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C OLORITTO eli värien harmonia on 
maalaustaiteen taito sekoittaa värejä 
niin, että sama ihmiskeho tai mikä ta-
hansa muukin kohde esiintyy maalauk-
sessa kaikissa valaistuksen ja varjojen eri 

asteissa samalla tavoin kuin luonnonvalossa.
Maalaustaide kykenee kuvaamaan kaikkia näkyviä 

kohteita kolmen värin eli keltaisen, punaisen & sinisen 
avulla; kaikki toiset värit voidaan nimittäin muodostaa 
näistä kolmesta, joita kutsun pääväreiksi. Esimerkiksi:

Kaikkia näitä kolmea pääväriä yhdistämällä saadaan 
mustaa ja kaikkia muitakin värejä, kuten olen osoittanut 

keksimälläni painotekniikalla, jonka avulla kaikki kuvat 
ja hahmot voidaan esittää luonnollisissa väreissään.

Puhun nyt ainoastaan aineellisista väreistä eli niistä, 
joita maalarit käyttävät; kaikkien aineettomien perus-
värien yhdistämisestä ei nimittäin synny mustaa vaan 
aivan päinvastoin valkoista, kuten verraton sir Isaac 
Newton on osoittanut kirjassaan Opticks.

Valkoinen on valojen tiivistymää, niiden ylimäärää.
Musta on valojen puuttumista tai vajavaisuutta.
Kumpikin on kuitenkin kaikkien päävärien tiivisty-

mistä tai sekoittumista yhteen; ensiksi mainittu vain on 
sekoitus aineettomia, jälkimmäinen aineellisia värejä.

Todenmukaisessa maalaustaiteessa esitetään

1. valo – valkoisella          3. heijastukset – keltaisella
2. varjo – mustalla           4. valonhämy, varjon  
                       häivytysalue – sinisellä

On tärkeä huomata, että puhun tässä heijastuksista 
yleensä. Yksittäisissä heijastuksissa, jotka syntyvät tai joh-
tuvat jonkin toisen kohteen läheisyydestä, tuon kohteen 
väri vaikuttaa tapauskohtaisesti myös heijastuksen väriin. 

Kun taidemaalari sanoo, että jollakulla taiteilijalla on 
hyvä värimaailma (coloritto; coloris), hän tarkoittaa, että 
tämä esittää totuudenmukaisesti ja luonnollisesti alas-
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toman, eli ihmiskehon – olettaen, että niin ollen tämä 
pystyy maalaamaan kaikki muutkin näkyvät kohteet 
hyvin ja ongelmitta.

Oppiakseen kuvaamaan alastonta tai jotain muuta 
värillistä kohdetta hyvin on ensin opittava kuvaamaan 
valkoista kappaletta, esimerkiksi kipsistä rintakuvaa tai 
muuta vastaavaa. 

Valkoinen väri (kuten olen jo sanonut) esittää valoa 
ja musta varjoja; mutta valkoinen ja musta eivät yksinään 
riitä kuvaamaan valkoista esinettä luonnollisesti, kuten 
kuva I osoittaa: se muistuttaa kylläkin vedosta tai piir-
rosta, muttei valkoista kohdetta. 

Tuollaisen valkoisen kohteen kuvaamiseksi varjoihin 
on lisättävä heijastukset eli niiden väriä, keltaista; ja 
varjon häivytysalueille on lisättävä valonhämyn väriä eli 
sinistä, kuten nähdään kuvasta II.

On kuitenkin muistettava, että luonnollisissa kappa-
leissa näitä häivytysalueita on melkein mahdotonta havaita.

Värillistä kohdetta kuvattaessa voidaan ajatella kip-
sipatsasta, joka on maalattu tai värjätty ihon väriseksi ja 

joka asetetaan hyvään valoon; ihon väri tulee esiin kaut-
taaltaan samanlaisena, ja vieläpä selvästi erotettavalla ta-
valla, yhtä lailla varjoissa, valonhämyissä (eli mezzotin-
toissa2), heijastuksissa, varjojen häivytyskohdissa ja niin 
edelleen. Tällaista ihonväriseksi maalattua rintakuvaa 
varjoineen, heijastuksineen, valonhämyineen, häivytyk-
sineen ynnä muine lisäyksineen esittää kuva III.

Kuva IV esittää samaa rintakuvaa, johon on lisätty 
varjot, heijastukset, mezzotintot, häivytykset ja niin edelleen, 
sekä lisävärit tai tapauskohtaiset värit; esimerkiksi suun 
punainen, punerrus poskiin, leukaan, nenään ynnä muihin 
kohtiin, sinertävää ohimoille, ja niin edelleen.

Englannista ja ranskasta suomentanut  
Johan L. Pii

(alun perin: Of Preliminaries / Instructions  
preliminaires. Coloritto, or, The Harmony of Colors 

in Painting / L’Harmonie du coloris dans  
la peinture. 1725.)

Suomentajan huomiot
1 Jacob Christoph Le Blon (1667–1741) 

oli taidemaalari ja kuparipiirtäjä, joka 
tunnetaan parhaiten kuvanpainamisen 
kolmi- ja neliväritekniikoiden keksijänä. 
Vaikka Coloritto (josta tässä on suomen-
nettu ensimmäinen, pohjustava osa) 
on omistettu taidemaalareille ja kaikille 
maalaustaiteen ystäville, se esittää väri-
teorian, joka on myös kolmiväripaina-
misen perustana, sekä värikuvia, jotka Le 

Blon on painanut omalla tekniikallaan. 
Hänen tässä viittaamansa kuvat tuovat 
esiin väripainamisen eri vaiheet.

     Elämänsä aikana Le Blon ehti asua 
Saksassa, Alankomaissa, Ranskassa ja 
Englannissa ja hänellä oli mesenaatteja 
sekä Ranskassa että Englannissa. Luulta-
vasti siksi hän kirjoitti myös Coloritton 
kaksikieliseksi. Englannin- ja ranskan-
kieliset tekstit eivät ole täysin vastaa-
vat, joten kääntäessäni olen pyrkinyt 
yhdistelemään niitä kokonaisuudeksi, 

joka välittää mahdollisimman paljon 
kummastakin. 

2 Mezzotinto on myös Le Blonin menes-
tyksekkäästi käyttämä grafiikan sävytek-
niikka, jolla saadaan aikaan pehmeitä 
väripintoja ja häivytyksiä. Maalaustai-
teesta puhuessaan Le Blon kuitenkin 
käyttää sanaa kuvaamaan valonhämyn 
aluetta ja varjon häivytykseen käytettyä 
väriä.
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