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Opettajan materiaaliin on koottu tietoa ajankohtaisista näyttelyistä sekä 
vinkkejä koulujen museovierailua varten. Näkökulmia näyttelyyn -osassa on 
näyttelykohtaisia nostoja ja vinkkejä teoksiin tutustumiseen.

Turun taidemuseon kouluyhteistyöstä vastaa museolehtori Elli Liippo. 
Otathan yhteyttä, jos jokin vierailuun liittyvä askarruttaa sinua:
elli.liippo@turuntaidemuseo.fi / 040 359 0087

Tervetuloa taidemuseoon!
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VIERAILULLE MUSEOON

OPASTUKSET

Tarjoamme koululaisopastuksia esiopetusikäisistä 2. asteen opiskelijoihin. Koululaisopastukset 35 €, päiväkotiopastukset 25 €.

PÄÄSYLIPUT JA MAKSUT

Alle 16-vuotiaat ja turkulaiset 2. asteen opiskelijat ovat museon ilmaiskävijöitä. Ryhmän mukana tulevat opettajat ja ohjaajat pääsevät museoon maksutta. 

VIERAILUN VARAAMINEN

Ryhmien tulee varata vierailuaika etukäteen, jotta voimme varmistaa, että käynti sujuu mukavasti. Vierailuajan ja opastuksen voi varata museon infosta: 

info@turuntaidemuseo.fi / 040 6323 378 tai verkkosivulla olevalla varauslomakkeella: https://turuntaidemuseo.fi/varaa-opastus

MUSEON AUKIOLO

Museo on avoinna tiistaista perjantaihin klo 11–19 ja lauantaista sunnuntaihin klo 11–17. Koululaisopastuksia järjestetään myös aamuisin ennen museon 

avaamista.

MUSEOSÄÄNNÖT 

Opettaja on vastuussa ryhmästä vierailun ajan. Museosäännöt on hyvä kerrata ryhmän kanssa ennen vierailua:

• Museossa liikutaan vahinkojen välttämiseksi rauhallisesti opettajan / oppaan johdolla. 

• Taideteoksiin ei saa koskea. Osa teoksista on hyvin hauraita. Myös silmälle näkymättömät vauriot voivat vahingoittaa teosta.

• Taideteosten valokuvaaminen ilman salamavaloa on sallittua ellei toisin mainita.

• Otattehan muut museovieraat huomioon liikkuessanne museossa!
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NYT ESILLÄ
PARI SANAA KERÄÄMISESTÄ

7.7.2020–12.3.2023

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.

Juba (Jussi Tuomola)
Viivi ja Wagner Turun taidemuseossa
1998,  tussi paperille.
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NYT ESILLÄ

Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä 
16.9.2022–15.1.2023

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) ja Sulho Sipilä (1895–
1949) olivat 1910-luvun Suomessa kaksi 
poikkeuksellisen ennakkoluulotonta taiteilijaa. He 
heittäytyivät innolla ajan hengen mukaisiin, perinteistä 
muotoa hajottaviin ja uudenlaista väri-ilmaisua luoviin 
kokeiluihin. 

Gretan ja Sulhon yhteinen elämä ja taide on kiehtova ja 
monia kysymyksiä nostattava aihe. Teoksista välittyvän 
elämänilon vastapainona nähdään paikoin myös 
yksinäisyyttä ja melankoliaa. Näyttely esittelee taiteili-
japariskunnan taidetta ja yhteiseloa aina 1910-luvulta 
1940-luvulle noin 60 eri kokoelmista lainatun teoksen 
voimin.
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Greta Hällfors-Sipilä: Johanneksen kirkko (n. 1918) 
Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo



N Y T  E S I L L Ä
Umppa Niinivaara: Anemoniamania
16.9.–13.11.2022

Umppa Niinivaaran työskentelyä 
kuvanveistäjänä leimaa laaja materiaaliskaalan 
käyttö ja jatkuva uteliaisuus uuden löytämistä 
ja oppimista kohtaan. Viime vuosina 
keramiikasta on muodostunut hänen keskeisin 
ilmaisukeinonsa ja Niinivaara on omistautunut 
rakukeramiikan tutkimiseen.

Näyttelyn nimi viittaa merivuokkoon, korallien 
ja meduusojen lähisukulaiseen. Teosten 
muodoissa voi tunnistaa paikallaan elävän 
eliön muuttuvat muodot.
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N Y T  E S I L L Ä
Marjolijn Dijkman: Depth of Discharge
16.9.–13.11.2022

Depth of Discharge (2021) on osa Marjolijn 
Dijkmanin laajempaa projektia ja teossarjaa, joka 
kuvaa, miten sähkö on 1700-luvulta lähtien 
liitetty valistuksen ihanteisiin. Alkuun sähkö 
miellettiin viihteeksi ja taikuudeksi; yleisölle 
järjestetyt näytökset eivät selittäneet ilmiötä 
tieteellisesti, vaan tekivät siitä näyttävää 
spektaakkelia. 

Depth of Discharge palaa hetkeen, jolloin sähkö oli 
näkyvää toisin kuin nykyisin, jolloin suurin osa 
sähköisistä prosesseista on piilotettuja ja 
miellämme ne enemmän tai vähemmän 
itsestäänselvyyksinä.

Teoksen kesto on n. 30 minuuttia.
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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? Mitä ne kertovat omasta ajastaan?

Taidemuseon historiaan voi tutustua museon verkkosivulla: 
https://turuntaidemuseo.fi/historia

Taiteen talo -verkkomateriaalin avulla museorakennukseen ja 
kokoelmateoksiin voi tutustua omalta koneelta. Prezi-alustalla oleva esitys 
toimii parhaiten pöytäkoneella. TAITEEN TALO by Turun taidemuseo on Prezi Next

A I K A L A I S T A I D E T T A  V U O D E S T A  1 9 0 4

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. 

N Ä K Ö K U L M I A  N Ä Y T T E L Y Y N :  P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä
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MUSEON TEHTÄVÄ

Museon 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 2022

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”.
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MUSEON TEHTÄVÄ

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 2022

Ernst Dahlströmin marmorista 
rintakuvaa huolletaan 
pyyhkimällä pölyt.
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AKKA JA KISSA

Turun taidemuseo / syksy 2022

Akka ja kissa -maalauksessa on kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut nainen ja kissa 
syksyisessä peltomaisemassa. Maalaus on maalattu maanläheisin värisävyin.

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) on maalannut teoksen naturalistiseen tyyliin. 
Naturalistit kuvasivat aiheitaan kaunistelematta ja taiteessa alkoi näkyä esimerkiksi 
sairaita ja köyhiä ihmisiä. 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. 

• Valitse näyttelystä yksi henkilökuva ja tutustu siihen haastattelumenetelmällä: kirjaa 
ylös kysymyksiä, joita haluaisit kuvan henkilölle esittää. Kun kysymykset ovat valmiit, 
eläytykää vuorotellen henkilön rooliin ja miettikää 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.

Akseli Gallen-Kallela: Akka ja kissa (1885) öljy kankaalle. 10



SAMMON 
PUOLUSTUS

Turun taidemuseo / syksy 2022

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.

• 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.

11



Turun taidemuseo / syksy 2022
12

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

OTTO MÄKILÄ & SURREALISMI

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.

Pari sanaa keräämisestä –
näyttelyssä on esillä kolme
Mäkilän maalausta ja kaksi
vesiväriluonnosta.

Otto Mäkilä (1904–1955) 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’).



Turun taidemuseo / syksy 2022 13

OUTO MAA

Maalauksen tulkintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. 
Kuvaa voi purkaa eli analysoida esimerkiksi  
tarkastelemalla hahmojen asentoja ja suhteita tai 
nimeämällä kuvan elementtejä:

• 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?

• Minkälaisia värejä taiteilija on käyttänyt? 
• Mitä teoksen nimi tuo sinulle mieleen? Jos saisit 

nimetä teoksen uudelleen, minkä nimen antaisit 
sille? Miksi?

Otto Mäkilä: Outo maa (1929) öljy kankaalle.



Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) on kuvannut Poutapäivä-
maalauksessaan arkista ja ajatonta tilannetta: puhtaan pyykin 
ripustamista narulle kuivumaan. 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. Teoksen 
nimi, Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa, viittaa Pekingissä olevaan 
kortteliin, jossa Kiinan keisarit aikanaan asuivat. Nykyään alue toimii 
tarkoin valvottuna museona ja turistikohteena, jossa vieraita valvotaan.

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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Kuva: Elin Danielson-Gambogi: Poutapäivä (1900) öljy kankaalle.

POUTAPÄIVÄ



< Sirpa Särkijärvi:  Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa (2012) akryyli kankaalle.
^ Sirpa Särkijärvi: Afterglow in China (2011) akryyli kankaalle.
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https://vimeo.com/334618111


OMAKUVA

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 2022

Peili on omakuvan tekijälle hyödyllinen 
työväline. Elin Danielson-Gambogin peili 
on todennäköisesti ollut pöydällä: 
omakuvassa (1903) 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 seuraavasta diasta!
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Otto Mäkilä: Omakuva (1929) öljy kankaalle.Elin Danielson-Gambogi: Omakuva (1903) öljy kankaalle. Turun taidemuseo / syksy 2022
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G r e t a  H ä l l f o r s - S i p i l ä  &  S u l h o  S i p i l ä ,  1 6 . 9 . 2 0 2 2 – 1 5 . 1 . 2 0 2 3
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Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) ja Sulho Sipilä (1895–1949)  tutustuivat opiskeluaikanaan Suomen Taideyhdistyksen 

piirustuskoulussa 1910-luvulla. Heistä tuli erottamaton pari elämässä ja taiteessa. Näyttely esittelee taiteilijapariskunnan taidetta 

ja yhteiseloa 1910-luvulta 1940-luvulle. 

Greta ja Sulho maalasivat omaa elinpiiriään: kotikaupunkiaan Helsinkiä ja sen asukkaita, arkisia kotiaskareita, vapaa-ajanviettoa 

saaristossa ja hilpeitä ravintolailtoja. Varsinkin Gretan piirustukset ja vesivärimaalaukset ilmentävät ”iloisen 20-luvun” henkeä. 

Greta oli pitänyt kuvapäiväkirjoja teini-ikäisestä saakka ja tottunut kuvaamaan arkisia sattumuksia ja elämänmenoa.

ILOINEN 1920-LUKU?

1920-lukua muistellaan iloisena aikana, hulluttelun ja elämästä nauttimisen vuosikymmenenä. Maailmansota (1914–1918) ja 
itsenäistymistä seurannut sisällissota (1918) olivat takanapäin, kaupungit kasvoivat ja Suomi kansainvälistyi, mutta edelleen suuri 
osa suomalaisista eli maaseudulla. 

1920-luvulla yhteiskuntaa uudistettiin myös lainsäädännön keinoin. 1920-luvulla säädettiin muun muassa oppivelvollisuuslaki. 
Lue lisää wikpedia-artikkelista ”Suomi 1920-luvulla”: https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi_1920-luvulla

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi_1920-luvulla


1899 Syntyi Helsingissä 

1910-luku Opiskeli Läroverket för gossar och flickor -oppikoulussa ja 

Helsingin Musiikkiopistossa. Pianonsoiton opinnot jatkuivat 1930-luvulle. 

Gretasta kehittyi konserttitason pianisti. Aloitti kuvapäiväkirjojen 

tekemisen 13-vuotiaana. 

1915–1917 Kävi Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulua. 

1917 Teoksia ensi kertaa esillä  

1924 Avioitui Sulho Sipilän kanssa  

1920-luku Vietti kesiä ja maalasi Suomenlahden rannoilla  

1929 Yhteisnäyttely Sulhon kanssa Helsingin Taidehallissa

1930-luku Osallistui näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla (mm. 

Amsterdamissa, Moskovassa ja Berliinissä) 

1946 Sai Hovingin apurahan 

1946–1974 Eli Kellokosken sairaalassa  

1974 Kuoli Kellokoskella

Greta sunnuntaiajelulla Töölössä heinäkuussa 1930. Kansallisgalleria, 

Sulho Sipilän ja Greta Hällfors-Sipilän arkisto. 
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GRETA HÄLLFORS-SIPILÄ



SULHO SIPILÄ
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1895 Syntyi Ahvenanmaalla Brändössä. 

1902 Perhe muutti Mynämäelle.  

1910-luku Opiskeli aktiivisesti viulun soittoa. 

1914-1915 Kävi Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulua 

1915 Kirjoitti ylioppilaaksi Turun klassillisesta lyseosta

1915-1917 Kävi Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulua 

1919 Teoksia ensi kerran esillä 

1920-1922 Merikadettikoulussa. Valmistui Merisotakoulusta 1927.

1924 Avioitui Greta Hällforsin kanssa 

1929 Sai Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinnon. 
Ensimmäinen oma näyttely yhdessä Gretan kanssa Helsingin Taidehallissa. 

1931 Tästä eteenpäin osallistui säännöllisesti Suomen Taideyhdistyksen 
vuosinäyttelyihin. 

1934 Ylennettiin merivoimien komentajakapteeniksi

1937–1938 Suomen Joutsenen purjehdus Etelä-Amerikkaan ja Etelä-
Afrikkaan  

1939–1944 Sodan aikana toimistopäällikkönä Pansiossa ja Hangossa  

1940-luku Vapaan Taidekoulun rehtori ja opettaja  

1944 Upseeriura päättyi  

1949 Kuoli Helsingissä  

Turun taidemuseo / syksy 2022Nuori Sulho Sipilä maalaa, n. 1917. Holger Koroleffin kokoelma. 



JOHANNEKSEN 
KIRKKO

Turun taidemuseo / syksy 2022
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Sulhon ja Gretan ensimmäinen yhteinen koti 

sijaitsi eteläisessä Helsingissä osoitteessa 

Laivurinrinne 2. Ikkunoista näkyi 

Johanneksen kirkko ja sen edessä 

Johanneksen puisto. Taiteilijat maalasivat 

näkymää mielellään. Maalauksiin on 

tallentunut vaihtuvat vuoden- ja 

vuorokaudenajat, koiranulkoiluttajat, 

vapunjuhlijat sekä puiston kentällä luistelevat 

lapset.

Minkälainen näkymä kotisi ikkunasta 

avautuu? Ota kuva ja versioi aiheesta 

esimerkiksi vesivärimaalaus.

Greta Hällfors-Sipilä: Johanneksen kirkko (n. 1918) 
Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo

Sulho Sipilä: Ateljeen ikkuna (1931) 
HAM Helsingin taidemuseo, Ingjald Bäcksbackan ja Christian 
Bäcksbackan kokoelma 



KAUPUNKIKUVA (1918)
SULHO SIPILÄ

1910-luvulla kuvataiteilijat uudistivat 
ilmaisuaan ja pyristelivät irti maalaustaiteen 
perinteestä. Aikakautta on myöhemmin alettu 
kutsua modernismiksi.

Greta ja Sulho innostuivat taiteen uusista 
tuulista. Heillä oli mahdollisuus tutustua mm. 
Marc Chagallin ja Wassily Kandinskyn
taiteeseen helsinkiläisissä taidegallerioissa. 

Sulhon kaupunkikuva on toteutettu
modernistisella tyylillä selkeitä perusmuotoja
ja kirkkaita värejä käyttäen. Katsojan on 
hieman ponnisteltava ymmärtääkseen, mitä
kuvassa tapahtuu. 
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Sulho Sipilä: Kaupunkikuva 1918, öljy kankaalle. Turun 
taidemuseo.



TYTTÖ VIISKULMASSA (n. 1918)
GRETA HÄLLFORS-SIPILÄ

Tyttö Viiskulmassa -teoksen perspektiivi* ei noudata
näköhavaintoa:  kaupunkia voi katsoa samaan aikaan sekä
yläilmoista että kadun tasolta. Myös maiseman yllä leijuva
tyttö on kuvattu luonnonlakeja uhmaten – onko hahmo
noussut lentoon vai kuvaako teos hänen
mielenmaisemaansa?

Maalauksessa voi tunnistaa Johanneksen kirkon kaksi
tornia. Kirkko sijaitsee lähellä Viiskulman risteystä, jossa
pariskunta asui ja jonka maisemia he tallensivat ahkerasti.

*perspektiivi = kaksiulotteiseen kuvaan luotu
kolmiulotteisuuden vaikutelma.

Greta Hällfors-Sipilä: Tyttö Viiskulmassa (yksityiskohta teoksesta), 
n. 1918. Turun Taidemuseo. 
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AURINGONKYLPY (1917)
GRETA HÄLLFORS-SIPILÄ

Turun taidemuseo / syksy 2022

Ulkoilmaelämä, urheilu ja voimistelu nousivat 
suosituiksi harrastuksiksi 1920-luvulla. Oli 
muodikasta olla ruskettunut, se kertoi fyysisestä 
terveydestä ja vireydestä. Rantaelämä 
aurinkokylpyineen oli erityisesti Gretan mieleen ja 
hän kuvasikin aihetta paljon. 

Auringonkylpy-teoksessa laiturilla loikoileva hahmo 
on kuvattu yksinkertaisilla muodoilla: soikioilla, 
ympyröillä ja suorakulmioilla. Pyydä paria esittämään 
jotain uimarannalle sopivaa tekemistä: auringonottoa, 
hiekkalinnan rakentamista tai vaikka jäätelön syöntiä. 
Valitse mieluinen kuvakulma ja tee parista nopea 
luonnos geometrisia muotoja apuna käyttäen. 
Piirustusvälineeksi sopii esimerkiksi lyijykynä tai hiili. 
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KEITTIÖSSÄ (1910-luku) 
GRETA HÄLLFORS-SIPILÄ

Gretan ja Sulhon maalauksissa on samanlaisia piirteitä. 
Joskus tekijää on ollut vaikea tunnistaa, jos signeeraus 
puuttuu. Keittiössä-teosta ei ole signeerattu; siinä ei siis 
ole tekijän nimeä. Pitkään sen luultiin olevan Sulhon 
maalaama. Nykytiedon mukaan se on Gretan maalaama, 
sillä sama aihe esiintyy hänen kuvapäiväkirjoissaan 
Sukkapyykkiä eli Fanny ja torakat -nimisenä. Löydätkö 
teoksesta torakoita? Entä sukkapyykkiä?

Teos on kollaasitekniikalla toteutettu. Öljymaalaukseen 
on yhdistetty sanomalehtipaperia ja kangasta. 

Mikä arkiaskare olisi mielestäsi hyvä maalauksen aihe? 
Nappaa kuva ja toteuta teos kollaasitekniikalla!
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S U L H O  U N I V O R M U S S A  ( 1 9 2 1 )
G R E T A  H Ä L L F O R S - S I P I L Ä

Turun taidemuseo / syksy 2022

G r e t a  H ä l l f o r s - S i p i l ä  &  S u l h o  S i p i l ä
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Sulho oli toiselta ammatiltaan Suomen 
merivoimien upseeri. Hän osallistui 1937–1938 
koululaiva Suomen Joutsenen purjehdukselle Etelä-
Amerikkaan ja Etelä-Afrikkaan. Tärkeä osa Sulhon 
matkavarusteita olivat maalaustarvikkeet. Matkalla 
syntyi sekä öljymaalauksia että vesivärimaalauksia.

Gretan vesivärityössä uniformupukuinen Sulho 
polttaa piippua pyöreän pöydän ääressä. 

Greta Hällfors-Sipilä: Sulho univormussa, 1921, vesiväri ja kollaasi 
paperille. Yksityiskokoelma. 


