
#espoonkuvisetana

Jaksoryhmät/pajat
viikko 15

Visiittikortti
Valokuvattuja visiittikortteja harrastettiin 1860-luvul-
ta 1920-luvulle. Visiittikortti oli kova pahvinen kortti, 
johon on kiinnitetty valokuva. Yleisin kortin koko oli 
10,5 cm x 6,4 cm. Valokuvassa poseerasi kortin haltija 
yksin tai hänelle tärkeiden henkilöiden seurassa. Suo-
sittua oli ottaa kuvaan mukaan esimerkiksi perheen 
kotieläin tai merkityksellisiä tavaroita, jotka saattoivat 
viitata henkilön ammattiin tai harrastuksiin. Visiitti-
kortteihin kuvattiin myös kauniisti puettuja lapsia.

Nämä kortit olivat oman aikansa somea: ne olivat 
hyvin suosittuja ja niitä vaihdeltiin tuttavien kesken. 
Visiitti tarkoittaa vierailua. Kortteja vaihdettiinkin 
juuri kyläilyjen yhteydessä tai lähetettiin postitse.

Visiittikorttitehtävän voit tehdä joko
1. piirtämällä/maalaamalla tai 
2. valokuvaamalla.

Ensin: Avaa linkki ja tutustu Valokuvataiteen muse-
on sivuilla oleviin kuviin visiittikorteista. Tarkastele, 
miten henkilöt tai eläimet on kuvattu: miten henkilö/
henkilöt ovat asettautuneet kuvattaviksi? Miten rek-
visiitta on aseteltu suhteessa henkilöihin? Millainen 
tausta kuvassa on? Minkälainen tunnelma kuvasta 
välittyy ja välittyykö kuvasta jokin sanoma? Miten 
tämä on saatu aikaan? Huomaa myös, kuinka hienot 
sävyt kuvissa on.

Vaihtoehto 1. Tee piirtimillä, väreillä (työsi ei tarvitse 
olla mustavalkoinen) tai
sekatekniikalla oma visiittikorttisi. Kortissa voit olla 
sinä, joku perheestäsi tai monta henkilöä yhdessä. 
Saat myös kuvitella henkilöt. 
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Vaihtoehto 2. Valokuvaa puhelimellasi 
oma visiittikorttisi. Kortissa voit olla 
sinä, joku perheestäsi tai monta henki-
löä yhdessä. Käytä puhelimen tai sinul-
le tuttujen sovellusten kuvanmuokkaus-
mahdollisuuksia ja filttereitä muokkaa 
kuvasta mahdollisimman samanlainen 
kuin sata vuotta vanhat visiittikortit. 
Yksi tapa muokata: Muokkaa ensiksi 
kuvan kontrastia ja kirkkautta halut-
tuun suuntaan. Saat kuvasta musta-
valkoisen säätämällä värikylläisyyden 
(“saturation”) nollaan. Tämän jälkeen 
voit lisätä kuvaan filtterin (esimerkiksi 
iPhonen/iPadin “voimakas lämmin”).

Ennen piirtämistä / kuvaamista päätä, 
teetkö kortistasi ja sen  tunnelmasta 
”vanhantyylisen” ottamalla vaikutteita 
vanhojen korttien henkilöiden olemuk-
sesta, vaatetuksesta, kampauksista ym. 
vai toteutatko tämän päivän viisitti-
kortin. Millaisia asuja, esineitä, eläimiä 
kuvan  henkilöillä voisi olla nyt? Mieti, 
miten henkilöt ovat asettautuneet ku-
vattaviksi. Muista, että sommittelemal-
la, eli sillä miten sijoitat asiat ja hen-
kilöt kuvakenttään, on suuri merkitys. 
Sommittelu luo haluamasi tunnelman 
kuvaan.

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/visiittikortteja-valokuvataiteen-museosta
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Mitä tarvitset
Vaihtoehto 1. Tee ”kortista” vähän isompi kuin vanhat valokuvakortit, esim. 
A5 tai A4.
Tarvitset paperin, lyijykyniä (HB ja B). Voit käyttää myös ohutta tussia, var-
sinkin jos päätät tehdä sekatekniikkatyön. Voit tehdä kuvan myös vesiväreillä, 
osana sekatekniikkaa tai perinteisesti maalaamalla.
Vesiväriteoksen voit tehdä myös musta/valko/harmaaskaalassa.

Vaihtoehto 2. Puhelimen kamera ja kuvanmuokkausohjelma.

Vanhoista visiittikorteista tehtyjen havaintojen soveltaminen omiin valintoihin.
Kuvapinnan sommittelutaito: miten sijoitat henkilöt kuvaan, mitä haluat si-
joittelulla ilmaista. Muista vastakohtien synnyttämä dynamiikka (esim. tumma/
vaalea).
Jos teet mustavalkoisen teoksen, harjoittele sävyerojen käyttöä.

Saat tietoa valokuvan historiasta.
Valokuvataiteen museon LINKKI

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/visiittikortteja-valokuvataiteen-museosta

