
 
 

 

Art nouveau ja korutaide 

Mitä on Art nouveau? 

Art nouveaulla tarkoitetaan taiteen monimuotoista uudistusliikettä, joka piti sisällään 

rakennus-, sisustus-, kirja-, juliste-, veisto- ja maalaustaidetta sekä taideteollisuutta. 

Liikkeestä käytettiin eri paikoissa eri nimitystä. Esimerkiksi Ranskassa art nouveau, 

Saksassa, Ruotsissa ja Suomessa vakiintui nimitys jugend, Englannissa modern style, 

Itävallassa sezessionstil, Italiassa arte nuova, Espanjassa arte joven ja Yhdysvalloissa tiffany 

style. Vaikka tyyli noudatti periaatteessa samoja pyrkimyksiä kaikkialla, kehittyi siitä 

kuitenkin eri paikoissa erilaisia versioita. Suomessa esim. kansallisromantiikka. 

Tyyliä levitettiin erityisesti aikakauslehtien 

välityksellä, esim. jugend-tyyli sai 

nimityksensä saksalaisen Die Jugend -

aikakauslehden mukaan. Art nouveaun 

tärkein merkitys on siinä, että sen myötä 

irrottauduttiin viimein 

kokonaisvaltaisesti antiikin perinteestä. 

Arkkitehtuurissa se toimi välittäjänä 

siirryttäessä historismista modernismiin. 

Art nouveau on kokonaisuudessaan ajoitettu 

vuosille 1893–1914 mutta sen kiihkein kausi 

sijoittui vuosille 1897–1905. Tyyli vaikutti 

lähinnä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen 

syntyyn vaikuttaneena tekijänä toimi halu 

reagoida vallassa olleita tyylikertailuja 

vastaan. 

Tunnetuimpia Suomalaisia jugend-tyylin 

edustajia ovat mm. Akseli Gallen-Kallela, 

Eliel Saarinen ja Hugo Simberg. 

 

 

 

 

 

Alfons Mucha: Zodiac, 1896. Mucha 

oli tšekkiläinen taidemaalari, julistetaiteilija, graafikko ja 

muotoilija. Häntä pidetään yhtenä art nouveau – taidesuunnan 

huomattavimmista edustajista. 



 
 

 

 

 

Art nouveaun aiheet tulevat pääosin luonnosta. 

Kasvi- ja hyönteisaiheet, naisfiguurit ja ornamentiikka näkyvät 

tyylissä vahvasti. L'art pour l'art, eli taidetta taiteen vuoksin oli keskeinen 

idea art nouveaussa. Ominaisia tyylipiirteitä olivat rikas ornamentiikka, dynaaminen liike, 

aaltoilevat viivat ja sulavat, mutta usein epäsymmetriset linjat. Ornamentiikka koostui 

lähinnä orgaanisuutta ja kasvua esittävistä muodoista. Kasviaiheistoa ei kuitenkaan esitetty 

naturalistisen jäljittelevästi, vaan tyylitellen ja abstrahoiden. Taideteollisten esineiden 

toteutus oli käsityöläismäistä, mutta samalla prosessiin yhdistyi myös kiinnostus uuteen 

teknologiaan. Tyyliin vaikuttivat myös Eurooppaan 1860-luvulta lähtien 

tuodut japanilaiset puupiirrokset, joiden kuvaustapaa käytettiin erityisesti julisteissa. 

Arkeologisten kaivauksien seurauksena, yhä paremmin tunnettu kelttiläinen taide vaikutti 

myös osaltaan art nouveauhun ja jugendiin. 

 

 

 

 

 

René Lalique: Riikinkukko-rintakoru: kultaa, emalia, opaaleita ja 

timantteja n. 1898–1900 



 
 

 

Korutaide 

René Lalique 

Lalique oli ranskalainen lasiesineiden ja korujen suunnittelija sekä lasitehtailija, joka 

tunnetaan taidelasitöistään, hajuvesipulloistaan, maljakoistaan, kyntteliköistään sekä autojen 

keulakoristeista. Hän työskenteli freelance-korusuunnittelijana muun 

muassa Cartierille ja Boucheronille, kunnes vuonna 1885 perusti oman yrityksen. 

Vuosisadan vaihteessa hänet tunnettiin johtavana art nouveau -tyylin korutaiteilijana, jonka 

asiakkaisiin kuului muiden muassa näyttelijä Sarah Bernhardt. Lalique oli yksi art nouveaun 

juhlituimmista taiteilijoista, joka suoriutui loistavien käsityötaitojensa ansiosta vaivattomasti 

kaikista haasteista. 

Laliquen töistä käy ilmi, että taiteellinen arvo ei välttämättä ole seurausta materiaalin 

arvosta, vaikka tätä ei nykyäänkään aina ymmärretä. Keisarikunnan kaavamainen korutaide 

oli käsitellyt vain kallisarvoisia kiviä, mutta art nouveaun korutaiteilijat, erityisesti Lalique, 

käyttivät vaatimattomia materiaaleja, joilla oli vain välinearvoa, ja loivat näin uusia 

ilmaisumahdollisuuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Lalique, Seireenin muotoinen diadeemi 1897–98.  Antiikkipronssia, 

smaragdeja, leikattua opaalia. Lalique, joka rakasti kasvi- ja 

symboliaiheita, tavallaan keksi diadeemin uudelleen – toisaalta muodon 

tasolla, toisaalta käyttämällä epätavallisia materiaaleja. 



 
 

 

 

Emalitaide saavutti ennennäkemättömän kukoistuksen, 

emalitöissä voitiin käyttää lähes täydellisesti art nouveaun väriskaalaa.  

Värivivahteiden lisäksi käytettävissä oli runsas valikoima uusia materiaaleja: hiottuja 

puolijalokiviä, meripihkaa, helmiäistä, norsunluuta, kilpikonnan kilpeä, helmiä, epäjaloja 

metalleja ja sarvea. Orgaaniset luonnonmateriaalit sopivat täydellisesti art nouveaun 

muotokielen ja tunnelman välittämiseen. 

 

Georges Fouguet 

Georges Fouquet kuului tunnettuun Fouquet’n koruntekijäsukuun. Hän siirtyi 1895 isänsä 

liikkeen johtoon ja ryhtyi heti valmistamaan yksinomaan art nouveau- tyylisiä tuotteita. Hän 

palkkasi suunnittelijoita ja ”teknikkoja”, jotka olivat opiskelleet Laliquen palveluksessa. 

Yksi suunnittelijaksi palkatuista oli ”yleisnero” Alfons Mucha, joka myös suunnitteli 

julkisivun ja sisustuksen Fouquet’n Pariisiin avaamalleen koruliikkeelle. Teokset, jotka on 

luotu yhteistyössä graafisen taiteilijan Muchan kanssa vuosina 1899–1901, ovat todella 

näyttäviä suunnittelultaan ja mittakaavaltaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Fouquet: Kampa, n. 1900. Leikattua sarvea, 

opaaleja, kultaa, emalia 



 
 

 

 

 

 

Japanilaisten ja itämaisten vaikutteiden lisäksi Fouguet käytti 

 myös egyptiläisiä aiheita koristeellisissa töissään. Sarven kaltaisesta  

”halvasta” materiaalista huolimatta nämä työt tulivat pian muotiin, sillä niissä oli jopa 

porvariston mielestä eksoottista viehätystä. 

 

  

G. Fouguet, suunnittelija A. Mucha, 1900. Koristeellinen ketju riipuksilla: 

kultaa, emalia, makeanvedenhelmiä, helmiäistä ja puolijalokiviä. 
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