
Modernin taiteen tyylisuuntia 
 

Pääsin tutustumaan kesällä 

2016 modernin taiteen eri 

tyylisuuntiin modernin taiteen 

museossa Berlinische gallerie, 

joka sijaitsee Kreuzbergin 

kaupunginosassa Berliinissä 

Saksassa. Museossa on 

pääasiassa Berliinissä 

syntynyttä taidetta. Museon 

näyttelyssä sai näkemyksen 

taiteen kehityksestä 1880 

luvulta 1980 luvulle.  

 

 

 

Kameran keksimisen jälkeen ei enää ollut kysyntää esittävälle taiteelle, jolloin taiteilijat alkoivat 

etsiä taiteelle muuta funktiota. Berliiniläisen esittävän taiteen viimeisiä ilmentymiä on alla oleva 

Richard Wagnerin patsaan paljastustilaisuudesta Tiergartenilla Anton von Wernerin maalaama 

taulu 1908, jossa etualalta löytyy valokuvan tarkasti maalattuja kuuluisia henkilöitä epäaidoissa 

asennoissa, taaempana tunnistamatonta rahvasta. 

 



1800-luvulla syntynyt 

taidesuuntaus realismi, jossa 

pyrittiin kuvaamaan oman 

aikansa todellisuutta 

mahdollisimman 

objektiivisesti, totuutta 

kaunistelematta, alkoi näkyä 

taiteilijoiden töissä. 

Tyylisuunta syntyi 

vastapainona romantiikalle ja 

maalaukset olivat aikansa 

poliittisia kannanottoja. 

Realismi on usein leimautunut 

vasemmistolaiseksi. Vieressä 

Jens Birkholmin 1908 

maalaama taulu Berliinin 

asemalla lämmittelevästä 

köyhällistöstä. 

 

 

 

1860-luvulla syntyi Ranskassa 

tyylisuuntaus impressionismi, jossa oli 

tarkoitus vangita vaikutelma hetkestä ja 

jossa yksityiskohtia ei kuvattu tarkasti vaan 

katsojalle jätettiin mahdollisuus täydentää 

maalaus mielessään. Ulkoilmamaalaus oli 

impressionismille tyypillistä. Maalaukset 

olivat utuisia ja ääriviivat unohdettiin. 

Oikealla Lesser Uryn 1889 maalaama 

näkymä Berliinin kadusta kulkijoineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pointillismi eli pistemaalaus 

tai täplämaalaus syntyi 

1880-luvulla. 

Tyylisuuntauksessa värejä 

sekoitetaan niin, että 

kankaalle tehdään 

pääväreillä lähekkäin pieniä 

pisteitä, jotka luovat 

katsottaessa vaikutelman 

sekoittuneesta väristä. 

Pointillismille on ominaista 

kirkkaat sävyt. Oikella Hans 

Herrmannin 1894 

maalaama taulu kukkivat 

puut. 

 

 

1900-luvun alussa syntynyttä ekspressionismia pidetään saksalaisena ilmiönä. Ekspressionismille 

on oleellista voimakas väri-ilmaisu, ihmiset luonnon helmassa ja alastonaiheet. Ekspressionismi on 

myös usein ollut vastakohta muodollisesti ja ulkoisesti kauniille ja silotellulle taiteelle luoden 

tietoisesti rankkuuden, rumuuden ja outouden mielikuvia. Ekspressionistit pyrkivät liioitteluun, 

voimakkaaseen siveltimen käyttöön ja tunteikkaaseen ilmaisuun. Liioittelu on usein 

karikatyyrimäistä. Alla Georg Tappertin 1911 maalaama taulu Lot ja hänen tyttärensä. 

 

 



 

 

Kubismi syntyi 1900-luvun alussa. 

Kubistisessa taiteessa esineet hajotetaan, 

analysoidaan ja kootaan uudelleen 

pelkistyneessä muodossa kuutioina, 

kartioina, lieriöinä ja palloina. Perspektiivi on 

unohdettu. Einsteinin suhteellisuusteorian 

on oletettu vaikuttaneen kubismiin. 

Valonnopeudella liikkuessaan maailman 

voisi nähdä yhtä aikaa ylhäältä, alhaalta, 

sivusta, edestä, takaa. Kolmiulotteiset 

kappaleet muuttuisivat suhteellisuusteorian 

mukaan vauhdissa litteiksi ja värit 

häviäisivät. Vasemmalla Max Dungertin 

vuonna 1922 maalaama taulu Torni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollaasi on tekniikka, jossa erilaisia materiaaleja yhdistetään 
samaan teokseen. Tekniikka on syntynyt 1900-luvun alun 
kubistien parissa. Kollaasiin voi käyttää lähes millaisia liimattavia 
materiaaleja tahansa, kuten sanomalehteä, pahvia, kankaita, 
hiekkaa, jouhia, puuta, esineitä, pigmenttejä ja niin edelleen. 
Yleisin käytetty materiaali on kuitenkin paperi. Oikealla Lajos 
d'Ebnethin kollaasi vuodelta 1925.  

 

 

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pigmentti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paperi


 

 

Abstrakti eli ei-esittävä taide ei pyri jäljittelemään mitään todellista, mikä tarkoittaa todellisuuden 

pelkistämistä, yleistämistä tai käsitteellistämistä niin, että kuvattavasta aiheesta tulee lopulta 

abstrakti. Maalaustaiteessa voidaan karkeasti erottaa geometrinen abstraktio, joka perustuu 

suorien ja käyrien viivojen rajoittamiin värikenttiin sekä maalauksellinen abstrakti maalaus, 

abstrakti ekspressionismi. Alla Fred Thielerin, joka edustaa abstraktia expressionismia, taulu vuodelta 

1962. 

 

 

Kuten tästä Berliiniläisen gallerian tarjonnasta näkee, että esittävästä taiteesta on tultu monien 

tyylisuuntien kautta abstraktiin taiteeseen, herää kysymys, onko kaikki taiteessa jo keksitty vai 

vieläkö taiteen kehitys jatkuu? 

 

Riitta Ojalainen 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Abstrakti_ekspressionismi

