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Luonnonväri - ekoväri?

Ilmainen yleisöluento Suomen käsityön museossa 24.3. klo 11-12.30

Luennoitsijat tekstiilitaiteilija Ulla Lapiolahti ja väri-intoilija Päivi Hintsanen
(Coloria.net) pohtivat luonnonvärejä ja värjäämistä eri näkökulmista kahdessa
puheenvuorossa. 

Luonnonvärien historiaa - mistä värit tulevat?

Luennon ensimmäisessä osassa Päivi Hintsanen valottaa luonnonvärien ja värjäämisen
historiaa. Luonnonväreillä puuhailu on parhaimmillaan toimiva symbioosi luonnon kanssa:
värikasveja kerätessään oppii samalla tuntemaan luontoa ja arvostamaan sitä - yksittäinen
värjääjä ei vahingoita harrastuksellaan luontoa ja itsevärjätyillä langoilla on aivan erilainen
arvo kuin kaupasta ostetulla. Värejä on poimittu luonnosta koko ihmiskunnan olemassa
olon ajan ja varmasti uusien värien löytäminen on aina ollut yhtä suuri ja ihastusta
herättävä ihme. Värjääminen ei ole kuitenkaan aina ollut pelkkää ruusuntuoksuista
värileikkiä, vaan aikansa totista teollisuutta. Egyptiläinen papyrus vuodelta 236 eaa kertoo
näin: Värjäreillä on väsyneet silmät, he haisevat kalalle ja heidän kätensä työskentelevät
hellittämättä. Värien valmistuksessa käytettyjen käyneiden kasvinosien ja mädäntyneen
virtsan lemu ovat kaukana siitä ruusuisesta mielikuvasta, joka luonnollisuuteen ja
ekologisuuteen usein liitetään. 

Onko luonnonvärien käyttö suuremmassa mittakaavassa oikeasti ollutkaan ekologista ja
kannattaako siihen pyrkiäkään takaisin?

Luonnonvärit tänään - mihin värit menevät?

Luennon toisessa osassa Ulla Lapiolahti valottaa 2000 -luvun värinäkymiä. Lapiolahti
tarkastelee luonnonvärien ekologisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä kertoo värien
käsityömäisistä ja teollisista käyttömahdollisuuksista. 

Tänä päivänä luonnonväreihin liittyy sekä tanakkaa tutkimusta että tuotekehitystyötä kuin
myös tasaisesti kasvava harrastajien joukko. Sympaattiset luonnonvärit vastaavat moniin
nykyihmisen tarpeisiin; luonnonläheisyyden kaipuuseen ja käsillä tekemisen tarpeeseen.
Internetin ansiosta tietoa on saatavilla helposti ja sosiaalisen median viidakkorummut
jakavat innostavia kokemuksia blogien kautta. Ekotrendikkyyden lisäksi luonnonväriteemat
sivuavat luontevasti myös slow life-, slow textiles- ja DIY-ilmiöitä.

Onko luonnonväreillä siis tulevaisuutta? Ja jos on, niin millainen?

Luennoitsijat

Päivi Hintsanen ja Ulla Lapiolahti ovat toteuttaneet yhdessä ja erikseen useita muotoiluun,
taiteeseen ja koulutukseen liittyviä projekteja, joissa ympäristömyötäisyys sekä väriteemat
ovat olleet vahvasti mukana. 

Päivi Hintsanen on web designer sekä kuva- ja mediataiteilija, jolle värit ovat elämäntyö.
Hintsanen on luonut yli 5000 sivua sisältävän suomenkielisen värisivusto Colorian



(www.coloria.net) sekä väridokumentteja arkistoivan Coloriasto-sivuston
(www.coloriasto.net), jotka yhdessä muodostavat maailman suurimman väriaiheisen 
verkkopalvelun. 

Ulla Lapiolahti on tekstiilialan sekatyöläinen; tekemiset liittyvät taiteeseen, muotoiluun ja
koulutukseen. Hän puuhaa värien parissa päivittäin joko kuosisuunnittelijana Studio Kelkka
-ryhmässä, värjärinä kotikeittiössä tai ohjatessaan opiskelijaryhmiä. Lapiolahti on tehnyt
pitkään pioneerityötä luonnonvärien sekä kestävän kehityksen asioiden parissa mm.
valtakunnallisessa luonnonväreihin liittyvässä tuotekehitysprojektissa sekä toiminut
luennoitsijana väriteemaisissa kansainvälisissä seminaareissa ja tapahtumissa.
 

Luennon järjestävät Suomen käsityön museo ja Jyväskylän kansalaisopisto. Luento
liittyy Hintsasen ja Lapiolahden SULOisia värejä -projektiin, joka on valittu
ympäristömyöteisenä tekona mukaan parhaillaan Suomen käsityön museossa esillä
olevaan NowHere Finland -näyttelyyn. SULOisia värejä -projektin päätavoitteena on
herättää kuluttamiseen liittyviä ajatuksia ja myötävaikuttaa muotoilun, käsityön sekä
taiteen keinoin ympäristömyötäisemmän asennemuutoksen aikaansaamiseen. Projektiin
liittyy roskisvärjäämisen yhteisöllinen koekeittiöblogi, joka löytyy osoitteesta
http://suloisiavareja.wordpress.com

Lisätietoja:
Ulla Lapiolahti, puh. 050 4018246, ullalapiolahti@hotmail.com 
Päivi Hintsanen, paivi.hintsanen@coloria.net
Laura Korhonen, tiedottaja, Suomen käsityön museo, 014 26 64375, laura.korhonen@jkl.fi

Lehdistökuvia on saatavilla osoitteesta: http://suloisiavareja.wordpress.com/media/ 


