dollisesti haalistuessa ensin häviävät keltaiset ja punaiset,
sitten paljon myöhemmin ftalosyaniini, ja jäljelle jää vain
ultramariini.
Jos akvarellipaletin kokoaa ostelemalla nappeja ja putkiloita vähän sieltä ja täältä, voi maalata harvinaisemmillakin erikoisuuksilla kuten kobolttikeltaisella, vermilionpunaisella ja atsuriittisinisellä15. Voi päätyä maalaamaan
myös kasviväripigmenteillä kuten kultapiiskukeltainen,
matarapunainen ja indigosininen16. Mikäli akvarellinapit
valmistaa itse, kaikki värit voi valita suuresta joukosta
myytäviä pigmenttijauheita, joissa on melko usein Colour
Index -numerot merkittyinä.
Myös väriaineet voi valmistaa itse. Raaka-aineina voi
käyttää vaikkapa itse viljeltyjä tai kuivattuna myytäviä
värikasveja tai vain niitä materiaaleja, joita maalarilla on
luonnollisessa ympäristössään, jopa ruoanjätteitä. Silloin
on kuitenkin tyydyttävä siihen sävymaailmaan, jonka sen
hetkinen ympäristö antaa.

Takaisin alkuun
”Olkaapa hetki hiljaa ja kuulkaa, miten minusta tuli näin
upea punainen. Muuan miniatyristimestari, joka taisi värien

valmistuksen, otti Intian kuumimmasta kolkasta hankkimansa kaikkein parhaan punaisen hyönteisen kuivan
raadon ja hiersi sen huhmaressaan hienoksi jauheeksi. Sitten
hän mittasi viisi dirhemiä jauhetta ja otti esiin myös dirhemin suopayrttiä ja puoli dirhemiä lotoria. Tämän jälkeen
mestari pani kattilaan kolme okkaa vettä, heitti sekaan suopayrtin ja pani tulelle.”17

Viisisataa vuotta kuvattua tapahtumaa myöhemmin
padat porisevat Kainuun Mustarindan taiteilijaresidenssin piharakennuksessa elokuussa 2017. Maalauspigmenttejä valmistuu apilasta, kuusesta ja kävyistä samoin
ikiaikaisin menetelmin. Tienrakennuksen soramyllerryksestä on löytynyt hienoa maavihreää ja tumman ruskeaksi jauhautuvaa kiviainesta.
Opiskelijat uuttavat, siivilöivät, saostavat, dekantoivat, kuivaavat, jauhavat ja lopulta hiertävät maaleiksi
Kainuun antamia väriaineita. Nuoret maalarit altistuvat
tällöin myös hyvin pienin nyanssein erottuville sävymaailmoille. Katse tarkentuu erottelemaan pigmenttien vivahteita tuoksuvissa keitoshuuruissa. Ihme toistuu, kun
sivellin levittää hienoa tasaista maaliainetta paperille ja
väri koskettaa silmää.

Perttu Saksa

Halun ja vihan väri
Katso Caravaggion Epäilevää Tuomasta (1601–1602) tai Muusikoita (1595). Tummasävyisissä maalauksissa näet, kuinka kankaat hehkuvat hurmeenpunaista lämpöä. Renessanssi- ja barokkiajan menestyneimmillä maalareilla oli varaa käyttää kalleinta
punaista pigmenttiä, joka oli yhtä loistokas kuin maalaamansa
ylhäisön valtaa ja vaurautta symboloivat vaatteet. Maalareiden
sekoitellessa öljyihinsä puhdasta karmiinipigmenttiä, kokenillia,
karmiininpunaiseksi värjätyn silkin arvo saattoi olla laskettavissa
painonsa määrällä kultaa.
Kankaisiin ja maalauksiin karmiininpunainen väri saatiin murskaamalla värijauheeksi opuntiakaktuksissa asuvia
muutaman millimetrin pituisia Dactylopius-suvun kirvoja, pieniä
loiseläimiä. Karuja ja viheliään piikikkäitä kaktuspeltoja kirvoineen löytyy edelleen Kanariansaarilta sekä niiden alkuperäisestä kotimaasta Meksikosta. Työlään kasvatus- ja keräystyön
vuoksi kokenillipigmenttiä käytetään nykyään enää rajoitetusti
luonnonvärjäyksessä ja elintarvikkeissa. Muutamia satoja vuosia
sitten, ennen teollisten väriaineiden syntyä, kokenillin merkitys
oli suurempi: Dactylopius coccus -kokenillikirva oli piskuisesta
koostaan huolimatta maailmanpolitiikan keskeisimpiä eläimiä.
Värikkään tuholaisen tarina alkoi jo satoja vuosia ennen
ajanlaskua Etelä-Amerikan intiaanien käyttäessä murskattuja
hyönteisiä maalaamiseen ja värjäämiseen. Atsteekkien keisari
Montezuma oli mieltynyt karmiininpunaiseen ja käytti valuuttana kokenillikirvoja, joita keräämällä meksikolaiset saattoivat
maksaa veroja hallitsijalleen.Väri ei ollut sitä kasvattaville
meksikolaisillekaan yksinkertaisesti saatavilla, sillä piikikkäiltä
kaktuspelloilta oli kerättävä 150 000 kokenillikirvaa, jotta
saatiin yksi kilo väripigmenttiä. Eurooppalaisille kokenillin

esittelivät konkistadorit, jotka toivat sitä mukanaan Meksikosta
kullan ja hopean rinnalla. Kasveja ja maa-aineksia sekoittamalla
ei pystytty lähimainkaan siihen intensiteettiin, jota kokenilli
tarjosi. Se oli yksinkertaisesti kauneinta punaista väriä, mitä
Euroopassa oli koskaan nähty. Espanjalaiset ymmärsivät värin
merkityksen ja hallinnoivat sitä. Monopoli karmiininpunaiseen
ulottui koko maailmaan. Pigmenttiä kuljetettiin Euroopasta Aasiaan, ja sitä kantoivat yllään kaikki, joilla siihen oli varaa.Vuonna
1587 espanjalaiset lähettivät laivoillaan 65 tonnia kokenillia eli
melkein kymmenen miljardia kirvaa Meksikosta Espanjaan.
Euroopan muut valtiot himoitsivat pigmenttiä.Vaikka ne
lähettivät vakoojiaan, työllistivät tiedemiehiään ja ryöstivät
espanjalaisten laivoja, ei pystytty edes päättelemään, oliko pigmentti peräisin kasvista vai eläimestä. Huhuttiin matomarjoista,
eläimen ja kasvin risteymistä, mikä osaltaan vain lisäsi kiihkoa
syvää mystistä väriä kohtaan. Antonie van Leeuwenhoek (1632–
1723), mikrobiologian pioneeri, oli hetken aikaa vakuuttunut
kokenillin olevan peräisin kasvin siemenistä, kunnes huolellisen
tarkastelun jälkeen tajusi marjamaisen muodon olevan hyönteisen ruumis.
Kokenillista kiinnostui myös ruotsalainen biologi Carl
von Linné (1707–1778), jonka aikaan eliölajien keskinäiset
sukulaisuussuhteet olivat pitkälti hämärän peitossa. Tiedettiin
jo, että kokenilli saadaan kasveissa elävistä hyönteisistä, mutta
hyönteisten lisääntymisestä ei tiedetty mitään. Luonnontutkijat eivät olleet onnistuneet edes näkemään lajin uroksia. Tai
he eivät osanneet erottaa naaraan pulleasta muodosta täysin
poikkeavaa siivekästä hyönteistä uroskirvaksi. Linné työskenteli
eläin- ja kasvilajien taksonomisen luokittelun parissa ja lähetti

74 niin & näin 2/2018

Viitteet

Kirjallisuus

1

Ball, Philip, Kirkas maa. Miten värit syntyivät
(Bright Earth. The Invention of Colour,
2001). Suom. Kimmo Pietiläinen. Terra
Cognita, Helsinki 2003.
Clottes, Jean, World Rock Art. Getty Publications, Los Angeles 2002.
Doerner, Max, Maaliaineet ja niiden käyttö
taidemaalauksessa. (Malmaterial und
Seine Vervendung im Bilde, 1944)
Suom. Aune Lindstrom. Tammi, Helsinki 1948.
Gill, Maninde, Rendo, Carolina & Menon,
Sreekumar, Materials and Techniques.
Early Buddhist Wall Paintings and
Sculptures at Sumda Chun, Ladakh.
Studies in Conservation. Vol. 59, No. 5,
2014, 300–313.
Pamuk, Orhan, Nimeni on Punainen.
(Benim Adim Kirmizi, 1998) Suom.
Tuula Kojo. Tammi, Helsinki 2000.
Lomax, Suzanne, Schilling, Michael &
Learner, Thomas, The Identification of

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Miniatyyrimaalarit tekemässä kuvia
1500-luvun Istanbulissa Orhan Pamukin
kirjassa Nimeni on Punainen, Pamuk
1998, 120.
Clottes 2002, 66.
Sama, 77.
Ball 2001, 185–215.
Rogala 2001, 7–9.
Pamuk,1998, 266.
Verkossa: culturehustle.com
Verkossa: sfxc.co.uk
Tworek-Matuszkiewicz 2007, 18.
Gill, Rendo & Menon 2014, 300–313.
Townsend 1993, 231–254.
Sama, 46–55.
Doerner 1944, 33.
Lomax 2007, 105–117.
Verkossa: naturalpigments.com
Verkossa: kremer-pigmente.com
Pamuk 1998, 267.

Synthetic Organic Pigments by FTIR
and DTMS. Teoksessa Thomas Learner, Patricia Smithen, Jay Krueger &
Michael Schilling. Modern Paints Uncovered. Getty Publications, Los Angeles
2007, 105–117.
Rogala, Dawn, Hans Hofmann. The artist’s
materials. Getty Publications, Los Angeles 2016.
Townsend, Joyce, The Materials of J. M. W.
Turner: Pigments. Studies in Conservation. Vol. 38, No. 4, 1993, 231–254.
Townsend, Joyce, H. The Materials Used by
British Oil Painters Throughout the
Nineteenth Century. Reviews in Conservation. Vol. 3, 2002, 46–55.
Tworek-Matuszkiewicz, Beata, Australian
Aboriginal Bark Paintings. Their
History, Structure and Conservation.
Reviews in Conservation. Vol. 8, 2007,
15–28.

vuonna 1755 opiskelijansa Daniel Rolanderin
(1722–1793) hankkimaan näytteitä kokenillikaktuksista. Rolander onnistui salaperäisessä
tehtävässään ja lähetti suuren opuntiakaktuksen asukkaineen Linnélle Uppsalaan tutkittavaksi. Lähetyksen vastaanottanut kokenillista
ja kirvoista tietämätön puutarhuri kauhistui
eksoottisen kasvin vallanneista hyönteisistä ja
puhdisti sen perusteellisesti ennen Linnén saapumista paikalle. Kirvat menehtyivät, kaktus
säilyi. Omaelämäkerrassaan Linné kertoo kärsineensä onnettoman sattumuksen seurauksena pahoista migreeneistä. 1800-luvulla kokenillin valtakausi tuli päätökseen muuallakin kuin
Uppsalassa teollisten väriaineiden valloittaessa
markkinoita. J. M. W. Turner (1775–1851)
maalasi hehkuvan punaiset auringonlaskunsa
vielä näiden hyönteisten verellä.
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