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 Marcel Duchamp: ”taide on peli kaikkien aikakausien ja kaikkien ihmisten välillä”. 



TAITEESTA peleihin

 Taidehistoria: tekniikat/tarinat/hahmot/inspiraatio, mistä kaikki alkoi?

 Kuvan rakentaminen: tilan luominen, sommittelu, kultainen leikkaus, valot/varjot, 
perspektiivi, väriteoriat

 Hahmon kuvaaminen: anatomia

 Aine ja  struktuurit: (toden-/materiaalin tuntu, heijastukset, lämpötilat) (moniaistisuus, 
synestesia)

 Ohjaava ja vihjaava taide: semiotiikka, merkitykset, montaasi

 Tarina:  kerronta, kertoja, samaistuminen

 Osallisuus, co-creation



 Aiheiltaan ne olivat sotaisia voiton reliefejä tai teurastuskuvauksia. Ne ajoittuvat noin 800–
600-luvulle eaa. Väkivaltaa suorastaan ihannoitiin ja ihmisten tai eläinten tappaminen 
kuvattiin naturalistisesti. Tapahtumat kuvattiin sarjakuvamaisesti tilanteesta toiseen edeten.
Ne olivat taiteen historian ensimmäisiä kertovia esityksiä.

Tarinan alku, 
Assyyrian taide 1350–612 eaa.



Renessanssin kuvakerronnan mestari

 Hieronymus Bosch 1450 - 1516 oli renessanssiajan hollantilainen taidemaalari. Bosch 
tunnetaan mielikuvituksellisista helvetin kauhuja kuvaavista maalauksistaan.

 Boschin tunnetuin teos on kolmiosainen puupaneeleille maalattu Maallisten ilojen 
puutarha,  jonka ensimmäisessä osassa ovat Aatami ja Eeva, toisessa maailmallisia iloja 
alastomine vartaloineen ja mehevine hedelmineen ja kolmannessa helvetti, jossa 
rangaistaan syntisiä mielikuvituksellisilla tavoilla





Taistelu-
pelejä 
1500-

Pieter Bruegel the 
Elder. The triumph of 
death



Peli-
taidetta 
1500-

Pieter Bruegel the 
Elder. Landscape 
with thr fall of Icarus



Maisemat
1600-

Claude Lorrain,
The Embarkation of 
the Queen of Sheba



Maisemat
1600-

Landscape with a 
Calm, Nicolas 
Poussin



Hahmot
1600-

Caspar David 
Friedrich - Wanderer 
above the sea

http://arsplus.kiasma
.fi/david-blandy/

http://arsplus.kiasma.fi/david-blandy/


1.TARINA

Tarina kertoo mitä ollaan tekemässä, kuka tekee ja miksi? 
Visualisoitu kokonaisvaltainen ja merkityksellinen tarina tukee samaistumista:
 Immersio: Pelinkehityksen maailmassa immersiolla tarkoitetaan pelaajan uppoutumista 

peliin sekä läsnäolon tuntemista pelissä. Peli on immersiivinen, kun pelaaja tuntee olevansa 
osa sen maailmaa.

 FLOW: Mihály Csíkszentmihályi.  osatekijöitä ovat muun muassa keskittyminen, toiminnan ja 
tietoisuuden sekoittuminen, hallinnan tunne ja muuntunut ajan tunne .

 Diegeettinen (kerrontaan liittyvä taso ): Tarina, tunne, ääni, kuva, hahmot, tarina, elämys, 
fiktio

 Propp funktiot:  https://fi.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp



Kuvan rakenne tukee tarinaa

 Jotta pystyttäisiin piirtämään kolmiulotteisia asioita kaksiulotteiselle pinnalle,
tarvitaan perspektiivioppia

 Ympäristökuvaa tehtäessä ensimmäiseksi päätetään perspektiivi ja kompositio. 

 Perspektiivin hahmottaminen ylimalkaan eurooppalaisen kuvataiteen historiassa tapahtui 
suhteellisen myöhään, renessanssin aikoihin n. 1300- luvulta 1500-luvulle

 Ennen perspektiiviä esineen tai asian koko maalauksessa tai piirustuksessa
yleisesti määriteltiin esimerkiksi sen arvon tai merkityksen perusteella. 
Egyptin taiteessa tämä näkyi arvoperspektiivinä esimerkiksi seinämaalauksissa.
Keskiajalla syvyyttä kuvattiin lähinnä sijoittamalla objekteja toistensa eteen tai taakse.

 Pakopiste on piste, jossa vinot viivat, eli katsojasta poispäin menevät viivat
yhtyvät. Pakopisteitä voi olla useita ja ne voivat sijaita myös kuvan ulkopuolella





sommittelu
 Peruselementit= PISTE, Viiva, Pinta, Volyymi=tilavuus

 Elementtien muuttujat= koko, muoto, sijainti, suunta, lukumäärä, tiheys, välimatka, rytmi, 
jännite…

Kuvaelementtien SIJAINTI kuvakentässä vaikuttaa voimakkaasti niiden merkitykseen. 

Länsimainen tekstin lukusuunta kuvaa katsotaan yleensä vasemmalta oikealle.

Vasen laita on herkkä alue, sinne sijoitettu elementti korostuu

Kuvan pääelementti alhaalla=raskas, painostava

Kuvan alareunan ”tiheys” on suurin=enemmän raskautta, kyky kantaa suuria massoja



Kuvan suunta

 Kuvan sommittelusta voidaan usein määritellä sen hallitsevin suunta: 

 Vaaka, pysty tai vinosommitelma

 Tavallisesti hyvästä kuvasta löytyy näitä kaikkia jossain määrin

 Esim. horisontaalisuunta=rauhallinen, maisemat

 Vertikaalisuunta=ylös/alas pykivä

 Diagonaalisuunta=liikettä korostava

 Suunnilla on eri merkityksiä, toimivat tilallisina viitteinä



Suuntien merkitykset länsimaisessa 
kulttuurissa

Koti, lepo, 
takaisin

Taivas

Maa

Seikkailu, uusi
aineettomuus, 
kaukaisuus





Jännite kierrättää katsetta

 Sommittelun jännitteet tekevät kuvasta mielenkiintoisen

 Jännite syntyy keskenään erilaisten elementtien välille

 Vastakohdat ja kontrastit luovat jännitteitä kuvaan

 Vastakohtia luodaan esimerkiksi värien, muotojen, sisältöjen ja työn jäljen avulla.



Kultainen leikkaus

 Matemaattinen suhde, jonka jo antiikin egyptiläiset ja kreikkalaiset tunsivat 
 Kreikkalaiset sovelsivat tätä mm. arkkitehtuurissa
 Laskennallisesti tarkoittaa janan jakoa siten, että pienemmän osan suhde suurempaan on 

sama kuin suuremman osan suhde koko janaan.
 Kultaisen leikkauksen suhde toistuu monissa luonnon muodoissa
 Sitä pidetään sopusuhtaisena, kauniina ja harmonisena
 Taiteeseen kultaisen leikkauksen periaatteen sovelsivat etupäässä renessanssitaiteilijat 

1400-1500 -luvulla
 Leonardo da Vinci laski ja piirsi ihmisen mittasuhteet kultaista leikkausta käyttäen
 Monissa taideteoksissa sommittelussa on hyödynnetty kultaista leikkausta, osittain ehkä 

tiedostamattakin.





VÄRILLÄ on väliä
 VÄRI ON:
 Kuvataiteessa fysiikkaa, biologiaa ,kemiaa, psykologiaa, kulttuureja
 Substraktiivinen=valoavähentävä= väriaineet, maalit
 Valoa lisäävä=additiivinen= näyttö, värivalo, RGB
 Optinen=aistimuksen tuottama (esim. pointillismi)
 3 pääväriä,  joista saadaan kaikki värit
 Sävy=  värin paikka spektrissä
 Valööri= värin tummuusaste
 Kylläisyys= värin pigmentti, puhtaus
 Värin taittaminen= sekoitetaan valkoiseen, mustaan tai harmaaseen
 Värin murtamien= sekoitetaan vastaväriä (vastaväri testi)







Konseptitaide pelisuunnittelussa

 Konseptitaide on visuaalinen väline, jolla kuvataan pelin aihemaailmaa, tunnelmaa, 
tarinaa jne. erilaisten produktioiden kuvallisia suunnitelmia tai luonnoksia (referenssikuvat, 
kollaasit, moodboard…)

 Hahmosuunnittelu, ympäristösuunnittelu, välinesuunnittelu sekä tarina, 4 tasoa

 Tekniset taidot on aina mahdollista opetella, mutta ymmärrys tai lahjakkuus ovat 
avaintekijöitä (Briclot, Angus, Webb, Dociu 2007).





Symbolit, sovitut merkitykset, havainto

 Muotojen identifikaatio. Ihmiset tunnistavat kuvioita, hahmoja ja antavat niille merkityksiä 
vähäistenkin tunnusmerkkien perusteella. Esim. mustetahratesti

 hahmojen ja kuvioiden tunnistaminen on kaiken kognitiivisen ajattelun perusmekanismeja

 Invarianssi= säännönmukaista ja ennustettavaa tapahtumaketju

 Havaintopsykologiassa, kaiken filosofian ensimmäisiä pyrkimyksiä oli erottaa pysyvä ja 
muuttumaton maailmaa kaikesta vaihtuvasta ja monimuotoisesta. Esimerkiksi antiikin 
kreikkalainen filosofia tavoitteli tosiolevaa. 





 Symbolismin historia osoittaa, että kaikelle voidaan omaksua symbolinen merkitys: 

”luonnolliset objektit (kuten kivet, kasvit, eläimet, ihmiset, vuoret ja laaksot, aurinko ja kuu, 
tuuli, vesi ja tuli), tai ihmiskäden tuotteet (kuten talot, veneet tai autot), tai jopa abstraktit 
muodot (kuten numerot, tai kolmio, neliö ja ympyrä).

Ihminen symboleita rakentavassa taipumuksessaan tiedostamatta muuttaa objekteja tai 
muotoja symboleiksi (täten varustaen ne suurella psykologisella merkityksellä) ja ilmaisee niitä 
uskontojen ja visuaalisen taiteen keinoin.” (Jaffa 1984, 257)



Presenter
Presentation Notes
Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus 1590



www.zerbamine.nl/projects/island-still-life-1-5

https://zerbamine.itch.io/noodles

http://www.zerbamine.nl/projects/island-still-life-1-5
https://zerbamine.itch.io/noodles


Materiaalia
 https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/open-access

 http://kokoelmat.fng.fi/app?lang=fi&si

 Cc0

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public 
domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including 
all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, 
distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. 
See Other Information below. 

http://www.wikiwand.com/fi/Taidesuuntaus

https://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/open-access
http://kokoelmat.fng.fi/app?lang=fi&si
http://www.wikiwand.com/fi/Taidesuuntaus


 Lähteet:

Lehtonen, Mikko, Merkitysten maailma, 1996 Vastapaino

Ylikarjula, Simo, Värillä on väliä, 2014, Viro

Arnkil, Harald, Värit havaintojen maailmassa, 2007, Jyväskylä

http://hyl.edu.hel.fi/~kuvataide

https://peda.net/p/Heli Heikkinen

http://hyl.edu.hel.fi/%7Ekuvataide
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