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Johdanto
valkoisia valheita

1

1
Palazzo della Civiltà Italiana (tunnetaan 
myös nimellä Colosseo Quadrato), osa 
suunniteltua vuoden 1942 maailman-
näyttelyä Roomassa. Maailmansota perui 
näyttelyn ja rakennus valmistui vasta 
1943.
2
Michelangelo: Daavid, 1501–03. Marmoria, 
korkeus n. 5,5 m. Galleria dell’Accademia, 
Firenze.

2Monen kuvitelma antiikista koostuu valkoisena hohtavista marmo-
risista temppeleistä ja veistoksista. Todellisuus on kuitenkin ollut täysin 
toisenlainen. Antiikin Kreikan arkkitehtuuri ja veistokset ovat olleet lähes 
poikkeuksetta kirkkain värein maalattuja. Maalaamatonta veistosta pidet-
tiin keskeneräisenä. Itäisen Välimeren muut antiikin aikaiset kulttuurit, 
erityisesti egyptiläiset, tunnetaan runsaasta värinkäytöstä arkkitehtuurissa 
ja veistotaiteessa. Kreikkalaiset saivat heiltä paljon vaikutteita ja olisi epä-
uskottavaa, että he olisivat yhtäkkiä luopuneet väreistä kokonaan.1

Kun antiikki nousi taas taiteilijoiden kiinnostuksen kohteeksi renessans-
sin ajasta alkaen, oli jäljelle jääneiden raunioiden ja veistosten värit kulu-
neet suuremmaksi osaksi pois. Vaaleiksi haalistuneet veistokset innoittivat 
suuresti Michelangeloa ja hänen aikalaisiaan. Mielenkiintoinen havainto 
on kuitenkin se, että veistosten maalaamisen traditio oli jatkunut antiikis-
ta keskiajalle ja renessanssin mestaritkin olivat eläneet visuaalisessa kult-
tuurissa, johon kuuluivat värikkäät veistokset.2 Luultavasti he yhdistivät 
värikkyyden vähempiarvoisena pitämäänsä keskiajan taiteeseen ja ottivat 
siitä pesäeron myös omaksumalla antiikkiin heidän luulemansa mukaan 
kuuluneen valkoisuuden. 

Pohja länsimaiselle estetiikalle ja kulttuuriselle identiteetille luotiin 
pitkäksi ajaksi ja se pohjautui Michelangelon Daavid-patsaan kaltaisten 
töiden läpi suodattuneelle ja vääristyneelle kuvalle valkoisesta antiikista. 
Kuvanveistäjät kuten Bernini, Canova ja Sergel jatkoivat samalla linjalla 
ja vahvistivat länsimäisen kuvanveiston ihannetta valkoisista, alastonta 
kehoa kuvaavista veistoksista. Saksalainen taidekriitikko Johann Joachim 
Winckelmann rakensi oman taideteoriansa antiikin veistotaiteen varaan. 
Siinä valkoiset marmoriveistokset nousevat ihanteellisen kauneuden tun-
nuskuvaksi. Nämä ihanteet olivat perustana uusklassismille. Samaan ai-
kaan eurooppalaisten taideakatemioiden merkitys oli kasvussa ja niiden 
opetuksessa klassiset veistokset olivat tärkeässä asemassa. Muoto värin 
sijaan oli jaloin ja puhtain ilmaisukeino.3 Lähes kaikissa muissa maailman 
kulttuureissa värillä on tärkeä merkitys. Läntinen maailma on poikkeus. 
Uskomme tunkeutuneemme syvempiin esteettisiin totuuksiin ja tätä ilmai-
see valkoinen marmori. Väri on tarpeetonta, pinnallista ja proosallista.4

Kun uutta tasavaltaa oltiin rakentamassa Yhdysvaltoihin 1700-luvulla, 
oli antiikki ja erityisesti Rooma esikuvana. Arkkitehtuurissa otettiin siellä 
mallia kreikkalaisista temppeleistä ja roomalaisista kupoleista. Kongressin 
rakennus jopa nimettiin Capitoliumiksi roomalaisen esikuvan mukaan. 
Yhdysvaltalainen uusklassismi oli aina valkoista. Kuten tiedämme, on 
USA:n presidentin virka-asunto nimeltäänkin Valkoinen talo.5 Uusklassis-
mi vaikutti amerikkalaisessa arkkitehtuurissa vielä toisen maailmansodan 
jälkeenkin.
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Myös Italian fasistit Mussolinin johdolla olivat rakentamassa uutta yh-
teiskuntaa, jonka esikuvaksi nousi luontevasti antiikin Rooma, ”kaupunki-
en äiti”. Mussolini otti käyttöönsä kaikki taidelajit ja mediat. Fasistien ark-
kitehtuuri oli yhdistelmä antiikkia ja modernismia. Parhaita esimerkkejä 
tästä ovat vuoden 1942 suunnitellulle maailmannäyttelyalueelle rakennettu 
Palazzo della Civiltà Italiana sekä Foro Mussolini, nykyinen Foro Italico. 
Sen valkoiset atleetteja kuvaavat patsaat juhlivat paitsi antiikin perintöä, 
myös valkoisen rodun ylivertaisuutta.6

Vaikka antiikin polykromia olikin suuren huomion kohteena 1800-lu-
vulla, joutui se taas unohduksiin 1900-luvulle tultaessa.7 Kun modernistit 
etsivät uutta arkkitehtuurin ydintä ja universaalia kauneutta, löytyi se taas 
valkoisesta väristä. Se edusti puhtautta, hygieniaa ja hyveellisyyttä. Myös 
valkoisen värin assosiaatio antiikin arkkitehtuuriin lienee ollut vaikuttime-
na. Alvar Aalto käytti valkoista marmoria useaan otteeseen ja esimerkiksi 
Otaniemessä hän merkitsi pääkirjaston ja arkkitehtiosaston marmoripin-
noilla osoituksena näiden yhteydestä humanismiin ja tätä kautta antiikin 
perintöön.

Kuva valkoisesta klassismista elää edelleen voimakkaana, vaikka sen on 
tiedetty olevan virheellinen jo kahdensadan vuoden ajan. Edelleen museot 
esittävät valkoisia antiikin veistoksia valkoista taustaa vasten ilman mitään 
viitettä alkuperäisestä värillisestä kontekstista. Myös monissa kirjoissa ark-
kitehtuurin ja veistoksien värillisyys jää usein vain maininnan tasolle.

Saksalaiset tutkijat Volkmar von Graeves ja Vinzenz Brinkmann ovat 
olleet edelläkävijöitä antiikin veistosten polykromian tutkimisessa ja esil-
letuomisessa. Brinkmann on johtanut jo 25 vuotta kansainvälistä tutkija-
ryhmää, joka on tutkinut veistosten värijäämiä tieteellisillä menetelmillä. 
Mikroskoopin, ultraviolettivalon ja valokuvauksen avulla he ovat onnistu-
neet rekonstruoimaan värityksiä, jotka eivät ole enää paljain silmin nähtä-
vissä. Heidän tutkimustyönsä on keskittynyt muun muassa myöhäisarkaa-
iseen Aiginan Afaia-temppeliin. Ryhmän saavutuksia on esitelty useissa 
näyttelyissä ja kirjoissa.8

Tässä tutkielmassa selostan aluksi kreikkalaisen arkkitehtuurin ja kuvan-
veiston värillisyyden löytämisen pitkää historiaa. Tämän jälkeen perehdyn 
siihen, miten ja mitä värejä kreikkalaiset käyttivät. Tarkastelu keskittyy 
myöhäisarkaaisen ja klassisen kauden arkkitehtuuriin. Arkaaisen kauden 
värinkäyttö tunnetaan parhaiten muun muassa siksi, että tuohon aikaan 
käytettiin pigmenttiä usein paksusti ja ääriviivat viillettiin pintaan ennen 
maalausta9. Selostan lyhyesti antiikin aikana käytössä olleita pigmenttejä 
ja maalaustekniikoita sekä historiallisessa ja nykyisessä väritutkimuksessa 
käytettäviä tutkimusmetodeja. Lopuksi esittelen esimerkkikohteena Aigi-
nan Afaia-temppelin ja siitä löytynyttä väritystä. 

Tämän tutkielman pääasialliset 
lähteet ovat Münchenin Glypto-
teekissa olleen näyttelyn ohessa 
julkaistu kirja Bunte Götter sekä 
ruotsinkielinen Vita Lögner, joka 
julkaistiin näyttelyn ollessa vierai-
lulla Tukholman Medelhavsmu-
seetissa. Molempien tekstit ovat 
etupäässä Vinzenz Brinkmannin 
käsialaa. Brinkmann on myös toi-
mittanut kirjan Circumlitio – The 
Polychromy of Antique and Medie-
val Sculpture. 

Matkallani Kreikkaan touko-
kuussa 2012 pääsin tutustumaan 
esimerkiksi Parthenoniin ja Afaia-
temppeliin omin silmin ja näin 
runsaasti värijäämiä esimerkiksi 
Akropolis-museon arkaaisissa veis-
toksissa. Käyttämäni lähteet keskit-
tyvät vahvasti veistoksiin arkkiteh-
tuurin sijaan, mutta yritän tehdä 
selkoa myös pylväiden, palkistojen 
ja muiden rakennusosien värityk-
sestä. Näistä on saatavilla yllättä-
vän vähän ajankohtaista tietoa tai 
rekonstruktioita. Paras lähde on 
Afaia-temppelin värirekonstruktio. 
Se on käytännössä ainoa nykyaikai-
nen, uskottava ja kattava kreikka-
laisen temppelin värirekonstruktio. 
Afaian mielenkiintoa lisäävät myös 
hienot päätykolmioiden veistokset, 
joista on myös tehty merkittäviä 
värilöydöksiä. Nykyisen Kreikan 
alueelta löydetyt niin kutsutut ma-
kedonialaiset haudat ovat myös 
erittäin mielenkiintoisia hyvin säi-
lyneiden väriensä ansiosta, mutta 
niistäkin on kirjoitettu hämmästyt-
tävän vähän.

3
William Thornton: United States Capitol 
(Yhdysvaltain kongressin rakennus), 1811.
4
Le Corbusier: Maison La Roche/Jeanneret, 
Pariisi, 1923–25.

3

4



8 9

Paradoksaalisesti juuri Winckelmannin nostattama antiikki-innostus 
johti myös polykromian löytämiseen. Ennen 1800-luvun alkuvuosia, olivat 
arkkitehdit, taiteilijat ja muut asiasta innostuneet etsineet antiikkia lähinnä 
Roomasta. Nyt kuitenkin Kreikka ja Ateena nousivat monen matkasuun-
nitelmiin ja he saivat ensi kertaa suoran kontaktin alkuperäisiin kreikka-
laisiin veistoksiin ja arkkitehtuuriin. Matkalta palanneiden mukana alkoi 
tulla tietoa Parthenonista ja muista antiikin monumenteista löytyneistä 
värijäänteistä. Samaan aikaan olivat myös alkaneet kaivaukset Aiginan saa-
rella ja myöhäisarkaaisen Afaia-temppelin veistoksista ja arkkitehtuurista 
oli löytynyt runsaasti merkkejä polykromiasta.10

Tämän vaiheen tärkein kirjallinen teos on vuonna 1815 ilmestynyt Le 
Jupiter Olympien, jonka kirjoitti ranskalainen arkeologi, taideteoreetik-
ko ja arkkitehti Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy. Hän oli 
taustaltaan uusklassisti ja tunsi henkilökohtaisesti sekä uusklassismin 
tunnetuimman maalarin Jacques-Louis Davidin että kuvanveistäjä Anto-
nio Canovan. Kirjassaan hän esitti värirekonstruktioita monista kreikka-
laisista ja roomalaisista veistoksista. Quatremère de Quincy oli tiettävästi 
ensimmäinen, joka käytti termiä polykromia veistosten yhteydessä. Hän 
keskittyi erityisesti Olympian Zeus-patsaaseen, yhteen antiikin seitsemäs-
tä ihmeestä. Kuuluisa piirros siitä esiintyy myös teoksen kannessa. Hän 
perusti rekonstruktionsa sekä antiikin kirjallisiin lähteisiin, että museoissa 
esillä olleissa veistoksissa näkyviin värijäänteisiin.  Quatremère de Quincy 
vakuuttui värien olleen tärkeässä roolissa antiikin veistoksissa. Hän lopetti 
kirjansa osuvaan huomioon siitä, kuinka täytyy muistaa, että antiikin ih-
miset käyttivät taiteita eri tavalla kuin me.11

Quatremère de Quincyn kirja aloitti voimakkaan keskustelun antiikin 
värinkäytön laajuudesta ja merkityksestä. Siihen osallistuivat monet tai-
teen, arkkitehtuurin ja arkeologian ammattilaiset. Yksi taistelupari olivat 
saksalaiset arkkitehdit Gottfried Semper ja Friedrich Theodor Kugler, 
joiden erilaisia näkamyksiään luonnehtii hyvin heidän rekonstruktionsa 
Parthenonin värityksestä. Semperin ehdotuksessa väriä on käytetty vähän, 
lähinnä metooppien ja päätykolmion taustoissa ja korniisin alapinnassa. 
Kugler taas maalasi kaikki pinnat ja koristeli jopa pylväiden ekinukset ja 
abakukset värikkäällä kuvioinnilla.12 (Katso doorilaisen järjestelmän osien 
nimitykset liitteestä.) Myös Pariisin École des Beaux-Artsin oppilaat in-
nostuivat 1800-luvulla tekemään värirekonstruktioita antiikin kohteista. 
Nämä olivat usein tieteellisesti varsin hataralla pohjalla. Ne pyrkivät maa-
lamaan kaikki pinnat ja käyttivät runsaasti erilaisia maalattuja ornament-
teja.13

Vuosisadan puoliväliin mennessä lähes kaikki olivat jo hyväksyneet po-
lykromian antiikin arkkitehtuurissa, mutta kuvanveiston kohdalla se oli 

Polykromian löytäminen 1800-luvulla
väri palaa takaisin

5
Antoine Chrysostome Quatremère de 
Quincy: Olympian Zeuksen rekonstruktio, 
1815.
6
Theodor Kugler: Parthenonin värirekonst-
ruktio, 1835.
7
Gottfried Semper: Parthenonin värire-
konstruktio, 1836.

5

6

7

10 Brinkmann 2010, 83.
11 Ibid.
12 Ibid, 83–34.
13 Hellmann 1982, 61.
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Nykyään näemme antiikin Kreikan temppelit raunioina, joissa väristä 
ei ole juuri mitään merkkejä. Alkujaan näiden rakennusten ulkoasu on 
ollut varsin erilainen. Ne olivat virheettömiä ja täydellisiä. Pinnat olivat 
osin valkoista marmoria, osin peitetty värikkäillä maalauksilla. Katolla oli 
näyttäviä harjakoristeita eli akroterioita, cellaan johtivat valtavat koristel-
lut pronssiovet ja runsaat maalatut veistokset kertoivat tarinoita sodista ja 
jumaloiden edesottamuksista. 

Värien pohjana oli siis aina valkoinen marmori. Jos sitä ei ollut helposti 
saatavilla rakennuspaikan läheisyydestä, käytettiin heikompilaatuista ki-
veä, joka peitettiin marmorilaastilla. Yleensä pylväät ja arkkitraavi olivat 
doorilaisessa temppelissä maalaamattomat ja väri keskittyi rakennuksen 
yläosiin ja veistoksiin.15 Värillä korostettiin palkiston osien tektonisuutta. 
Se myös toi elävyyttä veistoksiin. Sillä lienee ollut tärkeä merkitys raken-

Väri arkkitehtuurissa
tektonisuuden korostusta ja koristekuvioita

vaikeampi sulattaa. Koko länsimaisen estetiikan perusta oli vaarassa. Vuo-
sisadan loppupuolella tehtiin kuitenkin lukuisia arkeologisia löytöjä, jotka 
hiljensivät epäilijät. Näitä olivat ainakin vuonna 1864 löytynyt Augustuk-
sen muotokuva sekä 1880-luvulla löytyneet Ateenan akropoliiin arkaaiset 
veistokset ja myöhäisklassinen niin kutsuttu Aleksanterin sarkofagi. Näistä 
kaikista löytyi selviä jälkiä värinkäytöstä.14

8
Kolmikehoinen hirviö, arkaainen pää-
tykolmioveistos Ateenan akropoliilta, 
Ateenan Akropolis-museo. Kuva Th. 
Wiegandin julkaisusta, 1904
9
Aleksanterin sarkofagi, n. 320 eaa, Istan-
bulin arkeologinen museo. Kuva Franz 
Winterin julkaisusta, 1912.

10
Leo von Klenze: Ideaalinen näkymä Atee-
nasta, 1846. Neue Pinakothek, München. 
Rakennusten palkistot ja päätykolmioi-
den taustat on esitetty värillisinä, mutta 
veistokset on jätetty yksivärisiksi.

8

9 10

14 Brinkmann 2010, 84. 15 Spawforth 2006, 67–69.
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nuksen hahmottamisessa. Rakennuksen ja erityisesti veistosten katsomi-
nen olisi ollut polttavassa auringonpaisteessa vaikeaa, jos ne olisivat olleet 
kokonaan hohtavan valkoista marmoria. Kreikkalaisilla ei kuitenkaan ollut 
tapana värittää isoja tasaisia pintoja.16 Kreikkalaisten tapa käyttää väriä oli 
siis varsin modernistinen: he käyttivät kirkkaita värejä ja korostivat niillä 
arkkitehtonisia elementtejä.

Perussääntönä voidaan pitää, että punainen väri oli varattu horisontaali-
sille elementeille ja sininen vertikaalisille. Punaisia olivat siis taenia ja kor-
niisin alapinta, sinisiä taas triglyfit, mutulit ja regulat. Pisarakoristeet eli 
guttat olivat valkoisia, keltaisia tai kullanvärisiä. Metooppien taustat olivat 
yleensä valkoisia, mutta joskus myös punaisia. Päätykolmion tausta on ol-
lut useimmiten sininen.17 Tyypillisiä doorilaiselle temppelille olivat myös 
erilaiset maalatut kyma- ja anthemion-nauhat, joita esiintyi erityisesti si-
massa ja kenties korniisissa. Väreinä näissä on käytetty sinisen ja punai-
sen lisäksi ainakin vihreää. Pitkään oli kreikkalaisten väripaletin ajateltu 
rajoittuneen siniseen ja punaiseen johtuen muun muassa siitä, että nämä 
värit säilyvät parhaiten. Tietämyksen lisääntyessä olemme huomanneet vä-
rikirjon olleen suurempi.

Parthenonin metoopeissa vaihtelivat punainen ja sininen tausta ja sen 
joonilaisen friisin tausta oli sininen. Päätykolmion tausta oli punainen. 
Alakaton kasetointi oli vihreä kultaisilla reunuksilla ja ornamenteilla.18 
Parthenonissa käytettiin runsaasti maalattuja ornamentteja, joista osa oli 
päällystetty lehtikullalla.19

Antiikin arkkitehtuuria käsittelevä kirjallisuus jättää polykromian usein 
vähälle huomiolle. D. S. Robertson käsittelee aihetta kirjassaan Greek & 
Roman Architecture (alun perin vuodelta 1929) vain puolen sivun verran. 
Hän kertoo, että doorilaisessa temppelissä väriä oli usein vain vähän tae-
nian alapuolella. Pylvään yläpään vaakasuuntaiset uurrokset olivat usein 
punaiset, mutta ekinuksen ja abakuksen maalaus oli poikkeuksellista. Hä-
nen käsityksensä arkkitehtonisten elementtien yleisistä väreistä on linjassa 
nykytietämyksen kanssa. Metooppien ja päätykolmion taustan yleisimpä-
nä värinä hän tosin piti punaista. Robertsin mukaan joonialaiset temppelit 
ovat olleet vähintään yhtä rikkaasti maalatut kuin doorilaiset, ehkä jopa 
runsaammin. Varsinkin joonialaiset kapiteelit olivat hänen mukaansa hy-
vin värikkäitä. Todisteet joonialaisten temppelien värityksestä ovat kuiten-
kin vähäiset.20

Makedonialaiset haudat
Vähän tunnettuja, mutta erittäin mielenkiintoisia ovat niin kutsutut 
makedonialaiset haudat. Niitä sijaitsee muun muassa Verginassa nykyi-
sessä pohjoisessa Kreikassa ja ne kaivettiin esiin Manolis Andronikoksen 
johdolla. Aluksi vuonna 1977 he löysivät neljä hautaa ja vuonna 1980 vielä 
kolme lisää. Tänne uskotaan haudatun makedonialaisia kuninkaita, muun 
muassa Aleksanteri Suuren isä Filippos II, noin 300-luvulla eaa., ja se si-
sältää suuren ja arvokkaan esineistön. Maan alla hautojen maalaukset ovat 
säilyneet erittäin hyvin.21 Toinen merkittävä paikka on läheinen Lefkadia, 
jossa sijaitsee neljä hautaa. 

Haudoilla on yleensä kreikkalaista temppeliä muistuttava doorilainen tai 
joonialainen pääty. Niiden väritys vahvistaa ajatuksen sinisen värin käytös-
tä triglyfeissä ja punaisen värin käytön vaakasuuntaisissa rakennusosissa. 
Friisien ja päätykolmioiden pohjat ovat yleensä sinisiä, metooppien pohjat 
taas valkoisia22. Friisit ja päätykolmiot on koristeltu veistosten sijaan maa-
lauksilla ja ne ovatkin lähes ainoita säilyneitä esimerkkejä kreikkalaisesta 
maalaustaiteesta. Esimerkiksi Filippos toisen haudan friisissä on leijonan-
metsästystä esittävä maalaus23.

11
Kuva Parthenonin cellan seinän yläosasta 
esittää friisin ja kasetoidun alakaton. 
12
Parthenonin friisin yläpuolinen maalattu 
koristekuvio.

13
Filippos II:n hauta, Vergina. Friisin maa-
laus esittää leijonanmetsästystä.
14
”Palmettien haudan” julkisivu, Lefkadia.
15
”Tuomion haudan” julkisivu, Lefkadia. 
Piirros Petsas 1966.

11

12

13

14

15

16 Anemodoura 2004, 90–91.
17 Ibid, 90.
18 Ibid.
19 Spawforth 2006, 68.

20 Robertson 1929, 50.
21 Levi 1980, 174–175.
22 Brinkmann 2010, 300.
23 Levi 1980, 174.
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Pigmentit
Antiikin aikana käytetyt värimateriaalit tunnetaan varsin hyvin. Suure-
na apuna tässä ovat olleet monet kirjalliset lähteet, erityisesti Plinius van-
hemman kirja Naturalis historia, joka on kirjoitettu vuonna 77 jaa. Hän 
käsittelee siinä myös kivi- ja metallioppia ja kertoo kuvanveistossa sekä 
taulu- ja seinämaalauksessa käytetyistä materiaaleista. Samalla hän kuvaa 
myös arkkitehtuurissa ja kuvanveistossa käytettyjä värejä.24

Luonnonsinooperi (elohopeasulfiitti, HgS) oli antiikin ajan suosituin 
punainen. Kreikkalaiset kutsuivat sitä sanalla kinnabari, joka tarkoittaa 
lohikäärmeen verta. Sitä louhittiin Istriassa ja Andalusiassa. Sinooperin 
huonoihin ominaisuuksiin kuuluu sen huono kestävyys voimakkaassa 
UV-valossa, joka saa sen muuttumaan mustaksi metasinooperiksi. Vanhat 
sinooperin jäämät ovatkin usein muuttuneet mustanruskeiksi. Tämän ta-
kia Vitruvius suositteli sinooperin käyttöä vain sisätiloissa.25

Punaisia kivennäisvärejä kutsutaan usein rautaoksidiväreiksi niiden 
suuren rautapitoisuuden takia. Käytössä olivat ruskeanpunainen bolos 
eli punakivi, joka on sekoitus hematiittia ja alumiinioksidia, sekä puhdas 
punasininen tai puna-ruskea-hopeinen hematiitti (Fe2O3). Hematiitti tun-
netaan myös nimellä verikivi. Nämä molemmat olivat yleisiä luonnossa 
ja niitä käytettiin runsaasti. Keltainen tai keltaruskea okra (Fe2O3 • H2O) 
esiintyy hyvin yleisesti luonnossa ja sitä on helppo työstää. Sitä käyttivät jo 
luolamaalausten tekijät esihistoriallisella ajalla.26

Atsuriittia (2CuCO3 • Cu(OH)2) eli vuorisinistä louhittiin Siinailla, Ita-
liassa ja Espanjassa. Sen väri vaihtelee suuresti indigonsinisen, ultramarii-
nin, koboltinsinisen ja turkoosin välillä. Sille kemiallisesti läheistä sukua 
on vihreä malakiitti (CuCO3 • Cu(OH)2) eli vuorivihreä. Molemmat ovat 
puolijalokiviä. Sekä kreikkalaiset että roomalaiset arvostivat malakiitin 
kylmää ja kalpeaa sävyä. Sitä lienee käytetty myös pohjana kultauksille an-
tamaan kullalle kylmempi sävy. Tästä tulee nimi chrysokolla, joka tarkoit-
taa kullanliimaajaa. Malakiitti on atsuriitin hajoamistuote, joten joskus al-
kujaan siniseksi maalatut pinnat ovat muuttuneet ajan saatossa vihreiksi.27

Atsuriitin huonojen ominaisuuksien takia keksittiin synteettinen sininen 
pigmentti jo neljännen egyptiläisen dynastian aikana, noin 2600–2500 eaa. 
Kyseessä oli niin kutsutta egyptinsininen (CaCuSi4O10). Loistavaa keltais-
ta ja oranssia saatiin erittäin myrkyllisistä arseeniyhdisteistä. Realgaari 
(As4S4) on punainen tai oranssinpunainen mineraali. Mitä pienemmäksi 
realgaaria jauhetaan, sitä voimakkaampi on sen oranssi sävy. Käytössä oli 
myös arseenikeltainen (As2S3). Näiden yhdisteiden käyttö jäi kuitenkin vä-
häiseksi niiden myrkyllisyyden takia.28

Musta pigmentti oli peräisin noesta, jota saatiin polttamalla luita ja viini-
köynnöksen oksia. Luusta otettu musta oli väriltään sinertävää ja sitä käy-

Värit ja tekniikka
pigmentit, maalaustekniikat, tutkimusmetodit

16
Kreikkalaisten käyttämiä pigmenttejä: 
malakiitti, kultaokra, atsuriitti, punainen 
okra, sinooperi, hematiitti, egyptinsini-
nen, realgaari ja auripigmentti.
17
Tyttöhahmon sininen kitoni, noin 510 eaa.
18
Hevosen sininen harja, noin. 500 eaa.
19
Pala ”hopeista” foliota pallonpelaajaveis-
toksen jalustassa, noin 510 eaa.

16

17

18

19

24 Brinkmann 2004, 239.
25 Ibid.
26 Ibid.

27 Ibid, 239–240.
28 Ibid, 240.
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set päällystettiin marmorilaastilla.Joskus saatettiin käyttää marmoria vain 
reliefin tärkeimmissä kohdissa, kuten kasvoissa, vaikka veistoksessa olisi 
muuten käytetty huonompilaatuisia kivilaatuja.31

Historialliset tutkimusmetodit
Jo kahdensadan vuoden ajan on antiikin ajan veistoksia ja arkkiteh-
tuuria tutkittu ottamalla pinnoista pieniä näytteitä ja analysoimalla ne ke-
miallisesti. Kuuluisa englantilainen kemisti ja fyysikko Michael Faraday 
oli mukana kun ensimmäiset tutkimukset Ateenan marmorirakennusten 
värijäämistä tehtiin 1800-luvun alussa. Vuosisadan loppuun mennessä oli 
perustettu monia itsenäisiä tutkimuslaitoksia eurooppalaisten museoiden 
yhteyteen. Vuonna 1888 Berliinin kuninkaallisessa museossa perustettiin 
kemiallinen tutkimuslaboratorio. Siellä professori Friedrich Rathgen sel-
vitti Ateenan läheltä löytyneen varhaiskreikkalaisen hautaveistoksen, niin 
kutsutun Berliinin jumalattaren, maalauksessa käytetyt pigmentit vuonna 
1925. Veistoksessa käytetyt punainen ja keltainen tunnistettiin punaiseksi 
rautaoksidiksi ja keltaokraksi.32

Tutkimusmetodit nykyaikana
Veistoksen tai rakennuksen osan värijälkien tutkiminen aloitetaan 
paljaalla silmällä. Tämän jälkeen stereomikroskooppi 10–60-kertaisella 
suurennoksella auttaa kohteen tutkimisessa, tutkimuskysymyksen selven-
tämisessä ja muiden tutkimusmenetelmien valitsemisessa. Tutkimuksen 
aikana tulisi olla mahdollista säädellä valoa. Jyrkkä sivuvalo tuo usein esil-
le kaksiulotteisia, värillä tehtyjä muotoja kuten ornamentteja ja pupille-
ja. Näiden tummuus antaa vihjeitä käytetyistä pigmenteistä. UV-valo tuo 
myös esille vanhoja maalin jäämiä ja fluoresoivia pigmenttejä.33

20
UV-valossa seipäänheittäjäreliefissä 
näkyy maalattuja lehti- ja munasauvaku-
vioita. Noin 370 eaa.
21
Sivuvalo tuo esiin maalattuja muna-sau-
vakoristeita hautasteelen pinnalla. Noin 
360 eaa.
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29 Brinkmann 2004, 240.
30 Ibid, 241.

31 Brinkmann 2004, 241–242.
32 Ibid, 241.
33 Brinkmann 2010, 16–18.

tettiin erityisesti varsinaisen maalikerroksen alla synnyttämään erilaisia 
maalauksellisia efektejä. Punertava kasviperäinen musta oli taas käytössä 
kulmakarvoissa, pupilleissa ja muissa vastaavissa kohdissa. Usein näissä 
yhteyksissä oli myös käytössä lyijy- tai kalkkivalkoinen. Myöhempinä ai-
koina liuotettiin valkoisiin pigmentteihin orgaanisia väriaineita. Tässä käy-
tettiin usein värimataran juurta, josta lähti purppuranpunaista väriainet-
ta. Metallisen vaikutelman aikaansaamiseksi käytettiin veistoksissa myös 
kultauksia ja hopeanväristä tinakalvoa. Pliniuksen avulla tiedämme, että 
antiikissa kultaukset kiinnitettiin marmoriin munankeltuaisella.29

Maalaustekniikat
Eri luonnonpigmenttien käyttäminen maalaamisessa eroaa toisistaan 
selvästi. Erityisesti atsuriitti, malakiitti ja egyptinsininen täytyy maalata 
paksuna kerroksena. Pigmentin raekoko on suuri, koska muuten se voi 
menettää värivoimansa. Sinooperi taas on hyvin hienorakeista ja homo-
geenista. Sitä on helppo levittää marmoripinnalle ja sen peittävyys on hyvä 
ohuenakin kerroksena. Okravärien käyttö edellyttää taitoa ja kokemusta. 
Välttääkseen limaisen ja hauraan pinnan, tulee väriä maalata paljon nope-
asti. Näin saadaan aikaan paksu ja peittävä värikerros.30

Sideaineina on kirjallisten lähteiden mukaan käytetty muna- ja kaseii-
nitemperan lisäksi niin kutsuttua enkaustista menetelmää, jossa käytetään 
kuumaa vahaa. Nykyajan tutkimukset ovat vahvistaneet kaikki kolme. Al-
kaen 400-luvulta eaa. alettiin pigmenttejä sekoittaa keskenään aiempaa 
enemmän ja useita värikerroksia maalattiin usein päällekkäin. Marmo-
ripinnalle maalattiin usein ilman pohjustusta. Nykyaikaiset värirekonst-
ruktiot ovat osoittaneet, että sileälle marmoripinnalle on erittäin helppo 
maalata. Myös huonommista kivilaaduista tehdyt rakennukset ja veistok-
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Afaia-temppeli

Erilaiset valokuvaustekniikat tuovat paljon lisää polykromian tutkimi-
seen. Valokuvaus ultraviolettivalossa kasvattaa esiin tulevan polykromian 
kontrastia ja terävyyttä. Tämä edellyttää vahvan UV-suotimen käyttämis-
tä kamerassa. UV-valon heijastukset ovat näkymättömiä paljaalle silmälle, 
mutta eivät kameralle, jonka eteen on asetettu musta lasisuodin. Giovanni 
Verri on tehnyt tutkimusta infrapunavalolla. Tällä on saatu esiin hyvin-
kin pieniä jäämiä egyptinsinisestä tai kiinansinisestä ja kiinanpurppurasta. 
Nämä tutkimukset tehdään hyvin voimakkaan LED-valaisimen valossa 
kameralla, josta on poistettu alipäästösuodatin ja jonka linssin eteen on 
asetettu infrapunasuodin.34

Tutkittavista pinnoista on usein myös irrotettu pieniä näytteitä, joiden 
koostumusta on voitu tutkia laboratoriossa esimerkiksi XRF-analyysillä. 
Vanhoihin pintoihin puuttuminen on kuitenkin ongelmallista ja irrotettu 
palanen joutuu aina erilleen kontekstistaan. Onneksi mittauslaitteet ovat 
kehittyneet viime aikoina nopeasti. Jo nyt on markkinoilla Thermo Scien-
tificin valmistamia kädessä pidettäviä Niton-mittalaitteita, joilla saadaan 
tarkkoja mittaustuloksia koskematta tutkittaviin pintoihin. Tulevaisuudes-
sa kehitystä on odotettavissa erityisesti Raman-spektroskopiassa. Tämä 
tulee vauhdittamaan myös polykromian tutkimista.35

22

22
Infrapunaluminesenssillä nähdään orna-
mentteja muusaa esittävän myöhäishelle-
nistisen marmoriveistoksen pinnalla.

34 Brinkmann 2010, 18.
35 Ibid, 19.

23
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Aiginan saarella, alle 50 kilo-
metriä Ateenasta lounaaseen, sijait-
seva myöhäisarkaainen doorilainen 
Afaia-temppeli on ollut pitkään 
antiikin värillisyydestä kiinnostu-
neiden tutkimuskohteena. Se on 
tiettävästi ainoa Afaia-jumalattarel-
le omistettu temppeli. Afaian mer-
kitys ja ominaisuudet ovat jääneet 
suurelta osin mysteeriksi. Vanha 
traditio yhdistää hänet kreetalai-
seen Britomartis-jumalattareen, 
joka oli Zeuksen tytär. Hänen kult-
tinsa on myös saattanut liittyä Arte-
mikseen. Joka tapauksessa paikalla 
on palvottu etupäässä naispuolisia 
jumalia.36

Jälkiä ihmisten läsnäolosta temp-
pelin alueella löytyy jo noin ajalta 
3000 eaa. Siitä on tullut palvon-
tapaikka myöhäisellä pronssikau-
della. Nykyinen temppeli, joka 
valmistui noin 490 eaa., on toinen 
tai kolmas kivinen temppeli tällä 
paikalla. Edeltäjä rakennettiin noin 
570 eaa. ja paloi 510 eaa.37 Siitäkin 
on jäänyt jäljelle eräät parhaat jäl-
jet kreikkalaisesta värienkäytöstä. 
Siinä käytettyjä pigmenttejä olivat 
liitu, punainen okra, vihreä mala-
kiitti ja egyptinsininen.38 Nykyinen 
temppeli on rakennettu heikkolaa-
tuisesta paikallisesta poros-kivestä, 
joka peitettiin rappauksella. Sen 
arkkitehtoniset yksityiskohdat ovat 
säilyneet hyvin. Sitä on rekonstru-
oitu paikoitellen, eniten länsipää-
tyyn. Rakennuksessa on nähtävissä 
optisia korjauksia, esimerkiksi sty-
lobaatti kaareutuu hieman ylöspäin 
keskellä.39

23
Näyttelyssä esillä ollut luonnollisen ko-
koinen rekonstruktio osasta Afaia-temp-
pelin päätykolmiota. Athenan väritys on 
palautettu vain osittain. Sininen tausta on 
kirjoittajan lisäämä.
24
Afaian temppelialueen kartta.

Värirekonstruktiot 1811–1906
Ensimmäiset dokumentit Afaia-temppelin värillisestä ulkoasusta syn-
tyivät saksalaisen arkkitehdin Carl Haller von Hallersteinin ja englan-
tilaisen arkkitehdin Charles Robert Cockerellin tutkimuksissa vuonna 
1811. Haller raportoi löydöksistään Baijerin kruununprinssi Ludwigille 
joulukuussa 1811. Hän kertoi pintoja peittävästä marmorilaastista. Hänen 
mukaansa triglyfit olivat kirkkaan sinisiä, taenia punainen, arkkitraavi 
valkoinen ja pisarat sinisiä. Pronaoksen sisäpuoliselta seinältä he löysivät 
jatkuvan anthemion-ornamentin, joka oli maalattu sinisellä, punaisella ja 
vihreällä. Hallerin säilynyt luonnosvihko näyttää heidän löytämiään orna-
mentteja ja kuvailee niiden värityksiä. Haller kuoli Kreikassa vuonna 1817 
ja hänen työnsä jäi julkaisematta. Cockerell taas julkaisi oman rekonstruk-
tionsa Afaia-temppelistä vasta puoli vuosisataa myöhemmin.40 

Vuonna 1816 oli Ludwigin taideasiamies Martin von Wagner ehdotta-
nut kruununprinssille, että Afaia-temppelistä tehtäisiin värirekonstruktio 
Münchenin Glyptoteekin Aigina-saliin. Arkkitehti Leo von Klenze tarttui 
tähän ehdotukseen vuonna 1822. Hän pani työtoverinsa Daniel Ohlmül-
lerin luonnostelemaan rekonstruktiota Hallerin ja Cockerellin havainto-
jen pohjalta. Myös Otto Magnus von Stackelberg, joka oli ollut Hallerin ja 
Cockerellin matkakumppanina, antoi neuvojaan von Klenzelle ollessaan 
ohikulkumatkalla Münchenissä vuonna 1828. Samana vuonna väritetty 
kipsireliefi valmistui ja asetettiin esille Glyptoteekin Aigina-saliin. Yleisö 
suhtautui rekonstruktioon kriittisesti. Peittäviä öljymaaleja pidettiin liian 
räikeinä ja kömpelöinä. Myös Cockerell kävi katsomassa sitä vuonna 1840 
ja oli siihen tyytymätön. Eniten hän kritisoi anthemionin sijoittamista 
julkisivun geisoniin, vaikka hän ja Haller olivat osoittaneet sen kuuluvan 
cellan seinään. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen värillinen kreikkalaisen 
temppelin rekonstruktio ja siten hyvin merkittävä.41

Leo von Klenzen väritetty reliefi ei ole säilynyt, mutta sen ulkoasusta 
voidaan saada tietoa kiertokautta. Ranskalainen arkkitehti Abel Blouet ni-
mittäin lähetti työtoverinsa F. Trézelin Müncheniin 1829 saadakseen tietoa 
omaan värirekonstruktioonsa, joka julkaistiin vuonna 1938. Sen uskotaan 
perustuvan suurelta osin Münchenin kipsimalliin.42

Saksalais-ranskalainen arkkitehti Jakob Ignaz Hittorff oli ollut tärkeä 
henkilö keskustelussa kreikkalaisen arkkitehtuurin polykromiasta vuoden 
1823–24 Sisilian-matkallaan tekemiensä havaintojen jälkeen. Vuonna 1846 
oli hänen vuoronsa yrittää Afaia-temppelin värirekonstruktiota, vaikkei 
hän koskaan käynyt Kreikassa. Hänen työnsä perustui pitkälti Klenzen ja 
Bloutin ehdotukseen, mutta anthemionin hän oli nyt ottanut pois julkisi-
vusta ja siirtänyt cellan seinään. Tämä tapahtui luultavasti Charles Robert 
Cockerellin vaikutuksesta. Hän tunsi Cockerellin ja he olivat mitä luul-

Rakennusosien väritys
värirekonstruktioiden monivaiheinen historia

24

36 McGilchrist 2010, 21.
37 Ibid.
38 Spawforth 2006, 69.
39 McGilchrist 2010, 21.

40 Brinkmann 2004, 71.
41 Ibid, 72–73.
42 Ibid, 73.
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tavimmin keskustelleet von Klenzen rekonstruktiosta ja kyseisestä orna-
mentista.43

Vuonna 1860 julkaisi Cockerell vihdoin oman värirekonstruktionsa. Se 
muistutti pääosiltaan aikaisempia yrityksiä, erityisesti Hittorffin työtä. 
Useaan kertaan mainittu ornamentti oli nyt cellan seinässä. Sen ja joiden-
kin muiden koristekuvioiden väritys kuitenkin poikkesi Hallerin piirus-
tusten merkinnöistä. Siman koristekuviot ja akroteriat hän oli rekonstru-
oinut kullattuina mustien metallisten jälkien perusteella. Kaiken kaikkiaan 
Cockerellin piirustusten väritys oli vaisumpi kuin aikaisemmissa töissä. 
Syynä lienee ollut lähinnä henkilökohtainen mieltymys miedompaan vä-
ritykseen.44

Täysin erilaista lähestymistapaa edusti nuori ranskalainen arkkitehti 
Charles Garnier. Hän voitti 1948 Académie des Beaux-Artsin Grand Prix 
de Rome -stipendin, johon kuului useamman vuoden oleskelu Villa Me-
dicissa Roomassa. Neljäntenä vuonna tuli opiskelijoiden mitata jokin mer-
kittävä antiikin rakennus ja tehdä siitä täydellinen piirretty rekonstruk-
tio. Tapa oli ongelmallinen, koska kohteiden löydökset eivät usein olleet 
riittäviä tällaiseen ja opiskelijoilla oli puutetta taidoista, tiedoista ja ajasta. 
Garnier valitsi kohteekseen Afaia-temppelin ja saattoi työnsä valmiiksi 
vuonna 1853. Se herätti suurta vastusta erityisesti Hittorffissa. Garnieril-
la maalauskoristelu oli ylitsevuotavan runsasta. Arkkitraavin hän maalasi 
kokonaan punaiseksi ja lisäsi siihen etruskilaistyylisen kasviornamentii-
kan. Kadonneiden metooppien reliefien tilalle hän oli sijoittanut omasta 
päästään keksimänsä kuva-aiheet. Abakuksessa oli meander-koristelu ja 
ekinuksessa munasauvamaalaus. Anthemion oli nyt palannut julkisivun 
geisoniin. Kaikki nämä lisäykset Garnier oli tehnyt ilmeisesti ilman mitään 
niitä tukevia löydöksiä.45

25
Carl Haller von Hallerstein: doorilainen 
kyma Afaia-temppelissä. Tekstit kertovat 
sen värityksestä.
26
Abel Blouet: värirekonstruktio, 1838.
27
Jakob Ignaz Hittorff: värirekonstruktio, 
1846.
28
Charles Garnier: värirekonstruktio, 
1853/1884.
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43 Brinkmann 2004, 73–75.
44 Ibid, 75–76.
45 Ibid, 76–77.
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Seuraavaksi temppelin värejä tutki Ernst Fiechter, joka työskenteli Adolf 
Furtwänglerin kaivauksilla vuonna 1901. Silloin löydettiin maasta suuri 
määrä hyvin säilyneitä geisonin palasia, jotka olivat ilmeisesti peräisin ra-
kennusaikana rikkoutuneesta nurkkageisonista. Ne olivat säilyneet hyvin 
ja osoittivat, että mutulit olivat olleet mustia. Myös merkkejä mustista tri-
glyfeistä löydettiin. Tämän perusteella Fiechter saattoi olettaa, että kaikki 
palkiston vertikaalit rakennusosat (mutulit, triglyfit ja pisaralistat) olivat 
mustia. Sinisten triglyfien hän oletti olevan peräisin cellan päätyseinän 
palkistosta. Siman maalauskoristelun Fiechter esitti koostuvan sinisestä ja 
punaisesta.46

Uusimmat tutkimukset
Uudet Dieter Ohlyn johdolla 1990-luvulla tehdyt kaivaukset ovat vah-
vistaneet Fiechterin oletukset. Paikalta löytyi sinisiä triglyfejä, jotka koon 
ja detaljoinnin perusteella voivat kuulua ainoastaan cellan päätyseinään. 
Antakapiteelin väritys pystyttiin selvittämään Aiginasta, Münchenistä ja 
Kööpenhaminasta löytyvien palasten avulla. Täydelliseen värirekonst-
ruktioon ei ollut tuolloin kuitenkaan varaa, mutta vuonna 2003 Valentina 
Hinz ja Stefan Franz tekivät Afaia-temppelistä väritetyn tietokonemallin 
Bunte Götter -näyttelyä varten.47

Temppelin jalusta on pienihuokoista aiginalaista kalkkikiveä. Niiden 
päällä seisovat valkoisella kalkkimarmorilaastilla ohuesti päällystetyt doo-
rilaiset pylväät. Palkistossa mutulit, triglyfit ja pisaralistat muodostavat 
mustat vertikaaliset aksentit. Vaakalistat eli taeniat ja korniisin alapinta 
ovat okranpunaiset ja erottavat mustaksi maalatut osat toisistaan. Näin 
palkiston tektoninen rakenne tulee korostetuksi värin avulla. Metoopit 
joutuivat jo roomalaisten taidevarkaiden saaliiksi, eikä niiden värityksestä 
ole tietoa. Tässä rekonstruktiossa on oletettu pohjavärin olleen valkoinen 
ja ylälistan musta. Päätykolmion tausta on maalattu egyptinsiniseksi ja sitä 
reunustaa fasciaan egyptinsinisellä ja okranpunaisella maalattu doorilai-
nen kyma. Nämä värit perustuvat varsin hyviin löytöihin, muuta siman vä-
rityksessä on täytynyt luottaa vanhempiin löytöihin ja analogioihin. Siman 
lotus-palmettianthemion perustuu Haller von Hallersteinin piirroksiin ja 
jälkeen sinooperinpunaista. Antefiksin palmettikuvio on saatu selville ra-
pautumisjälkien avulla, mutta värejä ei ole voitu vahvistaa.48

Tultaessa temppeliin itäsuunnasta näkyy cellan päätyseinässä runsas 
maalauskoristelu. Antoilla oli kapiteelit, joiden maalaukset tunnetaan lä-
hes varmasti. Niissä oli doorilaiset kymat ja näiden yläpuolella kapea lotus-

29
Charles Robert Cockerell: värirekonstruk-
tio, 1860.
30
Ernst Fiechter: värirekonstruktio, 1906.
31
Valentina Hinz ja Stefan Franz: Afaia-
temppelin värillinen tietokonemalli, 2003.

29 30
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46 Brinkmann 2004, 78–79. 47 Brinkmann 2004, 79.
48 Ibid, 79–80.
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32
Näkymä tietokonemallista, päätykolmio 
ja taustalla cellan päätyseinä.
33
Antakapiteeli.
34
Cellan päätyseinän yläosa.

palmettianthemion. Ne oli maalattu sinooperinpunaisella, asuurinsinisellä 
ja malakiitinvihreällä, jotka olivat arvokkaita mineraaleja, joita löytyy Ai-
ginan saarelta. Se, miten kyma oli maalattu nurkissa, on jäänyt epäselväksi. 
Loisteliaat värit jatkuvat myös cellan päätyseinän palkistossa. Täällä trigly-
fit ja pisaralistat ovat siis egyptinsinisiä ja taenia okranpunainen. Triglyfien 
yläpuolella on punainen vaakalista ja tämän yläpuolella moneen kertaan 
mainittu Hallerin luonnostelema anthemion. Ylimpänä on doorilainen 
kyma. Näiden koristekuvioiden muoto ja väri ovat epävarmat ja perustu-
vat lähinnä Hallerin piirroksiin. Kyma on ollut oletettavasti maalattu ome-
nanvihreällä ja punaisella. Anthemionissa on ollut vaaleansininen pohja ja 
kuviot ovat olleet tummansinistä, vihreää, punaista ja valkoista.49

Cellan sisätilojen voisi kuvitella olevan edelleen astetta värikkäämmät, 
mutta sisätilojen värityksestä ei ole juurikaan tietoa. Tiedetään, että cellan 
keskilaivan lattia on ollut punainen. Värirekonstruktion tekijät ovat oletta-
neet, että katon rajassa on jatkunut cellan seinän yläreunan maalauskoris-
telu. Sisätilan kahden pylväskerroksen välissä olevan palkiston taenia on 
oletettu punaiseksi ja pisaralista siniseksi.50

34
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49 Brinkmann 2004, 80–81.
50 Ibid, 81.
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Temppelin päätykolmioveistosten historia on monimutkainen. En-
simmäinen sarja veistoksia tehtiin vuosien 510 ja 500 eaa. välissä ja ne 
esittivät tarinoita Aiginan myyttisestä menneisyydestä. Läntisessä pääty-
kolmiossa Aiakoksen poika Telamon sekä Herakles taistelivat amatsoneja 
vastaan. Itäinen päätykolmio esitti, kuinka Zeus sieppasi Aiginan. Nämä 
veistokset kuitenkin poistettiin noin kymmenen vuoden jälkeen ja noin 
500 eaa. (länsipääty) ja noin 490 eaa. (itäpääty) toteutettiin uusi sarja veis-
toksia. Veistosten uusimisesta päätettäessä oli itäpääty jo valmis, mutta 
länsi ehkä kesken. Uudet veistokset esittivät aiginalaisten Troijaa vastaan 
käymiä taisteluja. Ilmeisesti aikana, jolloin Aiginalaisten taistelut Ateenan 
kanssa olivat kiivaimmillaan, päättivät he painottaa heidän esi-isiensä ur-
heutta aikaisempaa vihollista vastaan. Tyylilliset erot kahden uudemman 
päätykolmion välillä kertovat kehityksen nopeudesta tuohon aikaan.51

Päätykolmioiden veistokset
hahmot heräävät henkiin
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Adolf Furtwängler: läntinen päätykolmio, 
1906.
36
Adolf Furtwängler: itäinen päätykolmio, 
1906.

Säilyneet veistokset ovat pääosin Münchenissä, jossa niiden väritystä 
on tutkittu Vinzenz Brinkmannin johdolla. Eniten on tutkittu läntisessä 
päädyssä olleita jousiampujaa ja Athena-jumalaa. Itäpuolen veistoksista 
on jäänyt jäljelle huomattavasti vähemmän. Fragmentit ovat niin pieniä, 
ettei niitä ole juuri voinut käyttää värirekonstruktioiden pohjana. Mielen-
kiintoinen poikkeus on sotilaan pää, josta Vinzenz Brinkmann on tehnyt 
rekonstruktion.52 Veistokset ovat olleet hyvin värikkäitä. Vaatteille ovat 
olleet tyypillisiä kirkkain värein maalatut monimutkaiset kuviot. Suurin 
osa ihmishahmoista on esitetty alastomina, joten ihon värinä käytetty he-
matiitti on ollut suuressa osassa. Sen tummuus on vaihdellut. Alastomilla 
hahmoilla muita värejä kuten punaista, sinistä, vihreää, kullanokraa ja rus-
keanokraa on esiintynyt vain aseissa ja kypärissä. Aseissa on saattanut olla 
myös osittaisia kultauksia.53

Jousiampuja Paris
Troijalaisen kuninkaan Priamosin poika Paris on kuvattu läntisen pää-
tykolmion vasemmassa reunassa. Hän jännittää jousensa ja tähtää kohti 
vihollista polvistuen oikealle polvelleen. Patsaan jalat on puettu ihonmyö-
täisiin housuihin, ylävartaloa peittää takki, jossa on pieni kaula-aukko 
ja päässä sillä on skyyttalainen lakki. Parisin jousi, nuoli ja viini oli tehty 
marmorista ja pronssista ja ne ovat nyt kadonneet. Kadonneet ovat myös 
lyijystä valetut hiuskiehkurat patsaan otsalla ja niskassa. Nämä puutteet 
lukuun ottamatta on veistos säilynyt erittäin hyvin.54

Väritutkimuksissa selvisi, että yläosassa Paris on pukeutunut hihatto-
maan liiviin, joka peittää jonkinlaista ihonmyötäistä haalaria. Liivin käsi-
aukkoja ei ole nähtävillä veistoksen plastisessa muodossa, vaan ne on tehty 
ainoastaan värillä. Liivi on jaettu kahteen osaan, joiden reunoilla (myös 
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Jousiampujan värirekonstruktio, ilman 
lyijyisiä hiuskiehkuroita.
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UV-valo jousiampujan reidestä tuo esiin 
housujen siksak-kuvion ja takin reunan 
ornamenttinauhan.
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Alkuperäinen jousiampuja nykyisessä 
kunnossaan, Münchenin Glyptoteekki.
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Värirekonstruktiossa käytettyä apuviivas-
toa jousiampujan polvessa.
41
Keskeneräinen värirekonstruktio, sininen 
ja punainen maalattu.

keskellä selkää) kulkee leveä koristenauha. Liivissä on myös eläinhahmo-
ja. Haalarin hihat on maalattu värikkäällä salmiakkikuviolla. Lahkeet on 
maalattu samantapaisella, mutta monimutkaisemmalla siksak-kuviolla. 
Vinzenz Brinkmannin rekonstruktiota varten Parisista valettiin kopio. 
Lahkeiden monimutkaisen kuvion sovittaminen veistoksen plastisiin 
muotoihin erityisesti polven kohdalla oli erittäin haastavaa. Kuviota tuli 
harventaa ja tihentää jalan eri osien paksuuden mukaan. Tätä varten oli 
rekonstruktion tekijöiden pakko konstruoida apuviivasto.55

Vaikka Paris-veistoksen kuvioinnit pystyttiin tulkitsemaan sivuvalolla 
ja UV-valolla, ei niihin liittyviä värejä pystytä tarkkaan tietämään. Veis-
toksesta löytyi vain pieniä jälkiä punaisesta, sinisestä ja keltaisesta okrasta. 
1960-luvulla löytyneet fragmentit päätykolmioiden veistoksista kuitenkin 
sisälsivät tarpeeksi värijäämiä, jotta käytetty väripaletti saatiin määritettyä. 
Se sisälsi asuurinsinistä, malakiitinvihreää, okran- ja sinooperinpunaista, 
ruskeaa okraa sekä kultausta. Nämä täsmäävät myös muun muassa Atee-
nan Akropoliin arkaaisen vaiheen veistoksien väreihin. Yhtymäkohtia löy-
tyy erityisesti Akropoliin persialaisratsastajaa esittävään veistokseen, jossa 
esiintyy samantapaisia kuviointeja ja värejä.56

Myös rapautumisjälkien vahvuus ja tummuus UV-valossa antaa vihjeitä 
käytetyistä pigmenteistä. Tummimmat osat viittaavat okraväreihin, niitä 
vaaleammat malakiittiin, vielä vaaleammat asuuriin ja kaikista vaaleimmat 
sinooperiin. Tämän avulla saatiin Parisin lahkeiden värirytmiksi: sinoope-
ri, malakiitti, okra, asuuri ja okra. Epäselväksi jää esimerkiksi okrien tum-
muusasteet. Nämä voitiin arvata käyttämällä Ateenan persialaisratsastajas-
ta opittua tapaa sijoittaa vierekkäin mahdollisimman kontrastoivat värit.57

Veistoksen iho maalattiin lyijynvalkoisella vaalennetulla hematiitilla. 
Hiukset ja iiris maalattiin antiikin aikaan kahdessa vaiheessa. Aluksi pinta 
maalattiin sinooperilla ja lopuksi tummalla okralla. Tällä päästiin eroon 
liian yhtenäisestä väristä ja saatiin sille lisää syvyyttä. Iiris oli vielä heikos-
ti hahmotettavissa, joten se voitiin maalata oikealle paikalleen. Tiedetään, 
että kreikkalaiset tekivät veistoksille lopuksi käsittelyn, jota kutsuttiin ni-
mellä ganosis. Tämä kreikan kielen sana tarkoittaa kiillottamista, ja sillä 
saatiin maalauspintaan enemmän kiiltoa ja parempi säilyvyys. Yleensä 
on ajateltu, että tähän liittynyt jokin vaha, mutta tässä rekonstruktiossa 
päätettiin kokeilla kiillottamista ilman mitään aineita. Lopuksi veistoksel-
le täydennettiin vielä hiuskiehkurat, jousi, nuolet ja viini. Lyijyisistä kieh-
kuroista on löytynyt joitakin fragmentteja Afaia-temppelin kaivauksissa, 
ja näiden avulla ne voitiin rekonstruoida. Jousi tehtiin rekonstruktiossa 
puusta ja muotoiltiin aikalaisesimerkkien mukaan. Nuolet olivat alkupe-
räisessä luultavasti maalattua pronssia. Vasemman käden keskisormen 
asento viittasi siihen, että jousiampuja oli pitänyt siinä toista nuolta.58

Ero vaalean harmaaksi kuluneen alkuperäisen veistoksen ja värirekonst-
ruktion välillä on huima. Veistos herää henkiin aivan uudella tavalla, kun 
se saa pintaansa alkuperäiset värinsä. 
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Athena
Läntisen päätykolmion keskellä 
seisoo Athena-jumalatarta esittä-
vä veistos. Se puettu pitkään kito-
niin, jonka päällä on vuohen vuota 
eli aigis. Aigiin tupsut on kuvattu 
käärmeinä. Käsissään Athenalla 
on keihäs ja kilpi ja pää on suojattu 
kypärällä. Aigisiin on maalattu suo-
mukuvio käyttäen luultavasti pu-
naista, sinistä ja vihreää sekä vaa-
leaa kultaokraa suomujen välisiin 
rajoihin. Aigiin käärmeet ovat 
suurelta hävinneet, mutta säilyneet 
fragmentit kertovat niiden silmien 
olleen punaisiksi maalatut ja niiden 
ihoa peittäneen punainen viivaku-
dos. Aigiin lisäksi värillisiä kuvioita 
löytyi hameen keskiosasta ja kypä-
rän harjan juuresta. Myös sandaa-
lien reunojen tiedetään olleen ko-
ristellut. Athenan värirekonstruktio 
jätettiin kuitenkin osittaiseksi jälki-
en ja todisteiden ollessa liian vähäi-
siä täydellistä värin palauttamista 
varten.59

Antiikin polykromia on haastava käsite, sillä länsimaisen ihmisen on 
vaikea päästää irti valkoisesta ihanteestaan. Veistoksissa värillisyyden hy-
väksyminen on vielä vaikeampaa kuin arkkitehtuurissa. Meidän on kui-
tenkin päästävä eroon asenteistamme ja kohdattava uudet löydökset  en-
nakkoluulottomasti. Antiikin värien tutkiminen on välttämätöntä, jotta 
voisimme ymmärtää tuon aikakauden visuaalista kulttuuria. Aiheen vai-
keudesta kertoo sekin, että vaikka ensimmäisistä värihavainnoista on jo 
yli 200 vuotta, ei väri ole vieläkään olennainen osa nykyään kerrottavasta 
antiikin historiasta. 

Värirekonstruktiot ovat osa polykromian tutkimusta. Ne ovat kuitenkin 
äärimmäisen vaativia ja edellyttävät usein oletuksia ja arvailuja. Ne voivat 
myös ohjata väärille urille, jos ne otetaan liian kirjaimellisesti. Silti ne ovat 
ehdottoman tärkeitä. Ne konkretisoivat tutkimustuloksia, toimivat keskus-
telun aloittajina ja kommunikoivat antiikin totutusta poikkeavaa estetiik-
kaa hyvin myös maallikoille. Vain rekonstruktion avulla voi saada hyvän 
kuvan veistoksen plastisuuden ja värin yhteisvaikutuksesta tai rakennuk-
sen alkuperäisestä ilmeestä.

Avarakatseisia ihmisiä tarvitaan tulevaisuudessa paljon, koska tämän 
työtä kirjoittaessa olen huomannut, että alan tutkimus on vielä aivan alus-
sa. Arkaaisen kauden veistosten värityksestä on jo kohtuullisen hyvä koko-
naiskuva, mutta arkkitehtuurin sekä myöhemmän kuvanveiston tutkimuk-
sessa on vielä valtava työsarka. 

Lopuksi
paljon työtä edessä

59 Brinkmann 2004, 98–101.
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Lähteet

4 sima, simation, cymatium, 
koururäystäs

5 korona, geison
6 kannatinlista, fascia
7 friisi
8 epistyyli, arkkitraavi
9 abakus, katelaatta
10 ekinus, pyörölaatta
11 kapiteeli
14 korniisi
15 palkisto, entablementti
17 triglyfi
18 metooppi
21 mutuli, mutulus, riippulaatta
22 regula, pisaralista
23 gutta, pisarakoriste
24 tenia, taenia, tainia
25 glyyfi
26 akroterion, acroterium, 

harjasakara, päätykorva

Lähde: Jokiniemi & Davies: Kuvitettu rakennussanakirja suomi-englanti-suomi, Rakennustieto 2012.
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