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Marraskuussa 2017 Päivälehden museossa 
on esillä vajaan kahden viikon ajan taidetta, 
jota ei ole juurikaan ollut julkisesti nähtävillä. 
Näyttelyn yhdeksän maalausta kuuluvat 
Helsingin Sanomain Säätiön taidekokoelmaan 
ja ne ovat aiemmin olleet Sanoman 
omistuksessa. Teokset ovat enimmäkseen 
1800–1900-lukujen taitteesta, ajalta, jolloin 
suomalaisuutta rakennettiin niin taiteessa 
kuin  sanomalehtien sivuilla. 

Hurmaavat helmet on valikoitu otos 
säätiön taide  kokoelmasta. Näyttely pyrkii 
avaamaan klassikkotaiteilijoiden vähemmän 
tunnettuihin teoksiin liittyviä kysymyksiä ja 
tarinoita niiden takaa.

Hurmaavat helmet | teokset



Albert Edelfelt | Canotiere (1890)
 
Kesäinen soutaja, oletettavasti Seine-joelta, 
oli Albert Edelfeltin (1854–1905) tilaustyö 
ranskalaiselle Figaro Illustré -aikakauslehdelle. 
Kuva julkaistiin lehden heinäkuun 1890 
numeron kannessa.
Veneily Seinellä oli 1800-luvun lopulla 
muodikas porvariston harrastus, joka tarjosi 
puitteet romanttisille hetkille pittoreskeissa 
maisemissa. Se oli myös impressionistien 
suosima kuva-aihe: auringossa välkehtivä 
vesi ja reippaat nuoret veneilijät sopivat 
siihen vapautuneeseen ja keskiluokkaiseen 
kuvastoon, jota impressionistit usein halusivat 
esittää. Impressionismista vaikutteita 
saanut Edelfelt seurasi toki tiiviisti Pariisin 
taidevirtauksia. 



V. Dourdin | Lily (1903)
 
Varsin tuntemattomaksi jääneen venäläisen 
taiteilijan V. Dourdinin maalaama Lily 
oli esillä vuonna 1904 Saint Louisin 
maailmannäyttelyssä Missourissa, 
Yhdysvalloissa.  Venäläisen taiteen osasto 
oli sinä vuonna mittava, minkä arvioidaan 
johtuneen maan halusta esittää itseään 
myönteisessä valossa tuolloin meneillään 
olleen Venäjän–Japanin sodan aikana. Teos 
huutokaupattiin Yhdysvalloissa vuonna 1989 
ja vuotta myöhemmin se hankittiin Sanoman 
kokoelmiin. Lily siis viihtyi Yhdysvalloissa 
todennäköisesti yli 80 vuoden ajan.
Maalauksen valkoiset liljat assosioituvat 
puhtauteen ja koskemattomuuteen; 
kristillisessä symboliikassa ne ovat vuosi-
satojen ajan viitanneet Neitsyt Mariaan. 



Albert Edelfelt | Nuori päivänvarjoa pitelevä 
nainen (1887)

Albert Edelfelt (1854–1905) vietti Haikossa 
Porvoon seudulla 24 kesää. Hän rakennutti 
ateljeen Haikon kartanon maille, missä tämä 
teos on ilmeisesti maalattu. Taiteilijan malleina 
olivat usein hänen sisarensa, joita hän palkitsi 
tehtävästä pariisilaisilla muotiluomuksilla.
Edelfelt maalasi 1880-luvulla useita teoksia 
naisista päivänvarjoineen. Päivänvarjo oli 
tuolloin keski- ja ylä luokkaisten naisten muoti-
asuste, joka auringolta suojaamisen lisäksi 
oli omiaan korostamaan vartalon siluettia. 
Tyylitietoisilla naisilla oli useita päivän varjoja 
eri tilanteisiin: koristeelliset varjot sointuivat 
kävelypuvun väriin ja kuosiin. Niitä käytettiin 
myös viuhkan tapaan flirttailun välineenä.



Maria Wiik  | Talonpoikaistyttö (n. 1880)
 
Pienikokoisia maalauksia pienistä aiheista maalannut 
Maria Wiik (1853–1928) tunnetaan etenkin lasten 
ja tyttöjen persoonia ilmentävistä muotokuvista. 
Hän oli yksi Ranskan Bretagnessa 1880-luvulla 
työskennelleistä ja ulkoilmamaalausta opiskelleista 
suomalaistaiteilijoista.
Wiikin, kuten muidenkin hänen naispuolisten 
aikalaistensa, taidetta usein vähäteltiin 
näyttelykritiikeissä. Kuitenkin nimenomaan 
ranskalaisesta naturalismista vaikutteita saaneet 
naiset, mukaan lukien Wiikin taiteilijatoveri 
Helene Schjerfbeck, olivat suomalaisen taiteen 
vuosisadanvaihteen murroskauden airuita.



Akseli Gallen-Kallela | Tuonelan virran mies (1903)
 
Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) toteutti vuosina 1901–
03 fresko maalaukset mausoleumiin, joka rakennettiin 
11-vuotiaana kuolleen Sigrid Juséliuksen muistoksi. Kaiken 
katoavaisuutta kuvaavat freskot alkoivat rapistua jo 
varhain ja ne tuhoutuivat lopullisesti tulipalossa vuonna 
1931. Niistä on kuitenkin säilynyt luonnoksia ja esitöitä, 
jotka välittävät alkuperäisten freskojen tunnelmaa.  
Tuonelan virran mies on oletettavasti näitä freskoja varten 
tehty luonnos yhdestä freskojen keskeisestä hahmosta. 
Maalaus on samalta vuodelta, jolloin freskot valmistuivat. 
Kun maalausta verrataan freskoa varten 
tehtyyn esityöhön, mies voidaan tunnistaa samaksi 
henkilöksi. Freskon näkymässä kyseinen mies nousee 
rannalta pääkallo-ornamentein koristeltuun 
kuoleman veneeseen. Mustassa virrassa lipuu Gallen-
Kallelan varhaisemmasta Lemminkäisen äidistä tuttu 
Tuonelan joutsen, joka on freskon esityössä kuitenkin 
verenpunainen.



Oscar Kleineh | Harmaja

Merimaalarina tunnettu, saksalaistaustaisen ravintoloitsijan poika 
Oscar Kleineh (1846–1919) kuvasi paljon merellistä Helsinkiä. Teoksen 
aihe, Harmajan majakkasaari sijaitsee Suomenlinnan edustalla.
Harmajan edustalla aallokossa etenee Englannissa vuonna 1889 
rakennettu 
höyrylaiva Regulus. 65-metrinen alus kuului FÅA:lle eli Suomen 
Höyrylaiva Osakeyhtiölle. Se kulki rahti- ja matkustajalaivana Turusta 
Kööpenhaminaan ja Espanjaan. 
Regulus oli tiettävästi 1890-luvulla niin sanotusti voilinjalla eli se vei 
tärkeää suomalaista vientituotetta, voita, Englantiin. Alus upposi 
Saaristomerellä vuonna 1905. Kleinehin ajoittamaton maalaus on siis 
oletettavasti 1800-luvun lopulta.



Sigfrid August Keinänen | Metsäaukko (1913) 

Kirvesmiehen perheeseen syntynyt Sigfrid 
August Keinänen (1841–1914) oli yksi 
varhaisista suomalaisista kuvataiteilijoista, joka 
käsitteli teoksissaan Kalevalan aiheita. Hän 
voitti ensimmäisen Kalevalan kuvittamisesta 
järjestetyn kilpailun vuonna 1885. 
Keinäsen taiteellinen tuotanto jäi kuitenkin 
melko suppeaksi, sillä hän teki pitkän 
uran piirustuksenopettajana ja Suomen 
Taideyhdistyksen luottamustehtävissä. 
Yksi Keinäsen oppilaista oli Akseli Gallen-
Kallela, jonka Kalevala-työt jättivät 
Keinäsen varhaisemmat tulkinnat varjoonsa. 
Keinänen maalasi Metsäaukon vuotta ennen 
kuolemaansa. 



Helene Schjerfbeck | Suru (1919)

Vuoden 1919 tiedetään olleen Helene Schjerfbeckille (1862–1946) 
raskas. Tieto Schjerfbeckille läheisen metsänhoitajan ja taitelijatoverin 
Einar Reuterin kihlautumisesta oli järkytys, joka heikensi Schjerfbeckin 
terveyttä ja muutti kahden taiteilijan suhdetta. Surulla on kaksi samana 
vuonna valmistunutta sisartyötä: samassa käpertyneessä asennossa 
olevaa naishahmoa kuvaava, mutta tiiviimmin rajattu Mustalaisnainen 
sekä kyseisen hahmon osaksi pahaenteisen kelmeää maisemaa 
sijoittava Helle. Vaikka Suru ei lukeudu taiteilijan omakuviin, sen voi 
tulkita kuvastavan hänen ahdistustaan ja ulkopuolisuuden tunnettaan.
Suru oli ensimmäinen suomalainen maalaus, jonka myyntihinta ylitti 
kaksi miljoonaa markkaa. Se huutokaupattiin vuonna 1988.



Venny Soldan-Brofeldt |  Näkymä Kaivopuistosta (1940)

Valokuvaaja Claire Ahon mukaan hänen isoäitinsä Venny Soldan-
Brofeldt (1863–1945) sanoi, että maalaamisessa vaikeinta on sininen 
väri. Pitkän ja monipuolisen uran tehnyt taiteilija maalasi viimeisinä 
vuosinaan aktiivisesti, ja tuon ajan teoksia hallitsevat sinisen ja 
violetin sävyt. Tämä kuulas näkymä Kaivopuiston rannasta kuvaa 
mahdollisesti yhtä Helsingin edustan itäistä saarta, Särkkää, joka oli 
osa Suomenlinnan linnoitusketjua. 
Soldan-Brofeldt kokeili ennakko_luulottomasti eri taidemuotoja 
puunveistosta kameekoruihin. Hänen ehkä tunnetuimmat työnsä ovat 
lastenkirjojen ja -lehtien kuvituksia. Hän oli yksi aikansa harvoista 
naispuolisista taiteilijoista, ja hänen elämän tapansa säilyi boheemina 
myös perheen perustamisen jälkeen.



Ludviginkatu 2–4, Helsinki. 

Avoinna ma–su klo 11–17 

ja sopimuksen mukaan. 

Vapaa pääsy!


