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Syksyn näyttelyiden avautuessa 1.10 toivotamme kaikki tervetulleiksi taas opastetuille 
kierroksille ja omatoimivierailuille! Huomioi kuitenkin ajankohtaiset ohjeet vieraileville ryhmille: 
https://turuntaidemuseo.fi/kouluille

Opettajan materiaaliin on koottu ideoita taiteeseen tutustumiseen etänä tai omatoimivierailulla. 
NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN -osassa on näyttelykohtaisia nostoja ja vinkkejä teoksiin 
tutustumiseen.

Verkkomateriaali ei tietenkään 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 Anna Skult: 

anna.skult@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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ROYAL SALUTE
1.10.2021–9.1.2022

Royal Salute esittelee eurooppalaista ja ruotsalaista taidetta 
500 vuoden ajalta Tukholman Nationalmuseumin kokoelmista. 
Esillä on maalauksia, veistoksia, keramiikkaa ja nykytaiteen 
osalta valokuvia Ruotsin nykyisen kuningasperheen jäsenistä. 
Runsaat 50 teosta käsittävä kokonaisuus alkaa renessanssista ja 
jatkuu barokin, rokokoon ja uusklassismin kautta 1900-luvun 
alkuun sekä viimein vuosituhannen vaihteeseen. 

Antiikin värikkäisiin jumaltaruihin ja tarinoihin pohjautuvat 
aiheet, taiturilliset ja sisällöltään vertauskuvalliset asetelmat, 
korskeat edustusmuotokuvat ja intiimit sisäkuvat kertovat 
kunkin aikakauden arvostuksista ja tyyli-ihanteista siinä missä 
1800-luvun jälkipuoliskon realismin nimeen vannovat 
henkilökuvat, urbaanit aiheet ja maalaismaisemat.  Näyttely tuo 
tarkasteltavaksi meillä harvoin nähtyjä taidehistorian suurnimiä, 
kuten Adriaen de Vries, Cranach, Rubens, Boucher ja Manet
sekä ruotsalaisklassikoita, kuten Roslin, Sergel ja Carl Larsson.

Vuonna 1866 avatun Nationalmuseumin kokoelmat ovat 
Pohjoismaiden suurimmat ja kuuluvat laaja-alaisuudessaan ja 
ajallisessa ulottuvuudessaan myös Euroopan merkittävimpiin.

MIKAEL JANSSON (s. 1958)
Victoria (1977), Ruotsin kruununprinsessa
2002 / hopeagelatiinivedos

JACOB HEINRICH ELBFAS (1600–1664)
hänen koulukuntansa
Kuningatar Kristiina lapsena
1630-luku  / öljy kankaalle
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NYT ESILLÄ
Axel Straschnoy
PERMIKAUDEN JOUKKOTUHO
Studio 1.10. – 14.11.2021

Perm Venäjällä on antanut nimensä 299–252 miljoonaa vuotta sitten 
eletylle geologiselle ajanjaksolle, permikaudelle. Tämä kasvistoltaan ja 
eläimistöltään rikas kausi päättyi maapallon suurimpaan 
joukkotuhoon. Tutkijat ovat verranneet permikauden tuhoa 
käynnissä olevaan, ihmisen toiminnan seurauksena alkaneeseen 
kuudenteen joukkosukupuuttoon, joka on kiihtynyt voimakkaasti 
1900-luvulta lähtien ja vähentänyt maapallon biodiversiteettiä 
ennennäkemättömin tavoin.

Permikauden joukkotuho pohjautuu Axel Straschnoyn vuonna 2018 
viettämään residenssijaksoon Permin aluemuseossa ja sen 
luonnontieteellisten kokoelmien parissa. Straschnoy kiinnostui 
elämän ja kuoleman paradoksaalisesta suhteesta museossa ja 
geologisilla ajanjaksoilla. 

Näyttely koostuu lentikulaarisista kuvista, valokuvista sekä 
volkonskoiitista, savimineraalista saatavasta vihreästä pigmentistä, 
jota käyttivät teoksissaan niin venäläiset maalarit kuin Picassokin. 
Permikaudelta peräisin olevaa volkonskoiittia esiintyy Permin 
seudulla. Näyttelyä taustoittaa myös julkaisu The Permian Collection.

Axel Straschnoy (s. 1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka juuret 
ovat Argentiinassa. Hänen pitkäkestoiset ja tutkimuskeskeiset 
projektinsa käsittelevät niitä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ympäröivät 
tiedon kohteita.

Turun taidemuseo / syksy 2021



NYT ESILLÄ

DI S
A GOOD CRISIS
P i m i ö 1.10. – 14.11.2021

Wall Streetillä ei ole sankareita. Yön kuningas ei ole täällä pelastamassa 
meitä; hän haluaa vain kertoa, missä menimme vikaan ja meidän 
hukanneen hyvän kriisin.

Newyorkilaisen DIS-kollektiivin videoteos A Good Crisis (2018) 
pohtii rahan tulevaisuutta, tuloeroja ja milleniaalien epävarmoja 
taloudellisia näkymiä. HBO:n suosikkisarja Game of Thronesista tuttu 
Yön kuningas kiidättää katsojan läpi talouden nousukauden kohti 
vuoden 2008 finanssikriisin laaja-alaisia vaikutuksia. Samppanjaa 
siemaileva pimeyden voima selvittää, miten Yhdysvalloissa vuosina 
2007–2009 koettu asuntomarkkinoiden lainakriisi johti 
maailmanlaajuiseen taantumaan. 

Lauren Boylen, Solomon Chasen, Marco Roson ja David Toron 
muodostama DIS-kollektiivi hyödyntää monivälineellisessä 
toiminnassaan erilaisia yhteistyön ja kuratoinnin muotoja. 

DIS kutsuu johtavia taiteilijoita ja ajattelijoita laajentamaan 
yhteiskunnallista keskustelua nykytaiteen, kulttuurin, aktivismin, 
filosofian ja teknologian kautta tavoittaakseen, informoidakseen ja 
mobilisoidakseen sukupolvea, jota nämä elintärkeät kysymykset 
koskettavat tänään ja tulevaisuudessa.

Turun taidemuseo / syksy 2021 5



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. 

Turun taidemuseo / syksy 2021 6

P A 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? 

Turun taidemuseo / syksy 2021 7

P A 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. 

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

Turun taidemuseo / syksy 2021
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NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Turun taidemuseo / syksy 2021
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P A 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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P A 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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P A 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

Turun taidemuseo / syksy 2021
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P A 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. 

Turun taidemuseo / syksy 2021
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Kuva: Elin Danielson-Gambogi: Omakuva (1903) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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P A 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



NÄ KÖKU LMI A NÄ YTTE LYYN

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? 

Turun taidemuseo / syksy 2021 15

P A 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!

15
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Helene Schjerfbeck: Omakuva (1915) lyijykynä, vesiväri ja lehtihopea 
paperille

Otto Mäkilä: Omakuva (1929) öljy kankaalle
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Royal Salute on tuotettu yhteistyössä Tukholman Nationalmuseumin
kanssa ja se on räätälöity Turun taidemuseoon Nationalmuseumin Sex 
sekler av samtid -kiertonäyttelyn pohjalta.

Katso Nationalmuseumin pääjohtaja Susanna Petterssonin johdanto 
näyttelyyn: https://vimeo.com/622152750

Vuonna 1866 avatun Nationalmuseumin kokoelmat ovat 
Pohjoismaiden suurimmat ja kuuluvat laaja-alaisuudessaan ja ajallisessa 
ulottuvuudessaan myös Euroopan merkittävimpiin. Museon perustan 
muodostavat Ruotsin kuninkaalliset taidekokoelmat, joita on kartutettu 
1500-luvulta lähtien. Niiden pohjalta perustettiin 1792 Tukholman 
linnaan kuninkaallinen museo (Kongl. Museum), joka avattiin yleisölle 
1794, vain vuosi Louvren jälkeen. 

Royal Salute on monipuolinen aikamatka länsimaisen taiteen historiaan, 
ja teokset kuvaavat esim. miten kauneusihanteet, maalaustavat ja 
muoti ovat muuttuneet vuosisatojen saatossa. Näytellyssä on esillä 51 
teosta, suurin osa maalauksia ja veistoksia. Aikahaarukka on 500 
vuotta, ja näyttelyn ideana on esitellä eri aikojen nykytaidetta, keskeisiä 
taiteilijoita ja tyylejä. Kokonaisuuteen kuuluu myös valokuvia Ruotsin 
nykyisen kuningashuoneen jäsenistä.

Tässä materiaalissa saat näkökulmia etenkin muotokuvien tarkasteluun.

JOHAN JOHNSEN (1653 – 1708)
Punaisella nauhalla ripustettu kukka-asetelma
ajoittamaton / öljy kankaalle

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
ROYAL SALUTE   1.10.2021 – 9.1.2022

Turun taidemuseo / syksy 2021
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
ROYAL SALUTE   1.10.2021 – 9.1.2022

Nationalmuseumin kokoelmissa on suuri määrä muotokuvia. 
Muotokuva on teos, jonka tarkoitus on esittää tiettyä 
henkilöä. 

Muotokuvia ollaan aina käytetty tapana viestiä muille siitä, 
keitä me olemme tai keitä haluaisimme olla. Niissä ei ole 
ainoastaan kyse ulkonäöstä tai pinnalla näkyvästä. 
Tulkitsemalla ilmeitä, asentoja, kehonkieltä, symboleita ja 
niitä esineitä jotka kuvassa näkyy, voimme nähdä kuvan 
henkilön ihan uudella tavalla.

Vasemmassa kuvassa näemme Ruotsin kuningatar Kristiinan 
1630-luvulla. Hänen isänsä  Kustaa II Aadolf kaatui Lützenin
taistelussa Saksassa kun Kristiina oli vain kuusivuotias, jonka 
jälkeen hän peri kruunun. Kuvassa näkyy kruunu, valtikka ja 
valtakunnanomena, jotka symboloivat kuninkaallisten 
oikeutta hallita. 

• Kristiinaa oli kuvaushetkellä n. 10-vuotias, mutta 
näyttääkö hän lapselta? Minkälaisen kuvan Kristiinasta 
haluttiin muotokuvalla luoda?

• Vertaa Kristiinan kuvaa valokuvaan Ruotsin 
kruununprinsessa Victoriasta vuodelta 2002. Molemmat 
kuvat ovat kuninkaallisten muotokuvia.

Minkälaisen kuvan Victoria haluaa antaa itsestään? Miten 
kuvat eroavat toisistaan?



Taideteokset sanovat jotain siitä ajasta, jolloin ne tehtiin, esimerkiksi 
sen ajan kauneusihanteista. Eri aikoina on ollut erilaisia ihanteita ja 
viimeisen 500 vuoden aikana taiteilijoiden tapa kuvata ihmisiä ja 
ihmiskehoa on muuttunut hyvin paljonkin. 

Kun katsoo vanhempaa taidetta, kuten näitä kahta teosta, huomaa 
että monessa teoksessa esiintyy alastomia henkilöitä. Alastomana 
kuvattu henkilö tarkoittaa usein sitä, että kuvattu henkilö esittää 
jumalaa, jumalatarta tai on jonkinlainen myyttinen, kuvitteellinen 
hahmo. Antiikin jumalat ja jumalattaret olivat pitkään suosittu aihe 
länsimaisessa taiteessa. 

Näyttelyn vanhin teos on Lucas Cranach vanhemman Lucretia
vuodelta 1528. Tarinan mukaan Lucretia oli roomalainen nainen, jota 
pidettiin kauneuden ja viattomuuden perikuvana. 

Noin 100 vuotta myöhemmin maalattu Peter Paul Rubensin 
ateljeetyö Kolme sulotarta–teoksessa (1620-luku) esiintyy antiikin 
Kreikan myyttiset hahmot Aglaia (kirkkaus, loiste), Euphrosyne (ilo) ja 
Thalia (kukoistus). He olivat Zeuksen tyttäriä ja viehätysvoiman, 
kauneuden ja hedelmällisyyden jumalattaria, ja olivat kauneuden ja 
rakkauden jumalatar Afroditen seuralaisia.

• Näiden teosten perusteella, mitkä ovat olleet kauneusihanteet 
1500- ja 1600-luvuilla?

• Ihanteellinen keho tarkoittaa juuri sitä, että se on kuvitteellinen, 
mahdollisimman kaunis. Taiteessa kaunistettiin kehoja samalla 
tavalla kuin esim. mallien kuvia nykyään muokataan kauneimmiksi. 

Minkälainen on tämän päivän ihanteellinen keho? Minkälaisia 
kehoja sinua ympäröivässä mediassa näkyy? Esimerkiksi somessa 
tai katumainonnassa?
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1528 / öljy puulevylle

PETER PAUL RUBENS
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Ateljee (ransk. atelier, työhuone tai työpaja) ei  ole 
aina tarkoittanut ainoastaan taiteilijan omaa 
työhuonetta, vaan on myös tarkoittanut taiteilijoiden 
työhuoneita, jossa työskenteli taiteilijan apulaiset ja 
oppilaat. Ateljee oli kuin pieni taidekoulu; taiteilija 
ohjeisti maalaamisessa, opettaen omia tekniikoitaan ja 
esittelytapojaan yksilöllisesti.

Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) oli hollantilainen 
taidemaalari. Tyypillistä hänen tyylilleen oli murretut, 
tummat värit, pehmeät ääriviivat ja yhdestä suunnasta 
kohdistettu valo. Rembrandtilla oli ateljee, jossa 
oppilaat tekivät hänen johdollaan töitä.

Näyttelyssä esillä olevat kaksi työtä ovat Ruotsin 
kuningas Kustaa III:n vuonna 1792 henkilökohtaisesti 
linnaan ostamia teoksia. Teokset hankittiin 
Rembrandtin itse tekeminä, mutta uusien 
tutkimuksien mukaan nämä ovat luultavasti 
Rembrandtin ateljeetöitä. Teokset ovat taidokkaita 
esimerkkejä 1600-luvun taiteesta.

• Minkälainen tunnelma teoksissa mielestäsi on?

• Millä tavalla teoksen värit ja henkilöiden 
ilmeet/asennot/katseet vaikuttavat tunnelmaan?

• Miten teoksen tunnelma muuttuisi, jos tausta olisi 
esim. taivaansininen, tai heidän vaatteensa olisivat 
kirkkaanväriset?

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
ROYAL SALUTE   1.10.2021 – 9.1.2022

REMBRANDT VAN RIJN 
(1606 – 1669)
hänen ateljeensa 

Vanhan miehen muotokuva
1655 / öljy kankaalle

Vanhan naisen muotokuva
1655 / öljy kankaalle
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