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Koronatilanteesta johtuen Turun taidemuseo on rajatusti auki yleisölle. Vierailuaika 

varataan etukäteen ja museoon otetaan kerrallaan 10 asiakasta. Museo ei toistaiseksi ota 

vastaan ryhmävarauksia ja opastukset ovat tauolla.  Varauskalenterin ja ajankohtaisimman 

tiedon tilanteesta löydät museon verkkosivulta: www.turuntaidemuseo.fi

Opettajan materiaaliin on koottu ideoita taiteeseen tutustumiseen etänä. NÄKÖKULMIA 

NÄYTTELYYN -osassa on näyttelykohtaisia nostoja ja vinkkejä teoksiin tutustumiseen.

Verkkomateriaali ei korvaa taiteen kohtaamista, mutta voi tuoda helpotusta pahimpaan 

kulttuurinnälkään. Kerro meille, miten voisimme kehittää etämateriaalejamme entistä 

toimivammiksi vastaamalla lyhyeen palautekyselyyn. Vastaaminen vie vain muutaman 

minuutin: https://forms.gle/RNZKrz6M9CmV8Pa7A

Kouluyhteistyöstä vastaa museolehtori Elli Liippo:

elli.liippo@turuntaidemuseo.fi / 040 359 0087

Tutustu myös

TAITEEN TALO 

verkkomateriaaliin
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NYT ESILLÄ
PARI SANAA KERÄÄMISESTÄ

7.7.2020 alkaen

Museon toiminta tulee näkyväksi yleisölle 
näyttelyiden ja tapahtumien kautta. Museon ydin 
on kuitenkin sen keräämässä ja säilyttämässä 
kokoelmassa. Pari sanaa keräämisestä avaa Turun 
taidemuseossa tapahtuvaa arkista ja yleisölle 
usein näkymätöntä museotyötä. 

Näyttely kertoo mukaansatempaavalla otteella 
Turun taidemuseon kokoelman historiasta, 
karttumisesta ja teosten lainamatkoista 
maailmalla. Samalla selviää, millaista 
ammattitaitoa museossa tarvitaan, kun taidetta 
säilytetään, ylläpidetään, tutkitaan ja saatetaan 
yleisön koettavaksi.
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Juba (Jussi Tuomola)

Viivi ja Wagner Turun taidemuseossa

1998. tussi



NYT ESILLÄ
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SIGRID SCHAUMAN

11.2.2021–23.5.2021

Sigrid Schaumanin (1877–1979) Schaumanin taiteen keskiössä 

ovat väri ja valo, keskeisenä aihepiirinä maisema. Hän matkusti jo 

nuorena Italiaan ja Ranskaan, ja matkat näihin maihin jatkuivat 

aina vanhuusiälle asti. Kotimaan maisema ei saanut häntä 

innostumaan, se oli hänen mielestään liian yksitoikkoinen. 

Taidekriitikkonakin työskennellyt Schauman puhkesi uuteen 

kukoistukseen 70-vuotiaana. Nyt nähtävä näyttely koostuu 120 

maalauksesta vuosilta 1903–1961 ja on sellaisena Schaumanin 

kaikkien aikojen mittavin esiintyminen Turussa. Teokset on 

lainattu 40 eri taholta ympäri Suomea, suuri osa harvemmin 

esillä olleista yksityiskokoelmista.

Sigrid Schauman: Herttoniemestä, 1906

öljy kankaalle, 45 x 42 cm

Turun taidemuseo (yksityiskohta)

Liki 84-vuotias Sigrid Schauman maalasi kesällä 1961 

taidemesenaatti Amos Andersonin kesäasunnolla Kemiön 

Söderlångvikissa. Kuva: Huvudstadsbladet



NYT ESILLÄ

Anna-Maija Aarras
P R É S E N C E
Studio 27.11.2020 – 21.3.2021

Anna-Maija Aarras (1948) tunnetaan rajoja kaihtamattomana, 
eri kulttuureista ammentavana tekijänä, jonka pääasiallinen 
väline on tekstiili. Hänen teoksensa kutsuvat muodoillaan ja 
tekniikoillaan kokemaan materiaalin fyysisyyden: tavoittamaan 
henkilökohtaisia muistoja kosketuksesta, tuoksuista, valon 
taittumisesta tai sen imusta. Rinnastuessa toisiinsa ne virittyvät 
läsnä olevaksi installaatiomaiseksi kokonaisuudeksi valon ja 
tilan kanssa.

”Usein matkoillani hankin materiaaleja, joihin ihastun. Ne odottavat 
työhuoneella sopivaa käyttöä: konseptin kypsymistä, muotoa, 
tekniikkaa. Käytän hienoja sametteja, silkkejä, brokadeja yksivärisinä 
pintoina tai printtikuvioisia kankaita vuoropuheluiksi muodon 
kanssa. Materiaali johdattelee omalla sisällöllään ja luonteellaan 
käyttämään tiettyä tekniikkaa ja muotoa. Kuten miten se imee 
itseensä valoa tai heijastaa sitä, vaihtaa sävyä katsontakulman 
mukaan.”

Kuva:Yksityiskohta teoksesta Dakar 2, afrikkalainen kangas, 
metalli ja kirjonta. 
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NYT ES ILLÄ
P ia  Ande l l  &  Mina  Laamo
FOUR TRICK PONY
P imiö 27.11.2020 – 21.3.2021

Four Trick Pony (2020) on alkulukuihin perustuva installaatio, joka rakentuu kahden 
dokumentaristin, Pian Andellin (s. 1964) ja Mina Laamon (s. 1978), 
henkilökohtaisista filmi- ja videoarkistoista. Teos irrottautuu dokumenttielokuvan 
perinteistä, kerronan traditiosta ja syy-seuraussuhteiden logiikasta. Se on joka hetki 
ainutkertainen, eikä toistu koskaan samana.

Four Trick Pony rakentuu neljästä alkuluvullisesta osasta, jotka yhdessä luovat 
kaiken aikaa yhä uusia yhdistelmiä. Materiaalissa korostuu kokemuksellisuus, 
hetkellisyys, hetki, huomio, havainto ja havahtuminen. Teoksella ei ole alkua eikä 
loppua. Se alkaa, kun teoksen kokija astuu tilaan ja päättyy, kun kokija astuu ulos.

Alkusysäyksenä teokselle on ollut tekijöiden havainto kaikessa ja kaikkialla vastaan 
tulevasta tarinan vaatimuksesta. Four Trick Ponyn kautta he tutkivat, mitä tapahtuu, 
jos tarinasta kieltäytyy. Luommeko tarinan silti tahattomasti? Mitä vaihtoehtoisia 
tapoja kertoa maailmasta on? 
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Löydät kokoelmanäyttelyn 

teokset museon 2. 

kerroksesta.

NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Museotoiminnan perustana on kokoelma, jota museo kartuttaa, 
ylläpitää ja esittää yleisölle. Turun taidemuseon kokoelma 
koostuu noin 7 600 taideteoksesta, joita esitellään vaihtuvissa 
kokoelmanäyttelyissä sekä lainataan muihin museoihin. 

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä noin 70 
kokoelmaan kuuluvaa taideteosta, joista osan museo on saanut 
lahjoituksina ja osan se on ostanut. Näyttelyssä on esillä 
maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja yksi esineteos. 
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä  

M u s e o n  t e h t ä v ä

Erik Johan Löfgrenin maalaus 
Pyhä Cecilia (1848) on 
näyttelyn vanhin maalaus. Se 
on myös taidemuseon 
ensimmäinen teos.  Neiti 
Anna Gülich lahjoitti sen 
1870-luvulla 
”ikään kuin Turun 
taulumuseon aluksi”.



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

KATSOA SAA, MUTTEI KOSKEA – MIKSI?
Museoesineisiin ei saa koskea paljain käsin, koska puhtaissakin käsissä on rasvaa, joka voi vahingoittaa 
teoksen materiaaleja. Taideteoksia käsitellään aina suojahanskoin. Teokset saattavat myös olla hauraita ja 
hajota huolimattomassa käsittelyssä.

Museon tehtävä on säilyttää kokoelma tuleville sukupolville. Suomen museolain mukaan museot ylläpitävät 
ja vahvistavat ihmisen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä sekä edistävät 
kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville.

Museo-olosuhteilla varmistetaan, että esineet ja taideteokset säilyvät mahdollisimman hyvin.  Esimerkiksi 
auringon uv-säteily ja ilmankosteuden vaihtelu ovat materiaaleille haitallisia.  Näyttelyiden välillä teosten 
annetaan levätä teosvarastossa.

Taidemuseossa saa katsoa, kysyä ja keskustella! Välillä voi olla vaikeaa pukea kuvan herättämiä ajatuksia 
sanoiksi, mutta sitäkin voi harjoitella. 

• Valitse yksi teos ja kerro parille, mitä näet. Voit pyytää paria sulkemaan silmät harjoituksen ajaksi. 
Mitä kuvassa on meneillään? 

• Voit myös kuvitella astuvasi kuvan maailmaan: minkälaisia esineitä, asioita tai ihmisiä ympärilläsi on? 
Miten voisit kuvailla maisemaa? Mitä haistat tai kuulet? 
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

M u s e o n  t e h t ä v ä  

Ernst Dahlströmin marmorista 

rintakuvaa huolletaan pyyhkimällä 

pölyt.
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Turun taidemuseon kokoelmaan on hankittu aikalaistaidetta eli elossa olevien 
taiteilijoiden teoksia museon perustamisesta lähtien. Runsaan sadan vuoden 
aikana taide on muuttunut aivan niin kuin maailma sen ympärilläkin.

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä taidetta koko museon 
olemassaolon ajalta: 1800-luvun lopulta tähän päivään. Teoksen 
valmistumisvuoden näet sen vieressä olevasta teostietolapusta. 

• Valitse näyttelystä neljä teosta: 

1. 1800-luvulla tehty

2. 1900-luvun alkupuolella

3. 1900-luvun loppupuolella 

4. 2000-luvulla

Valokuvaa teokset ja teostietolaput. Vertaile kuvia keskenään: miten 
taideteokset eroavat toisistaan? Kertovatko ne jotakin omasta ajastaan?

Museon historiaan voi tutustua verkkosivulla: https://turuntaidemuseo.fi/historia

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Museorakennus valmistui vuonna 

1904.  Vuosisadan alussa maisema 

sen ympärillä oli hyvin erilainen 

kuin 2000-luvulla.  Katso 

ilmakuvavideo ja vertaa museon 

nykyistä ympäristöä sadan vuoden 

takaiseen. 

PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

https://turuntaidemuseo.fi/historia
https://vimeo.com/458572621


NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Akka ja kissa -maalauksessa on kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut nainen ja kissa syksyisessä 

peltomaisemassa. Maalaus on maalattu maanläheisin värein.

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) on maalannut teoksen naturalistiseen tyyliin. Naturalistit 

kuvasivat kaunistelematta elämän onnetonta puolta, kuten sairautta ja köyhyyttä.  

Aikalaisyleisö kauhisteli naisen rumuutta: kylmän kovettamia jalkoja ja nälän turvottamaa 

vatsaa. Taiteessa oli totuttu näkemään kauniita asioita ja ihmisiä. 

Maalaus ostettiin museon kokoelmaan pian sen valmistumisen jälkeen. Nyt, 130 vuotta 

myöhemmin, se on yksi kokoelman rakastetuimmista teoksista. 

• Näyttelyssä on useita henkilökuvia, joihin voi tutustua esimerkiksi 

haastattelumenetelmällä: kirjatkaa ylös kysymyksiä, joita haluaisitte mallille esittää. Kun 

kysymykset ovat valmiit, eläytykää vuorotellen henkilön rooliin ja miettiä vastauksia 

kysymyksiin. 

TIESITKÖ TÄTÄ?

Akka ja kissa -maalauksen mallina on Salon Halikossa asunut Karoliina Lindström, joka oli 64-

vuotias maalaushetkellä. Gallen-Kallela luonnosteli teoksen Salossa, mutta viimeisteli sen 

Pariisissa. Säilyneiden luonnosten perusteella tiedetään, että taiteilija sommitteli naisen vierelle 

myös vasikkaa.

Kuva: Akseli Gallen-Kallela: Akka ja kissa (1885) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Sammon puolustus kuvaa Kalevalan kohtausta, jossa Väinämöinen ja Louhi 

taistelevat sammosta. Kalevalassa sampo on ihmekone, joka tuottaa 

loputtomasti rikkauksia ja hyvinvointia. Maalauksessa näkyy myös toinen 

kertomuksen avainesine:  Väinämöisen kantele, joka on tehty hauen 

leukaluusta.

• Kenet Gallen-Kallela on kuvannut tarinan sankarina? Entä pahiksena? 

Minkälaisia tehokeinoja taiteilija on käyttänyt vaikutelman 

aikaansaamiseksi?

Gallen-Kallela jatkoi Helsingissä aloittamiaan taideopintoja Pariisissa 1880-

luvun lopulla. Hän tutustui Ranskassa symbolismiin ja otti siitä vaikutteita 

Sammon puolustukseen. Teoksen myötä taiteilija löysi sen tyylittelevän ja 

värikkään tavan maalata suomalaisia kansantarinoita, jota monet yhä pitävät 

oikeana tapana kuvittaa Kalevalaa. 

• Verratkaa Sammon puolustusta Akka ja kissa -maalaukseen ja pohtikaa, 

miten ne eroavat toisistaan maalausteknisesti (esimerkiksi värien ja 

siveltimen käyttö) ja aiheensa puolesta. 

Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus (1896) tempera kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Otto Mäkilä (1904–55) opiskeli Turun taidemuseossa toimineessa 

Piirustuskoulussa vuosina 1920–24. Jatko-opinnot Pariisissa 1930-luvun 

alussa merkitsivät käännekohtaa Mäkilän taiteessa: hän luopui näkyvän 

todellisuuden jäljentämisestä ja alkoi kuvata teoksissaan omaa 

mielikuvitusmaailmaansa.  Tyylisuuntaa kutsutaan surrealismiksi (ransk. 

surréalisme, ’ylitodellisuus’).

Useissa Mäkilän teoksissa liikutaan autioilla hiekka-aavikoilla, unen ja 

valveen rajamailla. Saattaa olla, että monen aikalaisensa tavoin Mäkilä oli 

inspiroitunut muinaisesta Egyptistä: Faarao Tutankhamonin haudan 

löytyminen 1922 aloitti todellisen Egypti-kuumeen. 



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Otto Mäkilä: Outo maa (1929) öljy kankaalle

Otto Mäkilä: He näkevät mitä me emme näe (1939) 

öljy kankaalle

Maalauksen tulkintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kuvaa voi purkaa (analysoida) 

esimerkiksi  tarkastelemalla hahmojen asentoja ja suhteita:

• Mitä hahmot tekevät? Mitä heidän asennoistaan, eleistään ja toiminnastaan 

voi sanoa?

• Mikä on heidän suhteensa toinen toisiinsa? Entä ympäristöön?

• Mitä muita elementtejä kuvassa on? Katso maalausta matemaatikon 

silmälasein: minkälaisia muotoja, lukuja tai suhteita kuvasta voi löytää?



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) on kuvannut Poutapäivä-
maalauksessaan arkista ja ajatonta tilannetta: puhtaan pyykin ripustamista 
(kuva seuraavassa diassa). Maalaus on tehty Italiassa, jonne taiteilija 
muutti mentyään naimisiin italialaisen taidemaalarin kanssa. 

Myös Sirpa Särkijärven (s. 1974) maalaus (katso seuraava dia) kuvaa 
ohikiitävää hetkeä: arkisiin vaatteisiin pukeutunut hahmo seisoo 
samankaltaisessa asennossa kuin univormupukuinen henkilö. Kielletty 
kaupunki on alue Pekingissä, jossa Kiinan keisarit aikanaan asuivat. 
Nykyään alue toimii tarkoin valvottuna museona ja turistikohteena.

• Poutapäivä-maalauksessa näkyy taiteilijan tarkat siveltimenvedot. Sirpa 
Särkijärven maalaukset syntyvät toisella tapaa. Katso video, jossa hän 
kertoo tekniikastaan: https://vimeo.com/334618111

TIESITKÖ TÄTÄ?
Vielä 1900-luvun alussa taiteilijan ammatissa toimineet naiset joutuivat 
kokemaan vähättelyä ja ennakkoluuloja. Taiteilijan ammattia ei pidetty 
naiselle sopivana ja monen lupaavan taiteilijan ura päättyi avioliittoon ja 
lasten saamiseen.  Sukupuolten epätasa-arvo näkyy esimerkiksi siinä, että 
vanhaa taidetta sisältävissä kokoelmissa on vähemmän naisten kuin 
miesten tekemiä teoksia. 
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Elin Danielson-Gambogi: Omakuva (1903) öljy kankaalle

https://vimeo.com/334618111


NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Sirpa Särkijärvi: 

Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa 

(2012) akryyli kankaalle

Elin Danielson-Gambogi: Poutapäivä

(1900) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Turun taidemuseon kokoelmassa on useita taiteilijaomakuvia. 
Omakuva on taiteilijan itsestään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä
tai valokuvaamalla tekemä muotokuva. 

Eri aikakausina tehtyjä omakuvia yhdistää se, että taiteilija kertoo
niissä jotakin itsestään: miten hän näkee itsensä ja miten toivoo
muiden hänet näkevän.

Omakuviin voi tutustua esimerkiksi tutkimalla: 

• Minkälainen ilme ja asento taiteilijalla on? Mukaile asentoa ja 
ilmettä omalla kehollasi – millaiseksi tunnet olosi?

• Millaisessa ympäristössä taiteilija on kuvannut itsensä? Mitä
hänen ympärillään on? Millainen vaikutelma omakuvan
värimaailmasta syntyy? 

• Suunnittele omakuva! Millainen asento ja ilme sinulla on kuvassa? 
Entä minkälaisessa ympäristössä haluaisit kuvata itsesi? 
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Peili on omakuvan tekijälle 

hyödyllinen työväline. Helene 

Schjerfbeckin peili on todennäköisesti 

ollut pöydällä: omakuvassa (1915) 

taiteilija katsoo yläviistosta. 

Otto Mäkilän omakuvassa (1929) 

peilistä heijastuu ainoastaan silmät ja 

päälaki. Huomio kiinnittyy pöydällä 

oleviin esineisiin. Tunnistatko esineet? 

Mitä ne kertovat taiteilijasta? 

Katso teoskuvat seuraavast diasta!
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Helene Schjerfbeck: Omakuva (1915 lyijykynä, vesiväri ja lehtihopea 

paperille

Otto Mäkilä: Omakuva (1929) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Sigrid Schauman (1877-1979) syntyi ukrainalaisessa Tsugujevin
pikkukaupungissa, missä hänen isänsä työskenteli armeijan virassa. Sigrid 
asui lapsuusvuosinaan myös Puolassa ja Pietarissa. Perhe muutti Helsinkiin 
Sigridin ollessa noin 10-vuotias. 

Sigrid Schauman opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa muun 
muassa Helene Schjerfbeckin oppilaana ja jatkoi opintojaan Pariisissa. 

Vuonna 1904 Sigridin veli, Eugen Schauman, ampui kenraalikuvernööri 
Nikolai Bobrikovin ja itsensä vastalauseena venäläistämistoimille. 
Ajanjaksoa 1899-1905 on myöhemmin alettu kutsua ensimmäiseksi 
sortokaudeksi. Nimityksellä viitataan Venäjän pyrkimyksiin liittää Suomen 
suuriruhtinaskunta tiiviimmin keisarikuntaan sekä suomalaisissa 
heränneeseen vastarintaan.

Tapahtuman seurauksena perhe joutui viranomaisten tarkkailun alaiseksi ja 
Sigridkin lähti ulkomaille, Kööpenhaminaan. Sigrid matkusteli 
nuoruusvuosienkin jälkeen mielellään ja erityisesti Etelä-Ranskan ja Italian 
maisemista tuli hänelle rakkaita.

Kuva: Sigrid Schauman sai 1904 Suomen Taideyhdistykseltä lainan, jonka 
turvin hän saattoi matkustaa Kööpenhaminaan opiskelemaan. Kuva 
Helsingistä tuolta ajalta. Åbo Akademin arkisto.
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NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Sigrid Schaumanin mielenmaisemaksi muodostui 
hänen lapsuusvuosiensa Puolan maaseudun 
vehreys.  Vihreästä tuli hänen lempivärinsä. 
Schauman maalasi paljon Etelä-Euroopassa ja 
Suomessakin häntä kiinnosti ennen kaikkea 
vehreät puistot ja puutarhat. Schaumanin 
maalauksissa tuntuukin olevan ikuinen kesä!

Väri ja valo olivat Schaumanille muotoa 
tärkeämpiä, sillä niiden avulla hän saattoi ilmaista 
tunteita ja tunnelmia. Schaumanin taide on 
modernia värimaalausta, jossa yksityiskohdat saavat 
väistyä leveiden siveltimenjälkien tieltä. Schauman 
maalasi kuitenkin aina jotakin aihetta; hänen 
taiteensa ei siis ole abstraktia eli ei-esittävää.
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Sigrid Schauman: Herttoniemestä, 1906
öljy kankaalle, 45 x 42 cm
Nils Dahlströmin kokoelma, Turun taidemuseo
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Sigrid Schaumanille tunteen ja tunnelman välittäminen oli 

tärkeämpää kuin maiseman yksityiskohtainen esittäminen. 

• Minkälainen tunnelma maalauksessa on?

• Kuvittele astuvasi maalauksen maisemaan. Missä olet? 

Mitä aistit?

• Minkälaisessa maisemassa sinä viihdyt parhaiten? Miksi? 



Sigrid Schauman:  Villa Aurelia, 1953. 
öljy, 31 x 35 cm
Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö 
Kuva: Matias Uusikylä 
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NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

TAITEILIJA JA TAIDEKRIITIKKO

Sigrid Schauman työskenteli myös taidekriitikkona. Hän kirjoitti 
taidearvosteluja ruotsinkielisiin sanomalehtiin. Lehtikirjoittelu takasi 
paremman toimeentulon kuin taiteilijan ammatti. 

Jäädessään eläkkeelle kriitikon työstä 72-vuotiaana Schauman saattoi 
taas keskittyä maalaamiseen. Hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä 
järjestettiin taiteilijan ollessa 87-vuotias. Maalaamisen hän oli 
joutunut lopettamaan jo aikaisemmin näön heikkenemisen vuoksi. 

Kuva: Sigrid Schauman maalaa Helsingin Kaivopuistossa 1950-luvulla. 
Åbo Akademin arkisto.
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Sigrid Schaumanin omakuvan tarkkaa 
maalaamisvuotta ei tiedetä.  Omakuva on
ajoitettu taiteilijan myöhäiskauteen. 

Hänen suurpiirteinen maalaustyylinsä korostui 
iän karttumisen ja näön heikkenemisen myötä. 
Omakuvassa olkansa yli katsova taiteilija on 
melkein katoamassa taustan valkoiseen.

Sigrid Schauman: Omakuva, ? 
Öljy pahville, 41 x 32,7 cm
Turun taidemuseo
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