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KUIN SOITTAISI 
VÄREILLÄ

Margrethe Odgaard on monipuolinen muo-
toilija, jonka työtä inspiroi värit ja musiikki. 
Odgaardin työssä yhdistyy käsityöläismäinen 
ote, materiaalitietoisuus, tutkiva asenne ja 
elämänilo. 

MINNAMARIA KOSKELA KUVAT ANNUKKA PAKARINEN JA SUUNNITTELIJAN ARKISTO

Punajuurenpinkkiä,  kamomillankeltaista,  kuningattarensinistä,  puuterin-
ruskeaa,  oliivinkeltaista…  Siinä  muutama  värisävy  tanskalaismuotoilija 
Margrethe Odgaardin,  39,  Linolie &  Pigment  -maalitehtaalle  kehittä-

mästä 12 värin luonnonmaalisarjasta, joka tuli markkinoille tänä vuonna. Pääl-
lepäin ei heti arvaisi, että mustiin vaatteisiin ja tummaan, lähes mustaan villa-
takkiin pukeutuneen suunnittelijan intohimona ovat värit.
Kun Odgaardin puhetta kuuntelee hetken, käy siitä nopeasti ilmi hänen rakkau-
tensa väreihin. Vai mitä sanotte muotoilijasta, joka havainnoi värejä ja väriyh-
distelmiä vuotavan käsienpesualtaan muodossa? Näin hänelle kävi ekskursiolla 
Japanissa vuonna 2015. Hotellin kylpyhuoneen vuotava allas ärsytti Odgaardia 
niin paljon, että hän päätti korjata sen. Kurkistus altaan alle sai aikaan wau-elä-
myksen: tylsien, yksiväriseksi maalattujen vesiputkien sijaan siellä oli mintun-
vihreällä, roosalla, turkoosilla ja vaniljanvalkoisella maalatut putket.
− Minua hykerrytti ajatus siitä, miten paljon mukavampaa  japanilaisella put-
kimiehellä  on  työssään  verrattuna  valkoisten  tai  harmaiden  putkien  parissa 
työskentelevään pohjoismaiseen  kollegaansa!  Sen  lisäksi,  että  värit  kauniita, 
ne ovat koodeja, joiden avulla hän tietää minkälaista vettä missäkin linjastossa 
kulkee, Odgaard kertoo nauraen.
Muotoilija on pitänyt väripäiväkirjaa systemaattisesti vuodesta 2004 ja merkin-
nyt ylös eri maissa ja maanosissa esiintyviä värejä ja väriyhdistelmiä pyrkien 
samalla selvittämään, onko olemassa väreihin perustuvia identiteettejä? Päivä-

Arpeggio, väritutkielma.
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Tekstiilit  suojaavat  ja  lämmittävät  ihmisen  kehoa 
vaatteina, peittoina, telttoina…
Odgaardilla on työn alla aina samanaikaisesti usei-
ta  projekteja.  Kaupallisten  toimeksiantojen  ohella 
taiteellinen vapaus on tärkeää, joten osan työajas-
taan hän pyhittää omille projekteilleen. Parhaillaan 
hän  suunnittelee  uusia  tuotteita  sekä  Kvadratille 
että  Muutolle,  laatii  sisustus-  ja  värisuunnitelmia 
historiallisesti  merkittäviin  arkkitehtuurikohteisiin 
sekä kirjoittaa tietokirjaa pohjoisen väreistä, väriyh-
distelmistä ja värien teoriasta.
Jyllannin maaseudulta kotoisin olevalle muotoilijal-
le  värien  ja  kuvioiden  maailma  avautui  jo  lapse-
na,  mutta  poikkeuksellisella  tavalla.  Tytön  ollessa 
kymmenenvuotias  hänen  maanviljelijäisänsä  osti 
käytetyn auton irakilaispakolaisilta. Auton takakon-
tissa oli pari kassillista Irakista tuotuja naisten vaat-
teita,  jotka  hän  sai  itselleen.  Vaatteiden  joukossa 
oli  muutama  hyvin  eksoottisesti  kuvioitu  polyes-
terimekko. Suuret kuviot  ja kirkkaat värit mustalla 
pohjalla lumosivat 80-luvun pastelliväreihin ja puu-
villavaatteisiin tottuneen tytön.
−  Piirsin  jo  pienenä  paljon.  Luulen,  että  kirkkaat 
värit ja abstraktit kuviot tulivat piirustuksiini persia-
laisten vaatteiden myötä. Koulusta kotiin palattuani 
vaihdoin  farkut  ja  teepaidan  kirjaviin  irakilaisvaat-
teisiin, jotka päällä kuljin tyytyväisenä pitkin maati-
laa, muistelee muotoilija nauraen.
Odgaard tiesi jo nuoresta asti haluavansa aikuisena 
tehdä töitä  luovalla alalla. Pianonsoitonopettajaäi-

din tytär soitti klassista pianoa tavoitteellisesti kuusitoistavuotiaaksi asti, mutta 
päätyi kuitenkin opiskelemaan muotisuunnittelua Tanskan kuninkaalliseen tai-
deakatemiaan.
−  Kuvataide oli  sitä, mitä minä halusin  tehdä, mutta  se  vaikutti  yksinäiseltä 
alalta. Arkkitehtuuri on aina kiehtonut minua, mutta innostukseni alan opintoi-
hin karisi sen myötä, kun tajusin, että arkkitehtina en voisi työskennellä värien 
parissa. Päädyin opiskelemaan muotoilua. Siinä saisin toteuttaa sekä taiteellista 
puoltani että olla tekemisissä ihmisten kanssa.
Opintojen jälkeen Odgaard lähti takaisin Yhdysvaltoihin työskennelläkseen pai-
nokangasassistenttina The Fabric Workshop and Museumissa Philadelphiassa. 
Tuolloin hän pääsi mukaan mielenkiintoisiin taideprojekteihin, joista mieleen-
painuvin oli yhteistyö kuvanveistäjä Louise Bourgeoisin kanssa. Osana Bour-
geoisin She Lost It -installaatiota oli valtavan pitkä shaali, johon painettiin runo 
rakastettuaan kaipaavasta naisesta. Tehtävä oli teknisesti haastava ja opetta-
vainen. 180-metrinen silkkikangas painettiin neljällä 23 metriä pitkällä paino-
pöydällä. Jokaiselle kirjaimelle tehtiin oma sab luunansa.
− Oli hienoa saada olla Bourgeoisin assistenttina. Hän oli vahva ja energinen 
persoona. Hän opetti minulle, että on uskottava itseensä ja siihen, mitä tekee, 
sekä oltava sisukas ja kärsivällinen, Odgaard muistelee.
Yhdysvalloissa vietetyt vuodet olivat tärkeitä Margrethe Odgaardin oman tyy-
lin kehittymisen kannalta. Korkeaa laatua, käsityöläisyyttä ja funktionaalisuutta 
korostava skandinaavinen design erottui edukseen pohjoisamerikkalaisesta no-
peasti vaihtuvia  trendejä  ja massatuotantoa suosivasta muotoilusta. Kaukana 
kotoa muotoilija ymmärsi, miksi  rentoa elämäntapaa, kiireettömyyttä, hyvää 
oloa ja kodikkuutta korostava hygge on noussut trendiksi Skandinaviassa.
− Pitkästä pimeästä talvesta huolimatta Pohjoismaissa suositaan kylmiä, sinisiä 
sävyjä. Pidämme tummia värejä turvallisina ja käytämme niitä niin vaatteissa, 
sisustustekstiileissä kuin huonekaluissakin. Kun kerroin amerikkalaisille hygges-
tä,  he  eivät  ymmärtäneet, mistä  puhuin.  Tuntui,  että  heillä  ei  ollut  tarvetta 
siihen. Ilmasto, kulttuuri, värit ja valo, kaikki oli niin erilaista.

kirjojen avulla hän voi tarpeen tullen palata maailmalta poimittuihin väriyhdis-
telmiin ja soveltaa niitä muotoilussaan.
− Värien kanssa työskentely on kuin soittaisi musiikkia. Kokonaisuus muodos-
tuu toisia täydentävistä osista, nuoteista tai värisävyistä. Aidoista pigmenteistä 
valmistetut värit ovat kuin piano ja synteettisistä pigmenteistä valmistetut kuin 
sähköinen kosketinsoitin. Molemmissa on koskettimet ja sama toimintaperiaa-
te, mutta lopputulos on aivan erilainen, muotoilija kertoo.
Tehtävä saattaa kuulostaa helpolta ja kevyeltä, lähes lasten leikiltä. Odgaardin 
mukaan se on kuitenkin vaativaa työtä, joka edellyttää syvää perehtyneisyyttä 
ja ymmärrystä väreistä, sävyistä, valosta, varjosta ja eri materiaalien kyvystä 
toistaa värejä.
− En ymmärrä, miksi värejä ei oteta vakavasti. Nehän liittyvät kaikkeen! Tuntei-
siin, tiloihin, energiaan, jopa ihmiskehoon.
Työskennellessään maalitehtaassa Odgaard kehitti systeemin, jota hän kutsuu 
mehujäätikkuindeksiksi. Sadoista väreistä sekoitetut uudet väriyhdistelmät tal-
lennettiin puisiin mehujäätikkuihin. Värien kyky kommunikoida ja välittää tun-
teita kiehtoo muotoilijaa:
−  Väri-indeksin  avulla  tutkin  värejä  ja  mietin,  minkälaiset  värit  synnyttävät 
vastakaikua  ihmiskehossa  ja miellyttävät  ihmisen  aisteja.  Sellaiset  värit,  jot-
ka herättivät minussa halun syödä ne, otin osaksi  luonnonmaalisarjaani, hän 
naurahtaa.
Margrethe Odgaard perusti oman studion Kööpenhaminaan vuonna 2013. Hän 
on monipuolinen suunnittelija, joka liikkuu suvereenisti muotoilun eri osa-alu-
eilla. Hän on suunnitellut tekstiilejä, värejä, huonekaluja ja käyttöesineitä muun 
muassa Georg Jensen Damaskille, Haylle, Skagerakille, Kvadratille, Muutolle ja 
Ikealle.
− Pidän siitä, että voin työskennellä eri materiaalien parissa, mutta tekstiili on 
minulle kaikista tärkein, läheisin ja samalla vaativin materiaali. Tekstiilit liittyvät 
ikivanhaan käsityötaitoon, jopa ihmisten väliseen viestintään. Ennen kirjoitus-
taidon  kehittymistä  kommunikoitiin  tekstiileihin  kirjottujen  symbolien  avulla. 

Väri,  joka  Odgaardin  mielestä  parhaiten  kuvastaa 
hyggeä,  on  oranssi.  Se  tuo  mieleen  kynttilät  ja 
takkatulen.  Hänelle  hygge  tarkoittaa  lämmön  ja 
huolenpidon  jakamista,  läheisyyttä,  joka  ihmisten 
välillä  vallitsee.  Muotoilija  haluaa  tuoda  ihmisten 
arkeen  lohtua,  iloa  ja  energiaa.  Kuuntele,  naura, 
tanssi.  Siinä  periaatteet,  joita  Margrethe  Odgaard 
noudattaa työskentelyssään. ■
Margrethe Odgaardin väri-, kuvio- ja muotomaa-
ilmaan voi tutustua Torsten ja Wanja Söderber-
gin muotoilupalkintoon liittyvässä näyttelyssä.  
Designmuseon galleria Helsingissä 27.8. asti.

Väripäiväkirja, Japani.

Värisävyjä, Linolie & Pigment.

Mehujäätikkuihin tallennettu 
värikartta.

Väripäiväkirja, Japani.

Tyynyliina, Muuto.

Matto, Muuto.

Reykjavik-divaani, Skagerak.

Kattaus, Georg Jensen Damask.

Reykjavik-divaani, Skagerak.

Väripäiväkirja, Marokko.

Väritutkielma.


