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Axel Haartman - Ali Munsterhjelm - Santeri Salokivi 

Turun taidemuseossa 14.9.2018–20.1.2019  

TEHTÄVÄMATERIAALI 

Tämä tehtävämateriaali on suunniteltu yläkoulujen ja 2. asteen oppilaitosten käyttöön. Materiaalis-

sa tarkastellaan Turun taidemuseon Axel Haartman - Ali Munsterhjelm - Santeri Salokivi -näyttelyssä 

esillä olevia teoksia ja syvennytään sen teemoihin. 

 

Materiaalin avulla voi valmistautua museokäyntiin. KATSO-tehtävät antavat taustatietoa teoksista 

ja toimivat hyvänä pohjana museokäynnille. KUVAILE-tehtävät on suunniteltu tehtäväksi teosten 

äärellä taidemuseossa. Ne voi toteuttaa joko yhdessä keskustellen tai omia muistiinpanoja tehden. 

 

Materiaalissa näkyvät teokset kuuluvat Turun taidemuseon kokoelmaan ja kuvien käyttöoikeus 

kuuluu Turun taidemuseolle. 

Axel Haartman toimi Turun 

taidemuseon johtajana 1923–

1953. Kuvassa Haartman po-

seeraa työhuoneessaan taide-

museon 1. kerroksessa. Nyky-

ään huone on näyttelykäytössä. 
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Haartman, Munsterhjelm ja Salokivi olivat taiteilijatovereita ja impressionistisen tyylisuunnan edustajia 

1900-luvun alun Turussa. Näyttely esittelee taiteilijakolmikon 1910-luvulla syntyneitä  maalauksia. 

IMPRESSINIONISMI on 1800-luvun lopun Ranskassa alkunsa saanut taidesuuntaus, jonka pyrkimyksenä 

oli vangita vaikutelma (impressio) tietystä hetkestä yksityiskohtien kuvaamisen kustannuksella. Tunnet-

tuja impressionisteja ovat muun muassa Claude Monet ja Auguste Renoir. 

1900-luvun alku oli suomalaisessa kuvataiteessa murroksen aikaa. Ajanjaksoon viitataan usein termillä 

MODERNISMI, mikä kuvataiteessa merkitsi vanhojen perinteiden murtamista, uudenlaista aiheiden käsit-

telytapaa ja uuden taiteilijasukupolven esille astumista. Impressionismi oli yksi keino uudistaa kuvallisen 

ilmaisun keinoja. Modernismi ilmeni myös muilla kulttuurin ja yhteiskunnan alueilla.  

KATSO Modernistit ottivat etäisyyttä 

1800-luvun realistiseen, tummasävyiseen 

maalaustapaan. Ali Munsterhjelmin (1873–

1944) kerrotaan käyttäneen nimitystä 

”musta sotku” kaikesta vanhasta taiteesta. 

1910-luvun alussa monet taiteilijat puhdisti-

vat palettinsa (värien sekoittamiseen tarkoi-

tettu alusta), mikä merkitsi murrettujen, 

ruskeaan taittuvien sävyjen korvaamista 

puhtailla ja kirkkailla värisävyillä.  

KUVAILE Hjalmar Munsterhjelm (1840–1905) on 

Ali Munsterhjelmin setä sekä yksi suomalaisen taide-

historian merkittävimmistä maisemamaalareista. Tai-

demuseon kokoelmanäyttelyssä, museon toisessa ker-

roksessa on esillä Metsälampi kuutamossa, jonka Hjal-

mar on maalannut vuonna 1883, noin 30 vuotta ennen 

Alin oheista Aurajoki-maisemaa Miten maiseman ku-

vaus on muuttunut modernismin murroksessa? Tar-

kastele esimerkiksi värien käyttöä, sivellintekniikka, 

aihevalintaa ja kuvan rajausta. 

Hjalmar Munsterhjelm: Metsälampi kuutamossa, 1883 

Ali Munsterhjelm: Kalastaja Aurajoella, 1910-luku 
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KATSO Axel Haartman (1877–1969) syntyi 

Turussa talossa, jossa toimii nykyään Ett hem 

-museo. Haartman omaksui valoisan ja värik-

kään maalaustyylin opiskeltuaan Pariisissa 

1900-luvun alussa. 1910-luvulla hänen palet-

tinsa hehkuu jo trooppisissa väreissä. Osa 

tämän ajan maalauksista on toteutettu lyhyin 

siveltimenvedoin tekniikalla, jota kutsutaan 

POINTILLISMIKSI.  

 

Perinteisesti taiteilija sekoittaa värit ennen 

maalaamista, mutta pointillistisissa maalauk-

sissa värit asetetaan maalauspohjalle rinnak-

kain pieninä täplinä tai siveltimenvetoina. Tie-

tokoneen näyttö perustuu samaan ideaan: 

silmän havaitsemat lukemattomat värit synty-

vät todellisuudessa punaisten, sinisten ja vih-

reiden pisteiden yhdistelmistä. 

Axel Haartman: Eucalyptuksen oksa, 1912 

Axel Haartman: Asetelma, 1911 

KUVAILE Etsi näyttelystä pointillistinen teos. 

Asetu mahdollisimman kauas teoksesta ja valitse 

kuvasta jokin yksityiskohta. Kirjoita ylös tai kerro 

kaverille, minkä värisenä näet valitsemasi yksi-

tyikohdan. Astu muutama askel lähemmäs maalaus-

ta ja tee sama uudestaan. Lopuksi asetu noin met-

rin päähän maalauksesta ja kuvaile sen värejä. 

Muuttuiko värit katsomisetäisyyden muuttuessa? 

Pohdi miksi. 
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KATSO Modernismin murros ei liittynyt ainoastaan väriin, muotoon ja maalaustapaan, vaan se koski 

myös taiteen sisältöä, aihetta. Impressionistit maalasivat mielellään urbaania maisemaa, kuten kaupunkien 

katuja ja kahvilaelämää. Kaupunkien hektinen elämä oli ehtymätön lähde impressionisteille, jotka valitsi-

vat aiheekseen ohimeneviä, katoavia hetkiä. Turussa syntynyt ja Turun Piirustuskoulussa opiskellut San-

teri Salokivi (1886–1940) on ikuistanut maalauksiinsa niin turkulaista kuin italialaista ja ranskalaistakin 

kaupunkielämää. Merimiehen poikana häntä kiehtoivat myös meriaiheet. 

Salokivi: Roomalainen kahvilakuva, 1914 

KUVAILE Valitse näyttelystä teos, jossa on kuvattu kaupunkielämää. Pohdi, minkälaisia asioita taiteilija 

on tavoittanut maalaushetkestä. Kuvaile maiseman tunnelmaa, kuten ääniä ja tuoksua ja mieti, millä kei-

noin se on tallennettu kuvaan. 

Salokivi: Torikuva, 1919 


