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Helene Schjerfbeck 1862–1946 

 
Helena Sofia Schjerfbeck syntyi Svante ja Olga Schjerfbeckin kolmantena lapsena. Perheen vii-

destä lapsesta aikuisikään varttui Helenen lisäksi vain isoveli Magnus. Jo lapsena lahjakas piirtäjä 

Helene aloitti 11-vuotiaana opinnot Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Hän oli pii-

rustuskoulun historian nuorin oppilas. 18-vuotiaana Helene sai senaatin matka-apurahan, jolla 

hän matkusti Pariisiin. Pariisi oli kuvataiteilijoiden keskuudessa suosittu kaupunki 1800-luvun 

lopulla – sen taideakatemioissa sai ajanmukaisinta opetusta ja kaupungin taide-elämä oli muu-

tenkin vireää. Pariisista käsin Schjerfbeck matkusti Ranskan Bretagneen ja Englantiin. 

Toipilas, 1888. Ateneumin taidemuseo. 

 

25-vuotias Helene maalasi Toipilaan Cornwallin rannikolla Englannissa. Schjerfbeck työskenteli 

monen muun taidemaalarin tavoin St. Ivesin kalastajakylässä ikuistaen sen maisemia ja ihmisiä. 

Hän maalasi tuntemattomaksi jääneen lapsen, joka teoksen nimen perusteella on toipumassa 

sairaudesta. Alun perin teos tunnettiin nimellä Ensi viherrys. Taiteilijalla oli kokemusta toipilaana 

olosta, sillä nelivuotiaana sattunut portaissa kaatuminen mursi hänen lonkkansa ja teki hänestä 

sänkypotilaan pitkiksi ajoiksi. Lapsuuden toipilasaikana hän viihtyi piirustuslehtiön parissa.  

 

Mitä taiteilija on pitänyt valitsemassaan aiheessa tärkeänä? Toisin sanoen, mikä maalauksessa on 

keskeistä? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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Hiljaisuus, 1907. Taidesäätiö Merita. 

 

Schjerfbeck vetäytyi vuonna 1902 Helsingin taidepiireistä ja muutti Hyvinkäälle äitinsä Olgan 

kanssa. Hyvinkäällä Schjerfbeck sai maalata kaikessa rauhassa. Mieluiten hän maalasi ihmisiä. 

Mallien saaminen oli toisinaan vaikeaa. Taiteilijan äiti saikin toimia mallina usein. Myös hyvin-

kääläiset tehtaantyöläiset ja naapuruston lapset ja aikuiset päätyivät Schjerfbeckin maalauksiin. 

 

Vuonna 1907 Schjerfbeck maalasi Lintumäen sisaruksia, Annaa ja Ireneä. Lukevat tytöt -teok-

sessa on molemmat siskokset. Salin vastakkaisella seinällä olevassa Hiljaisuus-teoksessa mallina 

on Anna. Kummassakaan maalauksessa mallit eivät tunnu välittävän katsojasta, vaan ovat kes-

kittyneet omiin puuhiinsa. Hiljaisuus teoksessa kuva on rajattu niin, että emme voi olla varmoja 

siitä, lukeeko katseen alas painanut Anna kirjaa, keskittyykö hän käsityöhön vai onko hän muu-

ten vain vaipunut ajatuksiinsa.  

 

Kuvaile teoksen Hiljaisuus tai jonkin muun salissa olevan teoksen tunnelmaa ja pohdi mikä sen saa 

aikaa. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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Halkopoika II, 1911. Turun taidemuseo. 

 

Halkopoika II, eli Einar Sahrman, asui Helenen ja Olgan naapurissa Hyvinkäällä. Hän auttoi 

Schjerfbeckin perhettä kodin töissä, kuten veden kantamisessa ja halkojen hakkaamisessa. Toi-

sinaan hän istui Helenen mallina. Näyttää siltä, että mallina oleminen ei ollut Einarin lempi 

puuhaa.  

 

Halkopoika I1 ei ole perinteinen muotokuva, vaan henkilökuva, jossa taiteilija on keskittynyt 

kuvaamaan häntä kiinnostavia puolia mallin persoonassa. Schjerfbeck maalasi usein samasta 

aiheesta useamman version. Niin myös Halkopojasta. Salin vastakkaisella seinällä on Halkopoika 

I eli ensimmäinen versio aiheesta. 

 

Vertaa teoksia Halkopoika I ja II. Miten teokset mielestäsi eroavat toisistaan?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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Hopeataustainen omakuva, 1915. Turun taidemuseo. 

 

Vuonna 1915 maalatussa omakuvassa on 53-vuotias Helene Schjerfbeck. Taiteilija ikuisti it-

sensä aina rintakuvana, mikä tarkoittaa sitä, että kuva on rajattu ylävartaloon. Hopeataustaisessa 

omakuvassa taiteilijan katse tulee aavistuksen yläviistosta ja maalauksen sävymaailma on kaut-

taaltaan hopeanharmaa. Hopeanhohtoinen tausta on lehtihopeaa, mikä ei ole tyypillinen mate-

riaali ajan maalaustaiteessa. Lehtihopeaa on käytetty muun muassa uskonnollisessa taiteessa, 

kuten ikoneissa. 

 

Pohdi, minkälainen vaikutelma materiaalivalinnalla sekä taiteilijan eleillä ja asennolla on syntyneeseen 

teokseen? Minkälaisena taiteilija on halunnut kuvata itsensä? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Schjerfbeck maalasi eri tavalla kuin muut aikakauden suomalaistaiteilijat. Hänen tapansa yksin-

kertaistaa aiheitaan sai joskus ankaraakin kritiikkiä. Schjerfbeck jatkoi valitsemallaan tiellä kai-

kesta huolimatta. Vuonna 1917, taiteilijan ollessa 55-vuotias, hänen ystävänsä ja tukijansa, tai-

dekauppias Gösta Stenman järjesti Schjerfbeckin ensimmäisen yksityisnäyttelyn. Tämä oli mer-

kittävä vaihe taiteilijan uralla ja se nosti hänet yleisön tietoisuuteen. Tänä päivänä Schjerfbeck 

on Suomen tunnetuimpia kuvataiteilijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Suomen kuvatai-

teen päivää juhlitaan Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10.7. 


