
 

Tässä on museon ensimmäinen johtaja Victor Westerholm. 

Hän oli taiteilija itsekin. Turun taidemuseon kokoelmanäyttely 

Toteutuneita unelmia ja toteutumattomia esittelee Victorin 

johtajakaudella museoon hankittuja taideteoksia. Suurin osa 

esillä olevasta taiteesta on ostettu kokoelmaan nykytaiteena. 

Taiteilijat ovat siis eläneet silloin, kun museo on ollut aivan 

uusi ja Victor sen johtaja.  

 

 

TOTEUTUNEITA UNELMIA JA TOTEUTUMATTOMIA  

TEHTÄVÄMATERIAALI  

 

Vuonna 1904 avattu Turun taidemuseo on Suomen toiseksi vanhin taidemuseo Ateneumin jälkeen. Se 

aloitti toimintansa 13 vuotta ennen kuin Suomi itsenäistyi. Tämä tehtävämateriaali on apunasi ja ilonasi, 

kun tutustut näyttelyyn. Sen voi tulostaa mukaan museoon tai tehdä koulussa. Museon kassalta saat halu-

tessasi kirjoitusalustan lainaan.  

TERVETULOA   

TURUN TAI-

DEMUSEOON! 



Turun taidemuseo on yli 100-vuotias ja se on itsessään mielenkiintoinen taideteos! Löydätkö 

nämä yksityiskohdat museorakennuksesta? Tunnistatko, mitä luontoaiheita ne esittävät? Ve-

dä viiva yksityiskohdan ja oikean sanan välille. 

PANTTERI 

MÄNNYN 

HAVU 

KUUSEN- 

KÄPY 

LAAKERINLEHTI 

 

TURUN TAIDEMUSEO 



HJALMAR MUNSTERHJELM: METSÄLAMPI KUUTAMOSSA (1883) 

 

Minkälainen tunnelma teoksessa on? Mistä maalauksen tunnelma syntyy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvittele astuvasi maisemaan! Minkälaisia ääniä öisessä metsässä kuu-

luu? 



Emil Wikström oli kuvanveistäjä ja museonjohtaja 

Victorin ystävä. Tämän veistoksen mallina on ollut 

Victorin tytär, Anna-Liisa. Veistos on tehty marmo-

rista, joka on kova kivilaji ja kuvanveistossa suosittu 

materiaali. Emil on veistänyt siihen nukkuvan Anna-

Liisan kasvot. Mistäköhän Anna-Liisa uneksii? Piirrä 

tai kirjoita! 

Keksi teokselle uusi nimi:  

EMIL WIKSTRÖM: VIATTOMUUDEN UNI (1892) 



AKSELI GALLEN-KALLELA: SAMMON PUOLUSTUS (1896) 

 

Akseli Gallen-Kallelan Sammon puolustus kuvaa katkelmaa Suomen kansalliseepos Kalevalasta. 

Tarinassa Pohjan akka eli Louhi hyökkää Väinämöisen veneeseen ottaakseen takaisin sampon, jon-

ka Väinämöinen on häneltä vienyt. Sampo on Kalevalassa taikamylly, jolla voi jauhaa loputtomasti 

kultaa ja muita rikkauksia. Tarinassa sampo putoaa mereen eikä kumpikaan sadun sankareista saa 

sitä itselleen.  

 

VÄINÄMÖINEN LOUHI 

Tunnistatko, kuka kuvassa on kuka? 

Minkälaisena taiteilija Gallen-Kallela 

on Väinämöisen ja Louhen kuvan-

nut? Kuvaile hahmoja muutamalla 

sanalla ruutuihin! Entä löydätkö ku-

vasta sampon?  

PIIRRÄ SAMPO: 



SUOMALAINEN MAISEMA 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa taiteilijat halusivat kuvata suomalaisuutta. Monet 

ajattelivat suomalaisuuden löytyvän luonnosta. Alla on kaksi kuvaa suomalaisesta luonnos-

ta. Miten suomalaisuus mielestäsi näkyy kuvissa? 

EERO JÄRNEFELT: 

TALVIPÄIVÄ METSÄSSÄ 

(1893) 

 

GUNNAR BERNDTSON: KESÄ (1893) 


