehmeähköä. Jälki muistuttaa ehkä hie-
man siloitellumpaa öljyvärimaalauksen jälkeä. Heti kuvaa kat-
somalla ei käy selväksi miten se on toteutettu, mutta yleisilmeel-
tään jälki on maalauksellista.

vaihe 4 · Kuvassa esitetyt asiat on esitetty melko realistisesti. 
Fantastisia yksityiskohtia lukuunottamatta kissanpentu näyttää 
realistiselta, oikealta kissanpennulta. Tiettyjen elementtien pelkis-
tämistä lukuunottamatta esityksen ovat realistisia. Miehen sormia 
on esimerkiksi käsitelty vähemmillä yksityiskohdilla kuin kissan-
pennun kasvoja, joista voi löytää hyvinkin pieniä yksityiskohtia.

pohdinta · Window Seat työn tavoin tästä kuvasta puuttuu 
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vahvan tyylittelyn tai pelkistämisen piirteitä. Maalauksellinen jäl-
ki, valaistus ja sommittelu nousevat ehkäpä tässä työssä kaikista 
vahviten esille tyylillisinä elementteinä.

Ashwin huomauttaa artikkelissaan siitä kuinka hänen käyttä-
missään kategorioissa tyypillisesti ääripäissä olevat piirteet kaikis-
ta vahvimmin määrittävät kuvan tyyliä. Samalla tavalla jos tietyt 
tyylin rakentamisen tavat puuttuvat kuvasta kokonaan – esimer-
kiksi karikatyrointi ja tyylittely – pitää tässä tapauksessa kuvan 
tyyliä luonnollisesti kuvailla niiden piirteiden kautta josta jotain 
voidaan sanoa. Tyylittely ei siis ole tällaisessa realistisessa esityk-
sessä olennainen tyylillinen piirre.

4.8 Mischief

J. A.W. Cooperin kuvitus on aineistossa julkaisemattomien töi-
den osiossa.

vaihe 1 · Kuvassa on esitetty naishahmo, kolme apinaa ja lin-
tuja. Apinoilla ja naisella on naamiot käsissään tai kasvoillaan.

vaihe 2 · Työ on toteutettu 10 × 14 tuumaiselle pohjalle guas-
silla ja musteella. Todennäköisesti pohja on ollut jonkinlainen 
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paperi tai maalauspohja. Hahmot on sijoitettu harmaalle, tekstu-
roidulle pohjalle. Naishahmo on oletettavasti kuvan pääaihe ko-
konsa ja keskeisen sijoittelunsa puolesta. Keskeisyyttä korostaa 
tässäkin työssä Dance of Death työn tavoin naishahmon ainutlaa-
tuisuus. Apinoita ja lintuja on useita ja ne ovat kaikki suurinpiir-
tein saman näköisiä. Poikkeuksena ovat apinoiden pitelemät naa-
miot, jotka poikkeavat ulkoasunsa puolesta toisistaan. Nainen on 
puolestaan yksin ja ainutlaatuinen.

Kuvan pinta-ala on täytetty melko tasaisesti hahmoilla. Pientä 
syvyysvaihtelua hahmojen asettelussa on, mutta muuten syvyy-
den vaikutelma on melko heikko. Taustakin on tyhjä, tasainen vä-
ripinta. Syvyysvaikutelma on toteutettu ainoastaan limittämällä 
kuvan elementtejä.

vaihe 3 · Aineistossa ilmoitetut välineet ovat guassi ja muste. 
Tästä huolimatta joissakin viivoissa jälki näyttää vahvasti lyijyky-
nällä tehdyltä ja herää epäilys siitä, että kuvan pohjapiirros olisi 
kuitenkin toteutettu myös lyijykynällä.

Suurin osa väripinnoista näyttäisi olevan guassilla peitetty. 
Vahvat mustat alueet puolestaan ovat todennäköisesti toteutettu 
musteella. Näiden lisäksi kuvaan tehdyt viivat näyttävät olevan 
tehty lyijykynällä. Joitain viivoja on vahvistettu guassilla. Viiva-
piirroksen pohjalta työ on väritetty ja sen jälkeen osia on vahvis-
tettu ja muokattu. Guassia on käytetty osittain vesivärin tavoin vä-
rittämään jo aiemmin tehtyjä muotoja. Pohjapiirrustus on myös 
melko selkeästi näkyvissä kuvassa, eikä maalia ole käytetty täy-
sin peittämään pohjapiirrustusta vaikkakin sillä on vahvennet-
tu osia viivoista. Linnuista löytyy eniten maalauksellista otetta 
ja pidänkin todennäköisenä että linnut on maalattu suoraan ku-
vaan jossakin sellaisessa työvaiheessa jossa muut elementit ovat 
jo olleet paikoillaan. En usko että lintuja varten on tehty erillistä 
pohjapiirrustusta.

Erilaisten työvälineiden käyttö tässä työssä näkyy selkeästi 
mustien alueiden mustuudessa verrattuna muiden väripintojen 
suhteessa melko vaaleaan väriin. Yleisilme kuvassa on siis mel-
ko vaalea, mustien alueiden ja muutamien muiden alueiden tum-
muutta lukuunottamatta.

vaihe 4 · Tyylittely kuvassa on selkeintä naishahmon käsitte-
lyssä. Naisen käsien, keskivartalon ja kasvonmuotojen muotoilu 
on selkeästi tyyliteltyä. Selkeintä tämä on naisen käsissä ja sor-
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missa. Oikean käden muotojen venyttely ja muokkaus on jo mel-
ko pitkälle vietyä. Käsien pituutta on liioiteltu ja vartalo muuttuu 
rinnoista alaspäin aaltomaisesti soljuvaksi muodoksi. Samanlaista 
muodoilla leikittelyä on huomattavissa apinoiden kehoissa joissa 
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linjoja ja ääriviivoja on selkeytetty ja virtaviivaistettu. Uskottavan 
kolmiulotteisuuden kustannuksella on haluttu leikitellä kaksiulot-
teisilla muodoilla. Tällaisten kaksi- ja kolmiulotteistenkin muo-
tojen muotoiluun viitataan termillä shape design. Miellyttävien ja 
selkeiden muotojen toteuttaminen on shape designin keskeinen 
ajatus. Tällainen muotojen tietoinen ajattelu on selkeästi huo-
mattavissa naisessa ja apinoissa. Apinoiden lailla myös naishah-
mon anatomisia muotoja on pelkistetty. Oikean käden olkapään 
yläosa on pelkistetty, sileä muoto. Myös selän ja keskivartalon lin-
jat ovat tasaisia kaaria. Realistisuuden sijaan on haluttu korostaa 
kaksiulotteisia muotoja ja niiden visuaalista vaikutelmaa.

4.9 Photoshop

Goni Montesin työ on aineiston mainontaa käsittelevien töiden 
osiossa.

vaihe 1 · Kuvassa on esitetty naishahmo kameran ja styluksen 
kanssa värikkäässä avaruudessa.

vaihe 2 · Työ on toteutettu 17 × 11 tuumaiselle pohjalle digitaa-
lisilla työvälineillä. Nainen on sijoitettu kuvaan epäsymmetrises-
ti hieman lähemmäs kuvan alaosaa, pään ja ylävartalon nojatessa 
kuvapinnan vasempaan reunaan. Epäsymmetrisyys on ollut kä-
sittelemissäni töissä melko harvinaista ja jos sitä on käytetty, on 
sitä yleensä tasapainotettu jonkinlaisella elementillä (kts. Bears 
ja A Wild Swan 5 "Beasts")

Kuvan taustana toimii erivärisistä neliöistä koostuva ruudukko. 
Nainen on sijoitettu taustan ja valkoisten ympyröiden välille sy-
vyyssuunnassa kuvan keskiosaan. Naisen asento, kuvan epäsym-
metrisyys ja diagonaalit naisen asennossa ja taustan kuvioinnissa 
antavat kuvalle vahvan liikkeen vaikutelman. Liikkeen vaikutel-
maa vahvistavat myös valkoiset ympyrät jotka myös kohdistavat 
katsojan huomiota.

vaihe 3 · Työ on toteutettu todennäköisesti ainakin osittain 
photoshopin kaltaisen ohjelman maalaus ja piirtotyökaluja hyö-
dyntäen. Työssä on käytetty ohuita viivoja ja melko tasaisia väri-
pintoja joissa on paikoin hieman rosoista tekstuuria. Lähinnä nai-
sen piirteissä on erotettavissa hieman maalauksellisempaa otetta 
verrattuna kuvituksen muihin elementteihin, jotka ovat melko ta-
saisia ja säännöllisiä. Kuva vaikuttaa siltä että se on saatettu hy-
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vinkin toteuttaa ensin viivapiirroksena jonka jälkeen sitä oltaisiin 
väritetty erilaisilla väripinnoilla ja maalaamalla. Tässä tapaukses-
sa myös viivat ovat vaihtelevan värisiä.

Ehkäpä huomattavinta tässä kuvassa on värien käyttö. Värit ovat 
vahvoja ja kylläisiä. Naisen esityksen osalta värit ovat myös epä-
realistisia tai ainakin vahvasti sävytettyjä ikään kuin naiseen lan-
keaisi vain sinistä valoa. Naisen kuvaamiseen käytetyt värit ovat 
tummempia kuin taustassa ja naisesta lähtevissä siivissä. Naisen 
täysmusta paita muodostaa kontrastin muuten hyvin värikkäil-
le ja kirkkaille väreille.

vaihe 4 · Naisen esitys kuvassa on värien käyttöä lukuunot-
tamatta melko realistinen. Poikkeuksellisin asia on naisen jalko-
jen pituus. Jalat näyttävät venyvän poispäin kuvan fokuksesta. 
Tätä on voitu käyttää tyylikeinona kuvan liikkeen vaikutelman 
vahvistamiseksi.

pohdinta · Mitä voidaan sanoa yksittäisessä kuvassa toistuvis-
ta piirteistä? Viivojen ja värien käyttö ovat selkeästi samalla tavalla 
toistuvia piirteitä kaikkialla kuvituksessa. Viivat ovat pääasiassa 
ohuita ja niiden paksuus ei vaihtele. Väripinnat ovat puolestaan 
melko tasaisia ja mekaanisia ja niitä yhdistää pääasiassa vahvat, 
kylläiset värit. Naisen hahmo muodostaa kuvassa poikkeuksen 
näihin, koska naisessa käytetyt värit ovat tummempia ja paikoin 
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naisen ja vaatteiden käsittelyssä on erotettavissa maalaukselli-
siakin piirteitä. Nainen siis eroaa tyyliltään hieman muista ku-
vassa käytetyistä asioista. Nainen on haluttu kuvata realistisesti, 
vaikka vaihtoehtona olisi voinut olla esimerkiksi tyylitellympi, 
digitaalinen pikselinainen. Naisen realistinen esitys tuo kuvaan 
miellyttävää tyylillistä kontrastia. Toisaalta naisen esityksessä ei 
olla menty realismin puolelle värityksen suhteen. Ehkäpä tällai-
nen ratkaisu muuntaisi miellyttävän kontrastin epämiellyttäväksi 
epäsoinnuksi. Muita kuvassa toistuvia elementtejä ovat: liikkeen 
vaikutelmaa ja syvyyden vaikutelmaa vahventavat asiat, geomet-
riset kuviot ja erilaiset gradientit.

4.10 Tom, Thom

Rovina Cainin työ on aineiston kirjoja varten tehtyjen kuvitus-
ten osiossa.

vaihe 1 · Kuvassa kaksi ihmishahmoa liikkuu kohti mökkiä 
talvisessa maisemassa. Mökin takana väijyy joukko jättimäisiä 
susia ja lintuja.

vaihe 2 · Kuva on toteutettu 13 × 19,5 tuumaiselle paperille. 
Eläinjoukko on sijoitettu kuvan yläosaan peittäen hieman alle 
puolet kuvan pinta-alasta. Kuvan alaosassa ja etualalla lumikent-
tä peittää suurimman osan kuvan pinta-alasta. Syvyysvaikutel-
maa kuvaan on luotu elementtien koon vaihtelulla. Etualalla ovat 
mökkiä lähestyvät ihmishahmot jonka jälkeen lähin elementti on 
mökki jonka takana eläinjoukko odottaa. Mökki on sijoitettu kes-
keisimmin kuvan keskelle, kun puolestaan ihmishahmot ja eläin-
joukko on sijoitettu kuvan ylä- ja alaosiin. Kuvassa on samaan ta-
paan luoto jännitettä avainelementtien välille, kuin Bears ja A Wild 
Swan 5 "Beasts" töissäkin. Näissä töissä keskeiset elementit on si-
joitettu poispäin kuvan keskikohdasta, mutta kuitenkin niin että 
ne asettuvat tasapainoisesti sivulle suhteessa toisiinsa.

vaihe 3 · Käytetyiksi välineiksi on ilmoitettu lyijykynä ja digi-
taaliset työvälineet. Monien muidenkin aineistossa olevien kuvien 
tapaan työ on siis toteutettu osittain analogisesti ja osittain digi-
taalisesti. Työstä erottuukin selkeästi kynän jälki, mutta on han-
kalaa sanoa tarkemmin miten työtä on jälkikäsitelty digitaalises-
ti. Onko All Moth Flutter By työn tapaisesti sävytetty vain tiettyjä 
pintoja vai onko käsittelyä viety pidemmälle. Lyijykynällä tehty-
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jen viivojen lisäksi työstä voi erottaa pyyhekumilla, jonkinlaisel-
la raapustimella tai ehkä digitaalisesti tehtyjä valkoisia viivoja. 
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Tämän lisäksi hangessa on erotettavissa monenlaista tekstuuria 
ja vähän sinistä väriäkin. Muuten työn on muihin aineiston töi-
hin verrattuna väritön. Pääosassa on kynän orgaaninen jälki ja 
viivojen käyttö.

Viivoja on käytetty runsaasti teksturoimaan erilaisia pintoja ja 
muotoilemaan muotoja. Viivan paksuutta ei erityisesti vaihdella, 
mutta useita viivoja on käytetty muodostamaan paksumpia viivo-
ja esimerkiksi susien jaloissa. Viivan paksuus ei juurikaan vaih-
tele, mutta viivan tummuutta ja käytettyjen viivojen määrää on 
vaihdeltu jotta erilaisille pinnoille saataisiin tummempi tai vaa-
leampi ilme.

vaihe 4 · Erityisen selkeää tyylittelyä kuvasta ei voi huoma-
ta. Ihmishahmot on kuvattu kaukaa ja melko epäselvästi. Sudet 
näyttävät jokseenkin realistisilta. Poikkeavinta kuvassa on susi-
en jalkojen venytys, jolla on varmaankin haettu puunrunkomaista 
vaikutelmaa talon takana olevaa "metsää" varten. Tietysti eläinten 
koko on ihmishahmoihin suhteutettuna myös valtava.

pohdinta · Viivankäyttö, erilaiset tekstuurit, harmahtavat vä-
rit ja koon vaihtelu ovat ainakin kuvassa toistuvia tyylillisiä piir-
teitä. Myös se miten niitä on käytetty toistuu kuvassa elementis-
tä toiseen.

4.11 Rebels

Richie Popen kuvitus on aineiston sarjakuvia käsittelevässä osiossa.
vaihe 1 · Kuvassa nuori robottityttö juoksee. Taustalla on ro-

bottimaisia lonkeroita.
vaihe 2 · Kuva on toteutettu 5,5 × 8,5 tuumaiselle pohjalle. 

Piirroksen kaikki elementit ovat puhdasta valkoista taustaa vas-
ten esillä. Tyttö on sijoitettu vaakasuuntaisesti hieman kuvan kes-
keltä oikealle tytön juoksun suuntaan. Pystysuunnassa tyttö on 
sijoitettu melko keskelle kuvaa. Tyttö toimii selkeästi kuvan pää-
aiheena. Syvyysvaikutelmaa kuvaan on pyritty luomaan vain vä-
hän lonkeroilla, jotka näyttävät olevan kuva-alalla vaihtelevasti 
vähän lähempänä tai kauempana katsojasta.

vaihe 3 · Aineistossa käytetyiksi välineiksi on ilmoitettu digi-
taaliset työkalut. Selkeästi kuvassa on käytetty tietyntyylistä sivel-
lintä, koska tehdyt viivat ja värialueet omaavat selkeän, rosoisen 
tekstuurin. Kuvassa on siis selkeästi hyödynnetty monien muiden-
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kin töiden tapaan sekä viivapiirustusta että maalaustekniikkoja. 
Työ on todennäköisesti toteutettu ensin viivapiirroksena, joka on 

4.11 Rebels
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jälkeenpäin väritetty. Viivat ovat tekstuuria lukuunottamatta siis-
tejä ja pääasiassa yhdellä vedolla toteutettuja. Niitä on myös käy-
tetty lonkeroissa kuvaamaan muotoa ja ehkäpä liikettäkin. Var-
sinaisia värialueita on näkyvillä ainoastaan tytön metallisessa 
ihossa ja punaisessa mekossa. Viivan paksuus ei vaihtele juuri-
kaan, mutta erivärisiä viivoja on käytetty jonkin verran. Väripin-
toja on myös sävytetty eri väreillä ja valoja ja varjoja on tuotu esil-
le. Viivojen tapaan myös väripinnat ovat hennosti teksturoituja.

vaihe 4 · Tytön piirteitä on tyylitelty jonkin verran. Ilmaisu on 
melko pelkistettyä. Kädet ja kasvonpiirteet on toteutettu muuta-
malla viivalla ja rennolla kädellä. Mittasuhteissa ei ole puolestaan 
huomattavissa erityistä liioittelua. Kasvonpiirteet ja raajojen koot 
ovat melko realistisia. Huomattavaa on myös lonkeroiden him-
mennys verrattuna tyttöön. Tässä on voitu käyttää vaaleampia vä-
rejä tai sitten se on voitu tehdä kuvalle myöhemmässä vaiheessa. 
Kokovaihteluiden sijaan tässä työssä suurimman syvyysvaikutel-
man antavat tällaiset himmennykset, jotka toimivat ilmaperspek-
tiivin tavoin joskin eri mittakaavassa.

Ehkäpä tässä työssä on samalla tavalla havaittavissa muotojen 
pelkistystä ja suunnittelua kuin aiemmassa Mischief työssä. Vaik-
kakaan ei aivan samassa mittakaavassa.

pohdinta · Tyylillisesti huomattavinta tässä työssä on käyte-
tyn välineen rosoinen jälki ja muutenkin rento ote. Tämän lisäksi 
kuvassa olevien asioiden esitys on pelkistettyä ja melko yksinker-
taista. Viivoja on käytetty asioiden kuvaamiseen pääasiassa mel-
ko vähän, eikä muotoja ole lähdetty sen tarkemmin kuvaamaan 
useilla viivoilla tai pienemmällä hienosäädöllä.

4.12 Disturbing Shere Khan

Vance Kovacsin työ on aineiston konseptikuvituksia käsitteleväs-
sä osiossa.

vaihe 1 · Työssä Mowgli kohtaa Shere Khanin raunioympä-
ristössä.

vaihe 2 · Työn kokoa ei ole ilmoitettu, mutta se on kuitenkin 
huomattavan leveälle pohjalle toteutettu työ. Syvyysvaikutelmaa 
kuvassa on luoto perspektiivin avulla. Keskeisinä kuvaelement-
teinä on poika ja tiikeri, jotka on sijoitettu erilleen toisistaan ku-
van vasempaan ja oikeaan reunaan. Niin kuin useissa muissakin 
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käsittelemissäni töissä kuvan keskelle ei ole sijoitettu mitään tär-
keää. Ainoastaan pojan ja tiikerin katsekontakti ja jännite näiden 
kahden hahmon välillä lävistää kuvan keskikohdan.

vaihe 3 · Välineeksi on ilmoitettu digitaaliset työvälineet. 
Käytetty jälki on maalauksellista, luonteenomaisesti digitaalis-
ta ja hyvin teksturoitua. Voisin uskaltautua väittämään, että jäl-
ki on jopa tyypillistä tietynlaisille konseptikuvituksille. Kuvasta 
pitäisi siis löytyä niitä tyylillisiä piirteitä, jotka edes jollain tapaa 
tyypillistäisivät juuri tietynlaista konseptikuvitusta. Tämän työn 
tapauksessa välinettä ei ole käytetty kovinkaan tarkasti tai yksi-
tyiskohtaisesti kuvaamaan kuvassa esitettyjä asioita. Esitykset 
näyttävät kohtuullisen nopeasti tai jopa hutaisten tehdyiltä. Tie-
tyt kuva-alueen osat näyttävät melkein abstrakteilta.

Kuvassa on käytetty todennäköisesti useita erilaisia ja eri ko-
koisia siveltimiä. On hankalaa sanoa onko työtä varten tehty en-
siksi viivapiirros, mutta jos on niin se ei näy lopullisessa työssä.

Värejä on käytetty melko hillitysti. Värit ovat rajoittuneet lä-
hinnä erilaisiin maanläheisiin sävyihin. Valon ja varjon käyttöä 
ja kontrastia on puolestaan käytetty hyvin laajalti hyväksi kuvas-
sa. Kirkkaimmiltaan kuva on aivan valkoinen ja tummimmiltaan 
aivan musta.

vaihe 4 · Varsinaista hahmojen tyylittelyä kuvassa ei juuri-
kaan ole. Ylipäätään hahmoja ei ole kuvattu kovinkaan yksityis-
kohtaisesti, jotta voitaisiin erottaa mitään kovin tarkkaa. Tietysti 
asiat on kuvattu melko yksinkertaisesti nopeasta maalaustavasta 
johtuen, mutta esimerkiksi tiikerin kasvot ovat realistiset eivätkä 
erityisen tyylitellyt. Tietoisia valintoja esitysten viemisestä pois 

4.12 Disturbing Shere Khan
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päin siitä mitä olemme tottuneet näkemään ei siis ole tehty. No-
pea maalaustekniikka toki pelkistää esitysten ulkoasua huomat-
tavasti. Pojan kasvot esimerkiksi ovat melko paljaat vaikka nor-
maaleissa olosuhteissa pystyisimme erottamaan kasvonpiirteet 
tarkemmin kuin miten ne on tässä esitetty.

pohdinta · Tyylin kannalta keskeisintä tässä kuvassa on maa-
lauksellinen ote, vahva teksturointi ja nopealta näyttävä tekniikka.

Kuvantekoprosessin tutkiminen ei ole tämän gradun tarkoitus, 
mutta sen ymmärtäminen auttaisi myös ymmärtämään parem-
min kuvan tyyliä. Tyyli on varsinkin yksittäistä kuvaa ja kuvitusta 
tarkastellessa keskeisesti sidoksissa siihen miten ja millä välineil-
lä kuva on toteutettu. Nämä asiat muodostavat usein yksittäisen 
kuvan tasolla tyylin kannalta tärkeimmät muuttujat.

4.13 Adelpha and Her Sister

Työ on aineiston kolmiulotteisia töitä käsittelevässä osiossa.
vaihe 1 · Kuva esittää kaksipäistä vanhempaa naista. Tai kah-

ta vanhempaa naista joilla on sama vartalo.
vaihe 2 · Sommittelulla ei sinänsä ole merkitystä veistokses-

ta puhuttaessa, koska kyseessä on kuitenkin kolmiulotteinen ob-
jekti josta on otettu kuva. Tässä tapauksessa on kuitenkin halut-
tu kuvata koko veistos edestäpäin.

vaihe 3 · Materiaaliksi on ilmoitettu silikoni ja sekatekniik-
ka. Tarkempaa valmistusprosessia voi vain arvailla. Lopputulos 
on jokatapauksessa hyvin realistinen esitys. Mitään materiaalia 
on hankala nähdä tai erottaa materiaaliksi, koska esitys on tehty 
uskottavan realistiseksi. Tottakai tiedämme että kyseessä on sili-
koni, mutta ulkoasun kannalta näemme ihoa.

vaihe 4 · Hyvin realististen esitysten kohdalla ei voida puhua 
juuri tyylittelystä tai pelkistämisestä. Ei liioin karikatyroinnista tai 
muustakaan. Lähinnä veistoksen aiheen kautta ymmärrämme sen 
fantastiseksi ja "epärealistiseksi", mutta ei olisi kovinkaan suuri 
harppaus nähdä työ oikeana. Eipäilemättä tämä on pyrkimyskin. 
Työssä on haluttu toteuttaa elävän näköinen esitys.

pohdinta · Luonnonmukaisuuteen ja täysin realistisiin esityk-
siin pyrkivissä töissä pääasiallinen tyylillinen piirre ulkoasun kan-
nalta on juuri realistisuus. Tyylittelyä ei ole huomattavissa juuri 
ollenkaan, eikä materiaalin antamaa vaikutelmaa samalla tavalla 
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näe kuvasta kuin jos kyseessä olisi vähemmän realistinen esitys.
Mitä voidaan sitten sanoa tällaisten, hyvin realististen esitys-

ten tyylillisistä piirteistä yksittäisen työn tasolla? Vaikka kysees-
sä olisikin hyvin realistinen työ, on tekijän valinnat kuitenkin 
esillä työssä. Värien käyttö ja kasvonilmeiden ja piirteiden valin-
ta sekä vaatteiden ja oheistarvikkeiden valinta vaikuttavat kaikki 
esityksen ulkoasuun keskeisesti. Kaikki on tuotu yhteen luomaan 
yhtenäistä vaikutelmaa tietynlaisesta hahmosta. Suunnitellusta 
hahmosta. Vaikka ulkoasun esitykseen ei liity tässä tapauksessa 
erityistä piirteiden tyylittelyllä tai materiaalien käytöllä leikitte-

4.13 Adelpha and Her Sister
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lyä, on kyseessä kuitenkin hyvin tietoinen hahmon suunnittelu.
Laajemmin taiteilijan tuotantoa tarkastellessa voitaisiin var-

maankin puhua myös tällaisesta luonnonmukaisesta realistisuu-
desta, joka on yhdistetty fantastisiin aiheisiin. Nämä ovat tämän 
yksittäisen taiteilijan tuotantoa tarkastellessa tärkeitä toistuvia 
elementtejä. Yksittäisen kuvan tasolla tärkeitä tyylillisiä piirteitä 
ovat puolestaan ulkoasun muotoiluun liittyvät asiat. Vaikkakaan 
tässä tapauksessa ei voida puhua tyylittelystä tai materiaalisuu-
den korostuksesta. Ehkäpä tärkeä huomio tällaisessa työssä on 
se, että vaikka tällainen kuva voisikin olla periaatteessa valokuva 
oikeista henkilöistä, on kyseessä kuitenkin tarkoin valittu esitys, 
eikä "luonnollinen" henkilö. Tämä tosiasia on tyylillisten valinto-
jen kannalta kaikista tärkein. Mikään esityksessä ei ole sattumaa. 
Pienempienkin yksityiskohtien taustalla on valinta.

4.14 Above and Beyond

Victo Ngain työ on aineiston toimituksellisia töitä käsitteleväs-
sä osiossa.

vaihe 1 · Kuvassa esitetään hevosen vetämää suurta, moniker-
roksista hevoskärryä, jonka kyytiläisinä ovat joukko erilaisia eläi-
miä ja kuninkaallinen saattue.

vaihe 2 · Hevonen ja kärry on sijoitettu vaalealle, teksturoi-
dulle, hieman vanhahtavalta paperilta näyttävälle pohjalle. Kärry 
peittää suuren osan kuvan pinta-alasta ja vuotaa kuvan yläosas-
ta kokonaan pois näkyvistä. Tätä bleediä lukuunottamatta kuva 
on sijoitettu keskelle kuva-alaa. Kuva luo vain paikoittaista ja vä-
häistä syvyysvaikutelmaa hahmojen ja kärryn peittäessä toisiaan. 
Muuten kyseessä on hyvin kaksiulotteinen, litteähkö kuva. Monis-
sa kohdissa kaksiulotteisuus jopa menee uskottavan kolmiulot-
teisen vaikutelman edelle tarkoituksellisesti litistäen kuvaa. Esi-
merkiksi kerrokset on jaettu siisteihin suorakulmioihin ilman 
perspektiivin vaikutusta.

vaihe 3 · Käytettyjä välineitä ei ole aineistossa erikseen ilmoi-
tettu, mutta uskaltaisin arvata että kyseessä on joko osin tai täy-
sin digitaalisesti toteutettu työ.

Lähinnä kuva koostuu väritetyistä viivoista ja tasaisista, mutta 
paikoin teksturoiduista väripinnoista. Käytetyt värit eivät ole ko-
vin voimakkaita ja ne jakaantuvat lähinnä punertaviin, vihertä-
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viin ja kellertäviin sävyihin. Mustaa on käytetty myös. Viivat ovat 
hieman rosoisia ja melko ohuita eikä niiden paksuus juuri vaihte-
le. Viivojen ja väripintojen lisäksi monia kuvan pintoja on kuvioi-
tu erilaisilla neliömäisillä, pallomaisilla tai viivoitetuilla kuvioilla.

vaihe 4 · Kuvan hahmot ovat hyvin pelkistettyjä ja niiden muo-
toa ja kokoa on vaihdeltu paljon. Esimerkiksi hevonen on toteutet-

4.14 Above and Beyond
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tu muutamalla viivalla ja sen muodot ovat pelkistettyjä ja melko 
geometrisiä. Jalat erottuvat varsinkin pelkkinä terävinä kärkinä. 
Ihmishahmoissa eri hahmojen koot vaihtelevat paljon suhteessa 
toisiinsa. Hevosen tapaan hahmojen ulkoasu on esitetty usein vain 
muutamilla viivoilla ja väripinnoilla. Kädet ja jalat ovat vain yk-
sinkertaisia geometrisia kuvioita ja päät ovat pieniä palloja joista 
saattaa erottaa yksittäisen viivan tai pisteen kasvonpiirteiden ku-
vaajina. Geometrisyys korostuu myös ihmishahmojen käsittelyssä. 
Yksinkertaiset pyöreät muodot kuvaavat suurinta osaa ihmishah-
moista. Ainoastaan haarniskoissaan olevat ritarit ovat viivoituk-
seltaan ja väritykseltään hieman monimutkaisempia olentoja.

pohdinta · Tässäkin kuvituksessa ehkäpä keskeisimmässä ase-
massa on viivapiirustus, jota on väritetty ja teksturoitu eri tavoin. 
Huomiota kuvassa herättää kärryjen liiallisen koon lisäksi niiden 
sisällön runsaus. Toisin kuin monissa muissa yksinkertaisemmis-
sa kuvituksissa, on tässä haluttu tuoda runsaampaa visuaalisuut-
ta katsojalle. Myös bleedin nokkela käyttö luo lisää mielenkiintoa.

Hahmojen muotokieli ja rosoinen, teksturoitu väritys sekä 
muutenkin käsintehty vaikutelma ovat selkeästi kuvassa useaan 
kertaan toistuvia elementtejä, jotka varmasti kattaisivat Meyerin 
määritelmän toistuvista tyylillisistä piirteistä. Tietysti tällainen 
kuva joka sisältää suuren määrän erilaisia esityksiä tarjoaa myös 
enemmän ja tarkempaa tietoa siitä miten tekijä käsittelee esittä-
miään asioita. Mitä enemmän materiaalia on, sitä enemmän tyy-
lin kannalta olennaista tietoa kuvasta voidaan ammentaa.

4.15 Offering

Te Hun työ on aineiston institutional-osiossa.
vaihe 1 · Kuvassa isoa hevosta ympäröi suuri joukko pieniä 

olentoja. Yksi tällainen olento istuu hevosen pään päällä.
vaihe 2 · Kuva on toteutettu 12 × 16,5 tuumaiselle pohjalle. He-

vonen on sijoitettu kuvan vasempaan reunaan. Jonkinlaista pal-
loa tarjoava joukko pieniä olentoja on sijoitettu kuvan alaoikeaan 
reunaan muiden pienten olentojen ympäröidessä hevosta. Tausta 
on hieman teksturoitua harmaata väriä. Syvyysvaikutelmaa ku-
vaan on luotu pienten olentojen pienentyessä kauemmaksi kat-
sottaessa. Myös ilmaperspektiiviä on hyödynnetty.

vaihe 3 · Aineistossa työn tekotapa on ilmoitettu digitaalisek-
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si. Kuva antaa vaikutelman siitä että se olisi toteutettu pääasias-
sa jonkinlaisella 3D-ohjelmalla. Olentojen suuri määrä ja niiden 
identtinen ilme antavat vaikutuksen kopioiduista objekteista. Myös 
pienet, tarkat ja hyvin säännölliset yksityiskohdat kielivät mani-

4.15 Offering
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puloituja kappaleita, eikä niinkään käsintehtyä jälkeä. 3D-ohjel-
man lisäksi arvelisin, että kuvan tekoon on käytetty myös mah-
dollisesti jonkinlaista kuvankäsittelyohjelmaa.

Tästä työstä huomaa jo vilkaisulla erilaisen jäljen verrattuna 
kaksiulotteisilla työkaluilla toteutettuihin töihin. 3D-mallinnus-
ohjelmat tuovat omanlaisensa jäljen työn ulkoasuun. Kuitenkin 
tekotavastaan huolimatta hevosesta voi huomata kuinka vahvan 
kaksiulotteisen siluetin se luo taustaa vasten. Kuvassa onkin luo-
tu kontrastia hevosen melko litteän ilmeen ja olentojen vahvan 
kolmiulotteisen vaikutelman välille.

Väreiltään työ on melko hillitty ja vaalea taustansa ansiosta. 
Hevosessa, olennoissa ja olentojen varusteissa käytetyt värit ovat 
melko murrettuja. Siellä täällä hieman voimakkaampaa punais-
ta on käytetty korosteena. Teksturointia on käytetty hyödyksi he-
vosessa, olentojen varusteissa ja taustassa antamaan materiaalin 
tuntua ja tuomaan mielenkiintoa pintaan.

vaihe 4 · Esitykset työssä ovat vahvasti tyyliteltyjä. Varsinkin 
hevosta katsoessa on selvää, että muotoihin ei ole haettu täysin 
realistisia mittasuhteita. Jalat ovat poikkeuksellisen pitkät, torso 
huomattavan lyhyt ja pää sekä niska korostetut. Silmä on myös 
korostetun suurikokoinen ja ilmeikäs. Pienet olennot puolestaan 
näyttäisivät olevan mielikuvituksen tuotetta, mutta niidenkin ta-
pauksessa kasvonpiirteet näyttävät hieman korostetuilta. Olento-
jen muut osat ovat puolestaan pienempiä ja jäävät näin ollen vä-
hemmälle huomiolle.

pohdinta · 3D-mallinnusohjelmat ja niiden tuomat mahdol-
lisuudet kuvitusten toteutuksessa ovat sellainen tyylin kannalta 
olennainen asia, jota ei ollut vielä olemassakaan silloin kuin esi-
merkiksi Ashwin kirjoitti artikkelinsa kuvitusten tyylistä. Uusi 
teknologia mahdollistaa jatkuvasti uusia tapoja luoda kuvituksia.

4.16 Swiss Army Monocle

Bill Carmanin työ on aineiston julkaisemattomia töitä käsittele-
vässä osiossa.

vaihe 1 · Kuvassa esitetään koira- ja apinahahmo tummanpu-
naisissa puvuissa. Kuvan alareunasta nousee pitkä tikku jonka no-
kassa on Sveitsin armeijan linkkuveitsi, josta puolestaan taittuu 
esiin useita linssejä.
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vaihe 2 · Kuva on toteutettu 5 × 8 tuumaiselle, käsintehdylle 
paperille. Paperin pinta toimii kuvan taustana. Apina on sijoitet-

4.16 Swiss Army Monocle
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tu kuvan yläosaan ja koira puolestaan kuvan vasempaan alareu-
naan. Kuva on melko litteä ja siinä ei ole huomattavissa erityistä 
syvyysvaikutelman tavoittelua.

Kuvassa on käytetty hyödyksi pohjan materiaalisuutta, mikä 
on hieman harvinaisempaa aineiston töissä. Tyypillisesti käy-
tetty pohja on joko neutraalin valkoinen tai se on peitetty koko-
naan. Taustan vaikutus työn tyyliin on merkittävämpää tällaises-
sa työssä jossa niin pohjan materiaalin tekstuuri kuin sen värikin 
vaikuttavat työn ulkoasuun. Laajemmin ajatellen tällaisten töi-
den toteuttaminen juuri käsintehdylle paperille voi olla ominai-
nen tyylillinen piirre Carmanin muissakin töissä, mutta se on jo 
laajemman tason huomio.

vaihe 3 · Käytetyiksi välineiksi mainitaan akryyli ja vesiväri. 
Vesivärin läpinäkyvyys on huomattavissa apinan puvussa ja ak-
ryylin paksumpi jälki linkkuveistä pitelevässä tikussa. Välineiden 
käyttö on varsinkin apinan kasvoissa hentoa ja yksityiskohtais-
ta. Linkkuveistä pitelevä tikku ja siitä lähtevät viivat ovat tarkas-
ti tehtyjä ja hyvin ohuita. Tietynlainen hauraus välittyy kuvasta 
varsinkin linkkuveistä pitelevää tikkua katsellessa. Myös tietyn-
laista hämyisyyttä ja rosoisuutta on huomattavissa. Tähän vaikut-
tanee lähinnä pinnan rosoinen koostumus. Huomattavaa maala-
uksellisuutta tai vesivärimäisyyttä kuvasta ei juuri voi huomata. 
Välineen käyttöä tämän työn tapauksessa luonnehtii paremmin-
kin juuri pikkutarkkuus. Toisaalta käsintehdyn paperin rosoinen 
pinta ja hieman sumeat ja paikoin rosoiset reunat ja epätarkka kä-
sintehty jälki antavat työlle myös käsintehdyn, epätäydellisen ja 
ehkäpä hieman epävireisen ilmeen.

vaihe 4 · Esitysten muotoilun osalta työ on melko hajanainen. 
Apinan kasvot näyttävät melko realistisilta ja yksityiskohtaises-
ti toteutetuilta. Myös hiusten tai karvojen toteutuksessa on näh-
ty vaivaa realistisen vaikutelman luomiseksi. Puvun käsittely on 
puolestaan hieman suurpiirteisempää. Sinänsä erikoisena lisänä 
kuvassa on linkkuveistä pitelevä tikku ja siitä rönsyilevät viivat ja 
linssit, jotka muodostavat lähes abstraktin, litteän kuvion. Apinan 
kasvonpiirteiden käsittely on tarkkaa ja se antaa realistisen vaiku-
telman. Koirahahmon tapauksessa silmät ovat liioitellun pyöreät 
ja hahmolta puuttuu kuono, jos kyseessä edes on koira. Tietysti jo 
puvustus ja siististi jaettu kampaus antavat ymmärtää että kyse 
ei ole tavallisimmasta esityksestä. Kuvassa yhdistellään realisti-
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sia, tarkkoja esityksiä kaksiulotteisimpiin muotoihin ja viivoihin.
pohdinta · Kuvitus on aineiston omalaatuisimmasta päästä. 

Vai onko niin että hieman normaalista poikkeavat pintojen, muo-
tojen ja välineiden käsittelyt antavat helposti vaikutelman oudos-
ta, asynkronisesta tyylistä. Kuvituksesta puuttuu myös sellainen 
yhtenäisyys joka sitoo melkein kaikkia muita aineiston töitä.
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4 tulokset ja pohdinta

Jos sovellamme Meyerin melko laajaa tyylin määritelmää, huo-
maamme, että melkeinpä mikä tahansa toistuva elementti voi 
toimia tyylillisenä piirteenä. Mikäli olemme tämän kanssa samaa 
mieltä, voimme lähteä kuvituskuvan tyylin analyysissä liikkeel-
le siitä, että analyysin tulisi kohdistaa huomionsa ainakin poten-
tiaalisesti mihin tahansa kuvituskuvan osaan. Tämä puolestaan 
johtaa siihen, että analyysin pitäisi pystyä kattamaan kaikki ku-
vituskuvassa mahdollisesti esiintyvät asiat. Tämä on mielestäni 
hyvä ja tarpeeksi kattava lähtökohta yksittäisen ja erillisen kuvi-
tuskuvan käsittelylle.

Olennaisia osia yksittäisessä kuvituskuvassa ovat jo analyy-
simallissakin esitellyt sisältö, pohja, välineet sekä materiaalit ja 
esityksien ulkoasun muotoilu. Välineet ja pohja liittyvät kuvan 
fyysisiin ominaisuuksiin ja sisältö, ulkoasu ja kuvan mahdolli-
set merkitykset sen semioottisiin ominaisuuksiin. Fyysiset omi-
naisuudet ovat kuvan olemassaolon kannalta tarpeellisia asioita. 
Semioottiset ominaisuudet puolestaan kumpuavat katsojan tul-
kinnasta. Nämä kaksi asiaa tuntuvat olevan tavallaan eri leireis-
sä, mutta ne vaikuttavat kuitenkin molemmat olennaisesti siihen 
mikä ymmärretään kuvan tyyliksi.

4.1 Työvälineiden ja materiaalien vaikutus tyyliin

Koska välineet ja materiaalit ovat välttämätön edellytys kuvan ole-
massaololle, on selvää että ne myös vaikuttavat kuvan tyyliin. Sa-
moin kuin instrumentin valinta vaikuttaa ääneen jonka kuulem-
me, niin myös työvälineet ja materiaalit vaikuttavat siihen miltä 
kuva näyttää ja se miltä kuva näyttää on tietysti keskeisen tärkeää 
tyylistä puhuttaessa.

Tietenkään tyylianalyysin kannalta ei riitä käytettyjen välinei-
den ja materiaalien listaus, vaan pitää myös huomioida se miten 
näitä välineitä ja materiaaleja on käytetty. Työvälineen potentiaa-
liset käyttötavat voivat vaihdella suppeasta laajaan välineestä riip-
puen. Aineistossa oli esimerkiksi useammassa työssä käytetty lyi-
jykynää työn pääasiallisena välineenä. Kuitenkin jokaisessa työssä 
tätä samaista välinettä oli käytetty hyvin vaihtelevilla eri tavoilla, 
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jotka puolestaan tuottivat hyvin vaihtelevan näköisiä esityksiä.
Työvälineet, materiaalit ja niiden käyttötavat on ositettu erilli-

seksi kategoriaksi, koska ne kattavat kaikki kuvan olemassaolon 
kannalta olennaiset, fyysiset ominaisuudet. Tähän kategoriaan 
kuuluvat asiat vastaavat täysin kysymykseen: "millä esitetään?" 
ja osittain kysymykseen: "miten esitetään?"

Ashwinin artikkelissa vastaavat kategoriat ovat consistency 
ja gamut. Tärkeä huomio Ashwinin artikkelissa on myös se, että 
varsinaiset välineet ja materiaalit ovat vähemmän tärkeitä kuin 
se lopullinen visuaalinen vaikutelma, jonka kuva antaa käytetyis-
tä välineistä. On siis tyylin kannalta tärkeämpää jos kuva näyttää 
siltä, että se olisi toteutettu esimerkiksi öljyväreillä, kuin se että 
se olisi oikeasti toteutettu öljyväreillä.

Materiaaleihin varsinaisesti liitymättä, sommittelu ja kuvaele-
menttien asettelu kuvapinnalle on myös tärkeä tyylillinen piirre. 
Kuitenkin se on sellainen tyylillinen piirre, jonka analysointi so-
pii parhaiten laajempien kokonaisuuksien tarkastelun yhteyteen, 
jolloin erilaiset sommittelun tavat pääsevät toistumaan työstä toi-
seen näin muodostaen tyylillisesti merkittävän piirteen jossakin 
laajemmassa tuotannossa.

4.2 Sisällön ulkoasun vaikutus tyyliin

Materiaalien lisäksi yksi tyylin kannalta olennaisista asioista on se 
millä tavoin työn sisältö on esitetty. Tähän vaikuttaa tietysti työvä-
lineet ja niiden käyttötapa, mutta näistä riippumatonta on kuvan 
varsinainen sisältö ja sen esitystapa. Työn sisältö on työvälinei-
den tapaan itsessään tärkeä tyylillinen muuttuja, mutta se miten 
sisältö on esitetty on tyylin kannalta erityisen tärkeää yksittäistä 
kuvaa käsiteltäessä. Vaikka kuvituskuvien sisällön voidaan kat-
soa suurimmassa osassa tapauksia vastaavan jollakin tapaa asioi-
ta, jotka tunnistaisimme todellisuutta vastaaviksi, on kuvallisilla 
esityksillä kuitenkin täysi vapaus sen suhteen miten näitä esityk-
siä on muotoiltu. Toisin kuin todellisuus, joka näyttäytyy meille 
lähes aina sellaisenaan, voidaan kuvituskuvan kohdalla toteuttaa 
erilaisia tulkintoja asioista ainoastaan mielikuvituksen rajoitta-
mana. Se miten kukin kuvantekijä esittää asiat on materiaalien 
lisäksi toinen hyvin keskeinen osa tyyliä yksittäisessä kuvitusku-
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vassa. McCloudin esittämä malli esittää ainakin osan näihin esi-
tyksiin liittyvistä valinnoista.

Sisältö itsessään on myös tärkeä tyylillinen muuttuja, mutta 
sen tarkastelu yksittäisen kuvan kohdalla rajoittuu vain sisällön 
tunnistamiseen. Sisältö erillisenä kategoriana kuuluu mielestä-
ni oikeammin laajempien tyylillisten kokonaisuuksien tarkaste-
luun, jossa sisältö pääsee eri tavoin toistumaan ja korostumaan 
työstä toiseen.

Yleistä pohdintaa

Väittäisin edellisten kahden kategorian olevan yksittäisen ku-
van tyylin tulkinnan kannalta tärkeimmät. Ne kattavat pääasias-
sa ne asiat, jotka tekevät valmiissa kuvassa lopullisen visuaalisen 
vaikutelman. Tämä on yksittäisen kuvituskuvan tyylin kannal-
ta oleellisinta.

Lähdekirjallisuudessa esitetyt lähestymistavat tyyliin ovat in-
formatiivisia, mutta eivät mielestäni tarpeeksi läpikotaisia katta-
van tyylianalyysin kannalta. Meyerin luonnehtima rakenne valai-
see hyvin tyylin käsitteen sisältämiä eri laajuusasteita. Tyylistä 
voidaan puhua yksittäisen kuvan tai vaikka vain yksittäisen ku-
van elementin tasolla, mutta myös kulttuurisella tasolla. Sinän-
sä Meyerin esittämät lait eivät kuulu tyylin piiriin, koska määri-
telmänsä mukaan tyylilliset piirteet syntyvät tekijän valinnoista 
ja Meyerin määritelmässä lait puolestaan tarkoittavat asioita jot-
ka eivät ole valinnanvaraisia. Kuitenkin mallista voimme huoma-
ta kuinka esimerkiksi taidehistorian kontekstissa usein käsitellyt 
taidesuuntaukset asettuvat laajuudeltaan jonnekin suurempien 
kulttuurillisten liikkeiden ja yksilöllisten piirteiden väliin. Meyer 
käyttäisi termiä dialect. Kuitenkaan yleisenä teoriana Meyerin 
käyttämä rakenne ei pureudu tiettyjen medioiden yksityiskohtiin.

Ashwinin ja McCloudin esittämät mallit käsittelevät tyylin kä-
sitettä tarkemmin kuvitusten ja sarjakuvien kontekstissa. Ashwin 
hahmottelee tyylin analyysiä varten seitsemän kategoriaa, joi-
ta tarkastelemalla pyritään saamaan jonkinlainen käsitys kuvan 
tyylistä. Kuitenkin kategoriat keskittyvät mielestäni vain tiettyi-
hin laajempiin tyylillisiin piirteisiin useiden joukosta. Yksittäisen 
kuvituskuvan tyylillisten piirteiden analysointi täytyy mielestä-
ni suorittaa tapauskohtaisesti, koska tyylin kannalta relevantteja 
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ominaisuuksia voi olla lähes ääretön määrä ja nämä ominaisuu-
det voivat olla vuorovaikutuksessa äärettömän monilla eri tavoil-
la. Tyylin analysointia varten toteutetun analyysimallin täytyy 
olla joko hyvin yksityiskohtainen tai hyvin suurpiirteinen. Py-
rin omassa mallissani kattavuuteen tarkkuuden kustannuksel-
la. Kummassakin lähestymistavassa on omat heikkoutensa. Ha-
luan mallini kautta kuitenkin huomioida potentiaalisesti kaikki 
mahdolliset yksittäisen kuvan kannalta tärkeät tyylilliset piirteet, 
sillä pyrkimyksellä, että mitään olennaista ei jää huomioimatta. 
Samalla tarkoitukseni on ollut valaista hieman niitä asioita, jotka 
vaikuttavat siihen minkä olen tullut ymmärtämään tyyliksi tut-
kielman kirjoittamisen aikana.

McCloudin esittämä malli lähestyy tyyliä sarjakuvien piirros-
tyylin analysoinnin näkökulmasta. Malli on melko rajattu, mut-
ta se valaisee hyvin kuvan todellisuussuhdetta. Se miten asiat on 
esitetty on keskeisen tärkeää tyylistä puhuttaessa. On ihmisai-
voille ominainen tai opittu piirre tunnistaa hyvin muodoltaan ja 
ulkoasultaan vaihtelevat esitykset ja yhdistää ne johonkin todel-
liseen asiaan. Pienellä hymiöllä ei ole juuri mitään tekemistä hy-
myilevän ihmisnaaman kanssa, mutta silti sen tunnistaa helposti 
ja nopeasti hymyileviksi kasvoiksi. Se miten tällainen muotoilu on 
toteutettu voi olla eri tavoilla tyylin kannalta tärkeää. Usein sarja-
kuvista puhuttaessa tyylillä viitataan juuri näihin muotoilun ta-
poihin. Tämä voi johtua siitä että sarjakuvien kohdalla tämä tyy-
lillinen muuttuja on kaikista tärkeimmässä asemassa. Ainakin 
silloin kun huomio rajataan vain piirroksiin itseensä. Laajemmin 
ajatellen muotoilu ja tyylittely on vain tyylin yksi monista aspek-
teista. Muotoilu voi kuitenkin vaikuttaa kuvan ulkoasuun kes-
keisesti tehden siitä mahdollisesti hyvin huomiotaherättävän ja 
visuaalisesti mielenkiintoisen. Tästä huomioarvosta johtuen ajat-
telen, että tämä nimenomainen tyylillinen muuttuja on useassa 
tapauksessa tyylin kannalta yksi tärkeimmistä.

Tarkastelemalla näitä malleja ja niiden käsityksiä tyylistä, voim-
me huomata tyylin määritelmän kannalta tärkeitä asioita. Meye-
rin määritelmä avaa tyylin käsitteen laajuutta ja tyylillisten piir-
teiden keskeisiä ominaisuuksia. McCloudin ja Ashwinin mallit 
puolestaan keskittyvät nimenomaan kuvituksissa ja piirroksis-
sa käytettyihin tyylillisiin keinoihin. Kaikki lähestyvät tyyliä eri 
näkökulmista, mutta en usko että missään mallissa on jouduttu 



66

varsinaisesti harhaan. Pikemminkin tyyli käsitteenä sisältää hy-
vin laajan joukon erilaisia asioita ja tästä johtuen tyyliä voi tar-
kastella hyvin vaihtelevistakin näkökulmista.

Ainoastaan tarkastellessamme tyyliä laajemmin esimerkiksi 
tietyn taiteilijan tyylin kannalta, voivat kuvan ulkopuoliset asiat 
olla tärkeitä eri tavoin. Myös tyylillisten piirteiden tärkeys muut-
tuu hieman tarkastellessamme yksittäisen sijasta kokonaisuutta. 
Kuvissa käsitelty sisältö on tyylin kannalta tärkeämpää tarkastel-
lessa jonkin taiteilijan tuotantoa. Esimerkiksi hevosta esittävästä 
työstä ei voi yksittäisen kuvan tasolla sanoa muuta kuin että sii-
nä on esitetty hevonen. Kuitenkin jos esimerkiksi koko kyseessä 
olevan taiteilijan tuotanto on ainoastaan hevosia, on kyseessä sel-
keästi hyvin merkittävä tyylillinen piirre. Meyerin määritelmän 
mukaan tämä johtuu siitä, että tuotantoa tarkastellessa tällaiset 
piirteet pääsevät toistumaan helpommin ja useammin kuin yk-
sittäistä kuvaa tarkastellessa. Yksittäisen kuvan tasolla useimmin 
toistuvat elementit rajautuvat pääasiassa edellä mainittuihin käy-
tettyihin materiaaleihin ja välineisiin sekä esitettyjen asioiden ul-
koasun muotoiluun.

Tärkeää tyylin analyysin kannalta on myös se miten tyylillisiä 
piirteitä voidaan arvottaa. Tietyt tyylilliset piirteet voivat olla tyy-
lin kokemisen kannalta tärkeämpiä kuin toiset. Analyysin kan-
nalta tärkeää on tietysti se, mitkä elementit ovat missäkin työs-
sä tyylin kannalta tärkeimpiä, koska nämä elementit vahvimmin 
luonnehtivat juuri sen työn tyyliä. Jos ajattelemme esimerkiksi 
Van Goghin tähtikirkas yö maalausta, tulee mieleen heti lyhyet si-
veltimen vedot ja näistä muodostuva tekstuuri ja liike. Picasson 
Guernicaa ajatellessa mieleen juontuu kulmikkaat ja muodoiltaan 
poikkeukselliset ihmishahmot. Tietenkään nämä piirteet eivät ole 
kummankaan työn kohdalla ainoita tyylillisiä piirteitä, mutta tie-
tynlaiset piirteet painuvat mieleen vahvemmin kuin toiset. Tyy-
lin tutkimisen kannalta nämä huomiota herättävät piirteet ovat 
ehkäpä tärkeimpiä.

Meyerin käyttämässä tyylin määritelmässä yksi tyylin olennai-
sista piirteistä on tiettyjen kuvioiden toistuminen. Meyer mainit-
see tekstissään kuinka yksittäiset asiat eivät voi toimia tyylillisinä 
piirteinä. Kuitenkin on vaikeaa ajatella, että vain kerran toistu-
vat elementit ovat yksittäisen kuvan tyylin kannalta täysin mer-
kityksettömiä. Eikö kuitenkin yksittäisenkin kuvan kohdalla ole 
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merkityksellistä se, mitä on esitetty ja mitä on jätetty esittämät-
tä? Toisaalta jos jokin elementti toistuu esimerkiksi kahdesti jos-
sakin työssä, niin tekeekö tämä siitä vähemmän tärkeän kuin jon-
kun toisen elementin joka toistuu useammin? Voidaanko todella 
sanoa että kerran esiintyvä asia on tyylin kannalta täysin merki-
tyksetön, siinä missä kahdesti toistuva ei ole?

Näiden ajatusten pohjalta en voi pitää välttämättä täysin järke-
vänä soveltaa Meyerin määritelmää tiukasti varsinkaan yksittäis-
ten kuvien analyysissä. Uskaltaisin väittää että se yksittäinenkin 
valinta, jonka taiteilija tekee on tyylin kannalta tärkeämpi kuin 
ne valinnat jotka taiteilija olisi voinut tehdä, mutta jätti tekemät-
tä. Meyerhän itsekin kirjoittaa, että tyylin ja työn ymmärtämisen 
kannalta on tärkeää huomioida myös ne valinnat, jotka taiteilija 
olisi voinut tehdä, mutta jätti tekemättä15. Näin ollenhan niillä 
yksittäisilläkin valinnoilla, jotka taiteilija teki on erityinen arvo.

Toisaalta en kiellä etteikö toistuvuus olisi sinänsä tyylin ana-
lyysin kannalta hyvä lähtökohta yksittäisenkin kuvan kohdalla. 
Jos tietty piirre tai tietty tapa käyttää jotain välinettä toistuu hy-
vin useasti jossakin työssä on melko todennäköistä, että se on tyy-
lin ja työn ulkoasunkin kannalta merkittävää. Kuitenkaan aivan 
mikä tahansa toistuva elementti ei kelpaa. Meyerin määritelmäs-
sä tyylin piirteiden tulisi olla: "features that are class-like, gener-
alizable and replicated". Jos tarkastelemme esimerkiksi analyy-
sivaiheessa analysoitua Offering työtä, voimme huomata kuinka 
pieniä olentoja on kuvassa suuri määrä. Ne siis toistuvat kuvassa 
monta kertaa. Tästä olisi kuitenkin virheellistä vetää sitä johto-
päätöstä, että nämä olennot tai niiden toistuminen olisivat vält-
tämättä tyylillinen piirre sinänsä.

Keskeistä tyylin määritelmässä on taiteilijan valinnat niissä ta-
pauksissa kun toisenlainenkin valinta olisi voitu tehdä. Kuvituk-
sen kohdalla nämä valinnat liittyvät analyysimallissa esitettyihin 
kategorioihin. Vaikka taiteilija itse ei osaisi avata omaa tyyliään 
ja siis omia valintojaan täysin, on valinnat kuitenkin jossakin vai-
heessa tehty. Kuvittajat itse toistavat tiettyjä maneereja niin paljon, 
että ne väistämättä opitaan tekemään tiedostamatta. Tyylianalyysi 
voi paljastaa näitä maneereja taiteilijan omista töistä tai muiden 
töistä. Tämän tutkielman tekeminen on purkanut itselleni hie-

15. Lang, 1979. s.39.
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man tyylin mystisyyttä. Tämä on tietysti ollut tarkoituskin. Tyyli 
ymmärretään usein hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi, mutta sen 
voi myös aina purkaa osiin ja muuttaa mikäli näin halutaan. Tyy-
lillinen kehitys on itse asiassa juuri tällaista hidasta purkamista 
ja muutosta pitkällä tai lyhyellä aikavälillä.

Tyylien synty ja olemassaolo on sidoksissa valintoihin. Taitei-
lijan on pakko tehdä jonkinlainen valinta esitystavan suhteen ää-
rettömien vaihtoehtojen edessä. Valintoja on niin paljon, että on 
nopeampaa omaksua tiettyjä asioita siten, että ei tarvitsisi aina 
tehdä valintoja uudelleen. Hiljalleen tällaiset maneerit ja esittä-
misen tavat sekä välineet ja varsinkin niiden käyttö sisäistetään 
ja maneerit alkavat toistumaan työstä toiseen, muodostaen tie-
tynlaisen tyylillisen kokonaisuuden. Kuvittajien tyyli kuitenkin 
usein pysyy samankaltaisena työstä toiseen. Mikä muu selittäisi 
tämän kuin joukko omaksuttuja maneereja ja säännöllisiä kuvioi-
ta? Meyer epäilemättä hakeekin määritelmässään toistuuvuudel-
la juuri tällaisia piirteitä, jotka taiteilija on omaksunut siinä mää-
rin, että ne näkyvät melkeinpä jokaisessa taiteilijan tuottamassa 
työssä. Tietysti tässäkin on eroja esimerkiksi sen suhteen, että 
työvälinettä taiteilijan on jossain määrin helpompi vaihtaa kuin 
niitä esittämisen tapoja, jotka taiteilija on omaksunut. Toisaalta 
usein tässäkin on tärkeää se, että taiteilija nimenomaan esittää 
asiat halutullaan tavalla omasta tahdosta eikä siksi, etteikö hän 
pystyisi esittämään asioita toisin tai eri välineillä. Yksi tekijähän 
voi omaksua ja käyttää hyödyksi useita erilaisia tyylejä.

Jatkotutkimuksen mahdollisina aiheina voisivat olla muun-
muassa seuraavanlaiset kysymykset: mitkä monista erilaisista tyy-
lillisistä piirteistä ovat olennaisimpia tyylin kokemisen kannalta? 
Miten erilaiset tyylilliset valinnat vaikuttavat kuvien tulkintaan? 
Mitä erilaisia tyylittelyn keinoja taiteilijat käyttävät? Minkälais-
ta on tyylianalyysi eri laajuisissa konteksteissa? Minkälaisia ovat 
universaalit, kulttuurilliset, koulukunnittaiset tai yksittäisen tai-
teilijan tuotannon kattavat tyylilliset piirteet? Mitä jokin kohde-
ryhmä sanoisi tyylistä haastateltaessa? Tämä valaisisi hieman sitä 
miten tyylin käsite on ymmärretty yleisessä kielenkäytössä. Tyy-
lin ja kuvituskuvan tekoprosessin yhteyden tutkiminen voisi olla 
myös mielenkiintoista.

Lopulta tässä tutkielmassa luotu katsaus kouralliseen erilaisia 
kuvitustöitä kattaa vain häviävän pienen osan kaikista kuvitustöi-
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den mahdollisista tyylillisistä piirteistä, puhumattakaan niistä ää-
rettömän monista tavoista yhdistellä näitä piirteitä yksittäisessä 
kuvituksessa. Uudet teknologiat ja uudet ideat luovat myös jatku-
vasti uusia mahdollisuuksia visuaaliselle ilmaisulle, jotka puoles-
taan luovat myös uusia mahdollisuuksia tyylilliselle ilmaisulle.
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E rilaiset kuvitustyylit ovat kaikille 
enemmän tai vähemmän tuttuja, 

mutta mistä tällaiset tyylit koostuvat ja 
miten tyylit ilmenevät kuvituksista? Täs-
sä tutkielmassa tarkastellaan niitä asioi-
ta, jotka vaikuttavat tyyliin yksittäisessä 
kuvituskuvassa. Kirjallisuuden ja erilais-
ten kuvitusten analysoinnin avulla pereh-
dytään paljon käytettyyn, mutta huonosti 
ymmärrettyyn tyylin käsitteeseen. Mikäli 
olet kuvittaja tai vain kuvittamisesta 
kiinnostunut, voi tämä tutkielma tarjota 
näkökulmia tyylin käsitteeseen kuvitus-
kuvan kontekstissa. 


