
OHJEITA ALOITTAVILLE KARIKATYRISTEILLE 

 
Karikatyyrin piirtäminen ei ole mikään vitsi eikä useinkaan edes kovin hauskaa. Lähinnä mieleen tulee itsensä kiduttaminen, joka lopulta 

vie uhriltaan kaikki voimavarat ja elämänuskon kuten taiteen tekemisen tietysti kuuluukin. Täten piirtäjätkin ovat yleensä happamia, 

yhteiskunnan katkeroittamia ihmisraunioita. Poikkeuksia toki löytyy, vaikken itse näihin lukeudukaan. Toisin sanoen ne teistä, jotka syystä 

tai toisesta ovat onnistuneet säilyttämään positiivisen elämänasenteensa eli elävät valheessa, unohtakaa suosiolla koko homma ja 

piirrelkää mieluummin vaikka kukkia ja perhosia kuulakärkikynällä vaaleanpunakantiseen ruutuvihkoon. 

Kärkeen tärkein neuvo: harjoittakaa arvostelukykyänne ja makuanne. Katselkaa mahdollisimman monipuolisesti alan kansainvälisten 

huippujen (esim. Sebastian Krüger, Jota Leal ja Jan Op De Beeck) töitä, niin tajuatte miksi sisäfilee on maukkaampaa kuin maksalaatikko, 

vaikkei jälkimmäisessä vaihtoehdossa tietenkään mitään vikaa ole - varsinkaan rusinoilla. Tämä on sikäli hyvä asia, että kunhan ura 

taiteen saralla kohdallanne urkenee, tulee päivittäinen ruokavalionne koostumaan pääasiassa juuri rusinoista. Vertailemalla karikatyyrien 

malleina toimineita valokuvia lopputuotoksiin kehittyy myös taito lukea kohdetta eli kyky löytää nopeasti tämän olennaisimmat piirteet. 

Sopivan karikatyyriaiheen etsintään tulisi suhtautua kuin parisuhteen muodostamiseen. Vähintään 99 prosenttia vastaantulevista tulee 

joka tapauksessa olemaan täysin kelvottomia tapauksia, joten tärkeää on olla pitkäjännitteinen ja sinnikäs. Valitettavasti monet 

aloittelijat vaipuvat nopeasti epätoivoon ja sortuvat aliravitsemuksen heikentäminä keskinkertaiseen, minkä ovat tilastojen valossa 

valmiita myöntämään itselleen vasta noin kahden vuoden kuluttua eli kun virhevalinnan tulos on jo pidemmän aikaa roikkunut ystävien, 

sukulaisten ja suuren yleisön ylenkatsonnan kohteena. Maineensa säilyttääkseen piirtäjän pitää siis rohkeasti uskaltaa hylätä ne ”ihan 

hyvät” ideat, jotka eivät kaikilta osiltaan toimi tai ole kokonaisuutena riittävän laadukkaita. Tässä tarkoitan siis hahmon asennon ja ilmeen 

lisäksi myös kuvasommittelua, rajausta, rekvisiittaa sekä mahdollista taustatarinaa. Karikatyyrin yksityiskohtiin tulisi aina suhtautua yhtä 

suurella antaumuksella kuin varsinaiseen hahmoon, jottei lopputulos jäisi vajaaksi. Puutteellisen piirustustekniikan voi vielä jotenkin antaa 

anteeksi, kuten lahjattomuuttani olen omalla kohdallani joutunut tekemään. 

Pohtikaa myös mitä haluatte karikatyyrillänne kertoa. Jos mieleenne ei juolahda mitään järkevää, olkaa vaikka hiljaa. Mikäli tämä on 

luonteenvastaista, niin missään tapauksessa ei pitäisi mennä julkaisemaan mitään ja siten altistaa syyttömiä kanssaihmisiä keskinkertaisille, 

jalostumattomille ajatuksillenne. Erkkikään ei nimittäin kauaa jaksa tuijottaa töherrystä, joka ei häntä syvällisemmin puhuttele. Totuudessa 

kannattaa joka tapauksessa pysyä, koska ihmisillä on tapana reagoida juuri siihen kaikkein vihamielisimmin. 

Lopuksi pari sanaa itse piirtämisestä, koska sehän pitää jossain vaiheessa hoitaa pois alta, jotta ulkopuoliset pääsisivät lopputulosta 

arvioidessaan pitämään tekijää luonnonlahjakkuutena, vaikka tosiasiassa teoksen taustalla olisi kolme viikkoa pelkkää perkeleen 

hokemista. Lenn Redmania mukaillen karikatyyrissä ei tule vääristellä kohdehenkilön fyysisiä ominaisuuksia vaan nimenomaan liioitella 

niitä koon, muodon ja suunnan suhteen. Elämässä ylipäätään asiat on käsitettävissä ainoastaan suhteessa toisiinsa ja lähinnä 

vastakohtiensa kautta, joten suurinkaan nenä ei näin ollen voi olla kovin iso, ennen kuin ylähuuli sen alapuolella on riittävän pieni. 

Piirroksen lähtökohdaksi kannattanee valita kohdehenkilön kaikkein dominoivin piirre, jolle kaikki muu on alisteista. Tämän ei tietenkään 

aina tarvitse olla se kaikkein suurin vaan yhtä hyvin myös esimerkiksi kaikkein pienin, pyörein tai vinoin. 
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