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1. MIKÄ MERKITYS VÄREILLÄ JA NIIDEN OPETUKSELLA OLI BAUHAUSIN AJAN 

ARKKITEHTUURISSA? 

Tässä esseessä pohdin Bauhausin värien opetuksen vaikutusta aikansa arkkitehtuuriin, sekä värien 

tehtävää ja merkitystä esimerkkien kautta. Bauhaus, suomeksi ”rakentamisen talo”, perustettiin vuonna 

1919 saksalaisen arkkitehti Walter Gropiuksen toimesta. Bauhaus oli aikansa vaikutusvaltaisin 

taidekoulu, jonka tyyli ja lähestymistapa opetukseen vaikutti merkittävästi sekä Euroopassa, että 

Yhdysvalloissa myös kauan sen sulkemisen jälkeen. (Pantelić, 2016.) 

1.2. MYYTTI MUSTAVALKOISUUDESTA 

”Saksan Bauhaus-arkkitehtuuri on kuuluisa selkeydestään ympäri maailmaa”, sanoo Oelze (2019). 

Yleiseen mielikuvaan tyypillisistä Bauhausin aikaisesta suunnittelusta kuuluu usein yksinkertaisuuden ja 

funktionalismin lisäksi myös mustavalkoisuus. Oelze toteaa: ”Suurin osa ihmisistä luulee tietävänsä mikä 

on ’tyypillisesti Bauhaus’: Marcel Breuerin tyylikkäät putkimaiset teräksiset ulkotuolit, Wilhelm 

Wagenfeldin puolipallomainen pöytävalaisin tai arkkitehtuuri, joka meni rakentamisen historiaan 

neliöinä ja tarkoituksellisena” (Oelze, 2019). On loogista olettaa, että värikkyys ei kuulunut yhteen 

selkeiden linjojen ja pelkistettyjen elementtien kanssa. Lisäksi mustavalkoiset valokuvat ovat varmasti 

vahvistaneet tätä mielikuvaa.  

Väri oli kuitenkin tärkeä elementti Bauhausin arkkitehtuurissa. Yleisesti ottaen värien käytössä ei ollut 

johdonmukaisuutta eikä yhtä tiettyä väripalettia, vaan monenlaiset mieltymykset yhdistyivät Bauhausissa 

(Hofmeister). Hofmeister lisää: ”Ja tarkastaeltaessa tätä variaatiota, yksi asia on varmaa: Bauhaus ei 

ollut koskaan ollut mustavalkoinen, kuten nykyajan Bauhaus-tyyli tai Lucia Moholyn 1920-luvun upeat 

arkkitehtoniset valokuvat saa meidät uskomaan”. 

2. VÄRIEN OPETUS BAUHAUSISSA 

Vaikka Bauhausin perustaja Walter Gropius tunnetaan värien käytön halveksumisesta omassa 

arkkitehtuurissaan, hän halusi kuitenkin väriteoriat pakolliseksi osaksi opetusta Bauhausissa. Bauhausissa 

väriteorioita opettivat Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky ja myös Josef Albers. (Ogundehin, 

2018.) Kaikki heistä opettivat teorioita omilla tavoillaan ja heillä oli erilaisia näkemyksiä liittyen väreihin 

ja niiden tulkintaan. 

Ittenin teoriaan kuului väriympyrä, joka koostui kahdestatoista väristä. Ympyrä näyttää suhteen värien 

välillä ja sen lisäksi eri kylläisyyden asteet. Itten oli ensimmäisten joukossa tutkimassa eri värien 

yhdistymistä eri tunteiden kanssa, sekä värien vaikutusta ihmisen tunnetiloihin. Myös se, kuinka eri yksilöt 

kokevat eri värit, oli yksi hänen tutkimusaiheistaan.  Monet hänen ajatuksensa ovat edelleen 
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ajankohtaisia, kuten värien luokittelu lämpimiin ja kylmiin (Smith, K.). Ittenin mukaan kylmät värit saavat 

katsojan kokemaan melankoliaa ja surua, mutta lämpimiä värejä katsellessaan ihminen tuntee itsensä 

optimistisemmaksi ja mukavammaksi (Gardner, 2019). 

Kandinskyn sanotaan opettaneen oppilaitaan vapaammin ja emotionaalisemmin, sillä hänen suhteensa 

väreihin oli hengellinen ja hänen tapansa tulkita värejä oli laaja. Kandinsky esimerkiksi yhdisti värejä 

tiettyjen sointujen, sekä geometristen muotojen kanssa. Hänen mukaansa keltainen yhdistyy kolmioon, 

sininen ympyrään ja punainen neliöön. (Ogundehin, 2018.) Gardner sanoo: ”Hänen mielestään tietyt 

väri-, linja- ja sävyyhdistelmät vaikuttavat katsojaan sekä henkisesti, että psykologisesti” (Gardner, 

2019). 

Smith sanoo: ”Kandinskyn tapaan Kleellä oli tapana ajatella värejä musikaalisin termein ja muodostaa 

yhteyksiä harmonisten sointujen ja   komplementtivärien, sekä ristiriitaisten sointujen ja toistensa kanssa 

epäsopivien värien välillä. Klee painotti värin tehokasta vaikutusta ja sitä, että se saattoi vaikuttaa 

katsojaan, mutta sen lisäksi  myös huoneen tunnelmaan (Gardner, 2019). Gardner lisää: ”Hän oli utelias 

tietämään, miten värien ja kylläisyysasteiden muutokset vaikuttivat katsojaan” (Gardner, 2019). 

Albers ajatteli väriä uudesta näkökulmasta ja hänen teoriansa oli, että väri on monimutkainen asia. 

Hänen mielestään väri ja käsitykset siitä olivat suhteellisia, ja että väriä on vaikeaa luokitella tarkkoihin 

sääntöihin. Gardner sanoo: ”Hän totesi kuuluisasti, että kukaan ei voi koskaan nähdä ’todellista’ väriä, 

koska kaikki näkevät saman värin eri tavalla”. Albers painotti myös sitä, että värin vieressä olevilla 

väreillä on vaikutus katsojan havaintoon. (Gardner, 2019.) 

3. ESIMERKIT 

3.1. BAUHAUS BUILDING 

Myyttiin Bauhausin mustavalkoisuudesta liittyy myös luulo siitä, että Gropiuksen suunnittelema Bauhaus-

rakennus on valkoinen. Dessaun Bauhaus koulun julkisivun värisuunnitelmaan kuuluu kuitenkin valkoisen 

lisäksi myös paljon neutraalia harmaata, sekä yksityiskohdissa mustaa ja punaista, jotka eivät 

mustavalkoisissa kuvissa ole erotettavissa. Rakennuksen värisuunnitelman tehneen Hinnerk Scheperin 

mukaan väri voi ja sen pitäisi tukea, sekä korostaa arkkitehtuurin yksityiskohtia (Bauhaus100). 

  

Esimerkiksi monia rakenteita ja yksityiskohtia on korostettu mustalla värillä. Punaista on käytetty 

rakennuksen ovissa, joka saa katseen kiinnittymään niihin ja ohjaa vierailijan sisään rakennukseen. 

Tällaiset yksittäiset väriaksentit, sekä tummien ja vaaleiden värien vaihtelut luovat julkisivuun jännitteitä ja 

kontrastia. Myös suuren Bauhaus -kyltin alla oleva ovi on korostettu punaisella värillä. ”Kuten punainen 

piste tai huutomerkki Bauhaus -kyltin alla”, Ridler toteaa (2013). 
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Scheper vastasi myös rakennuksen sisätilojen värimaailmasta. Jokainen koulun työpaja ja tila oli 

koodattu eri väreillä. Huoneissa käytettiin esimerkiksi ruskeaa, oranssia, violettia ja vaalean sinistä, 

mutta eniten tiloissa käytettiin päävärejä. Vierailijaa ohjaava punainen väri jatkuu julkisivujen ovista 

myös sisätiloihin ja väriä on esimerkiksi rapuissa johdattamassa myös rakennuksen sisällä.  Julkisivun 

tapaan sisätiloissa on käytetty mustaa korostamaan tiettyjä kohtia ja linjoja, kuten kaiteita. Katossa 

olevia tukirakenteita on tuotu esiin esimerkiksi punaisella, sekä keltaisella ja joissain tiloissa myös katto 

on maalattu lähes kokonaan. Värien ansiosta tiloissa on suuria kontrasteja ja monien eri värien 

yhdistelmät, sekä paljous samassa tilassa voisivat helposti tuntua tunkkaiselta. Kokonaisuus pysyy 

kuitenkin raikkaana ja selkeänä, koska osa seinistä on jätetty valkoiseksi ja tilat ovat valoisia. 

 

3.2. MESTARITALOT 

Osana Dessaun kampusta olivat Gropiuksen suunnittelemat mestaritalot. Ulkopuolelta talot ovat 

ensisilmäyksellä modernismin innoittamana yksinkertaisen valkoisia, lukuunottamatta tumman harmaita 

yksityiskohtia korostamassa aukotuksia. Lähempää tarkasteltuna kuitenkin huomataan, että ikkunoiden 

syvennyksissä on punaista ja sinistä, sekä parvekkeiden alaosat ovat keltaiset. Yksittäinen putki talon 

seinässä on myös punainen. Väriä on käytetty vain huomaamattomissa yksityiskohdissa, jolloin julkisivun 

kokonaisilme on mustavalkoinen, mutta yksityiskohdat tuovat siihen leikkisyyttä. 

Kaikkien kuuden talon julkisivu on samanlainen, mutta talojen sisätiloissa on eroavaisuuksia erityisesti 

värien osalta (Lopes Ramos, 2017). Kun taloja aloitettiin remontoimaan 1990-luvun alussa, paljastui 

värikäs yllätys. Remontoinnin aikana seinistä paljastui jopa seitsemän eri kerrosta maalia yli 200 eri 

sävyssä (Ogundehin, 2018). Talojen asukkaat, kuten Klee ja Kandinsky, sovelsivat omien töidensä 

periaatteita sisätilojen värisuunnittelussa ja tilat ovat erityisen kiinnostavia ja poikkeuksellisia juuri värien 

käytön vuoksi (Bauhaus 100).  

Klee yhdisti kodissaan esimerkiksi punaista, vaaleanpunaista ja vaaleansinistä harmaan kanssa. 

Kandinskyn olohuoneessa on ollut keltaista, vaaleanpunaista ja kullattuja yksityiskohtia. Makuuhuoneen 

on kerrottu olevan syaani ja sisäänkäynnillä, sekä portaikossa on käytetty vaalean violettia, keltaista ja  
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punaista. (Ogundehin, 2018.) Vaalean violetti väri seinissä ja keltainen yksityiskohdissa muodostavat 

harmonisen yhdistelmän, jota kirkkaan punaiseksi maalattu kaide rikkoo. Punainen luo tilaan kontrastia 

ja korostaa kaiteen suoraa linjaa. Hillittyjen ja pastellisien sävyjen yhdistäminen vahvojen värien kanssa 

tekee tilojen tunnelmasta melko dramaattisen vahvojen kontrastien ansiosta. Väriteorioista huolimatta 

sisustuksessa on käytetty monia eri väriyhdistelmiä, eikä pelkästään toisiaan korostavia pareja. Tilojen 

sisustukset olivatkin ennemmin seurausta taiteilijoiden itseilmaisusta ja erilaisista kokeiluista, kuin 

teorioiden seuraamisesta. 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Värien opetukseen Bauhausissa ja esimerkkeihin perehtymisen jälkeen tulin seuraaviin johtopäätöksiin 

värien merkityksestä arkkitehtuurissa, sekä oppien vaikutuksesta niiden käyttöön. 

Sekä julkisivuissa, että sisätiloissa väreillä oli samanlaisia tarkoituksia. Scheperin periaate, jonka 

mukaan värien tulisi korostaa rakennuksen yksityiskohtia, pätee paljon Bauhausin ajan arkkitehtuurissa. 

Julkisivujen yksityiskohdissa on usein käytetty vahvoja päävärejä, jolloin aksenteista tulee entistä 

tarkoituksenmukaisempia. Näitä värejä korostaa myös  niiden yhdistäminen valkoisen ja mustan kanssa. 

Aksentit tuovat julkisivuun mielenkiintoa ja kohtia, joihin katse kiinnittyy. 

Myös sisätiloissa väreillä korostettiin yksityiskohtia ja niiden tehtävänä oli toimia ohjaajana tiloissa. 

Varsinkin Bauhaus-rakennuksessa värit toimivat myös koodeina tilojen eri toiminnoille. Päävärien käyttö 

tässä tarkoituksessa tuntuukin loogiselta valinnalta. Nämä värit sopivat myös yhteen yksinkertaisten 

linjojen ja selkeyden kanssa. Käytetyt värit luovat tiloihin omasta mielestäni melko kliinisen tunnelman 

yhdessä funktionaalisten huonekalujen kanssa, mutta se olikin ominaista Bauhausissa yleistyneelle 

tyylille. 

”Värin roolin arvostaminen arkkitehtuurissa on yksi Bauhausin suurista menetetyistä mahdollisuuksista”, 

sanoo Ogundehin (Ogundehin, 2018). Monien Bauhausin opettajien ja heidän teorioidensa mukaan 
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värin todettiin olevan voimakas ja monipuolinen työkalu, jolla voidaan vaikuttaa esimerkiksi tilan 

tunnelmaan ja siellä olevien ihmisten mielialaan. Kuitenkin näiden päätelmien hyödyntäminen 

konkreettisesti arkkitehtuurissa ei yleistynyt merkittävästi. Vaikka värien opetusta pidettiin tärkeänä 

Bauhausissa, värien käyttö konkreettisesti arkkitehtuurissa jäi kuitenkin satunnaisten yksityiskohtien 

tasolle. Sen sijaan, että värioppeja olisi toteutettu laajemmin Bauhaus-liikkeen arkkitehtuurissa, värit 

jäivät yleisesti ottaen taiteilijoiden henkilökohtaisiksi kokeiluiksi, kuten Mestaritaloissa. Ogundehin 

toteaa: ”Kuinka mielenkiintoista se olisi voinut olla, jos näistä kokeiluista olisi keskusteltu 

avoimemmin” (Ogundehin, 2018). 

Tästä huolimatta yleinen mielikuva Bauhausin mustavalkoisuudesta ei pidä paikkaansa, vaan meidän 

tulisi ottaa huomioon Bauhausin antama uudenlainen ymmärrys väristä, joka kannustaa meitä 

ajattelemaan värivalintojamme eri näkökulmasta. Bauhausin värinkäytöllä on kaikesta huolimatta ollut 

suuri vaikutus nykypäivään saakka. Päävärien, erityisesti punaisen käyttö on yksi selkeimmistä Bauhaus-

tyylin vaikutuksista jonka huomaamme monilla aloilla. Värien tutkiminen oli yksi 1900-luvun modernin 

taiteen tärkeimpiä oivalluksia minimalismin ja geometrisuuden ohella (Pantelić, 2016). Gardner sanoo: 

”Mietin usein, kuinka paljon laajempi Bauhausin vaikutus olisi ollut, jos toinen maailmansota ei olisi 

vastustanut sen etenemistä” (Gardner, 2019). 

Esseeaiheeseeni löytyi toisaalta reilusti lähteitä, mutta toisaalta suurin osa niistä toisti samoja 

perusasioita Bauhausista, joista olin jo tietoinen. Yleisesti Bauhausin ajan arkkitehtuurista löytyi runsaasti 

tietoa, mutta monista sisätiloista löytyi paljon vähemmän tietoa, kuin oletin. Suoraan aiheeseeni liittyviä 

lähteitä oli vaikeampi löytää. Harva lähteistä meni sen syvemmälle asiaan, joten tämä vaikuttaa esseeni 

johtopäätöksien laatuun sen ristiriidan lisäksi, että monilla on käsitys Bauhausin mustavalkoisuudesta, 

mutta toisaalta Bauhaus on tunnettu erityisestä päävärien käytöstä. Saisin aiheestani enemmän irti ja 

lähdeluettelooni lisää uskottavuutta, jos olisi mahdollista hyödyntää myös kirjallisia lähteitä. Pyrin 

kuitenkin käyttämään esseessäni luotettavia lähteitä, joissa mainitaan kirjoittajan nimi ja tiedot, kuten 

Dezeen, joka on alan arvostettu lehti. Monien käyttämieni lähteiden kirjoittajat ovat alalla toimivia 

asiantuntijoita ja kirjoittajia. 
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