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”Muoto-Kuva" – Epätyypillinen muotokuva tai henkilökuvaus  

 

 

Länsimaisen muotokuvan traditio kehittyi jo bysantin taiteessa. Ikonit ovat länsimaisen muotokuvan 
esikuvia, joissa toistuu yleiset muotokuvan vaatimat muodot. Vaikka nykypäivänä muotokuva 
voikin olla melkein mitä vaan, tietyt asiat asiat kuvassa johdattalevat meidät tunnistamaan 
muotokuvan esimerkiksi muista henkilökuvista.  

Nämä ”kirjoittamattomat säännöt” tai kuvan aakkoset on kiinnostava osoitus lähes 
sisäänkirjoitetusta kuvanlukutaidostamme, jota kulttuurimme traditio voimakkaasti ohjaa. 
Muotokuvan sääntöjen rikkominen tai koetteleminen leimaa sen sijaan nykytaidetta, vaikka 
samanaikaisesti muotokuvauksen arvokas traditio tuntuu jatkuvan esimerkiksi vaikuttajahahmojen 
kuvauksissa sekä suuren yleisön mieltymyksissä.  

Tunnusomaista muotokuvalle on  rajaus rintakuvaksi, vähintäänkin olkapäät näyttäväksi-, jossa 
vartalo ja kasvot ovat  kohti katsojaa, useimmiten vielä katsekin. Myös vaatteiden laskokset ja 
yksityiskohdat kuvataan usein tarkasti. Monesti kädet ovat mukana kuvassa ja niiden asento viestii 
katsojalle henkilön arvokkuudesta, päättäväisyydestä, viehkeydestä jne. Nykypäivän muotokuvassa, 
esimerkiksi Julian Schnabelin muotokuvissa sukulaisistaan, osa näistä tunnusmerkeistä on otettu 
käyttöön, mutta toisaalta jätetty myös paljon käyttämättä. Niin kuin aika usein nykytaiteessa, 
Schnabelin muotokuvia määrittää tietty viimeistelemättömyys tai jokin sovinnaisuuden ylittävä 
virhe tai särö esteettisessä harmoniassa

Muotokuvassa pyritään usein esittämään henkilön tunnusomaisia piirteitä, hänen taustaansa, 
persoonallisuuttaan tai pyrkimyksiään. Kuvatun saavutukset ja yhteiskunnallinen asema ovat 
näkyvästi esillä arvomitaleineen ja valtikkaineen. Muotokuvan tärkeä ominaisuus länsimaissa on 
ollut sen tunnistettavuus. Voi kuitenkin pohtia, kuinka pienillä ja vähäisillä vihjeillä tunnistettavuus 
voidaan saavuttaa. Riittääkö esimerkiksi pelkkä siluetti tai näkymä selkäpuolelta muotokuvaksi? 
Entäpä jos kyseessä ei ole yleisesti tunnettu henkilö, onko ”näköisyydellä” silloin väliä? 

 

 

 

 

Varsinaiseen tehtävääsi, Muoto-kuvaan, voisit etsiä esimerkiksi jonkun kiinnostavan ja 
muotokuvalle epätyypillisen rajauksen. Taustan ja hahmon välillä voi myös olla kiivasta 
vuoropuhelua tai tausta voi ottaa kuvassa ylivallan. Yksi mahdollisuus on antaa värin ja 
maalausjäljen tulla näkyviin yhä enemmän ja enemmän. Tarvitaanko lopulta esittävyyttä 
laisinkaan?  

 

Muista hyödyntää mallia itsellesi sopivalla tavalla. Muoto-kuvan ei tarvitse kuvata juuri käytössä 
olevaa malliamme, vaan toimia apuvälineenä jonkun asennon, muodon tai suunnan merkkaajana. 
Omat valokuvat, luonnokset tai vaikkapa valokuvat voivat yhdistyä maalaukseesi 
kollaasinomaisesti. Mielikuvituksen käyttö on nyt sallittua, vaikka yleensä mallimaalauksessa näin 
ei saakaan tehdä!

 


