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Näyttelyn esittely

Loviisalaisten kulttuurikotien näyttelysarja Loviisan kirkon
viereisessä Kulttuurikeskus Almintalossa huipentuu 1800luvun kuvataiteemme mestareiden ja 1910 –1950-lukujen
pohjoismaisen modernismin esittelyyn.
Viime kesänä Loviisan Almintalossa käynnistynyt näyttelysarja ”Loviisa, pieni
kaupunki – kulttuurin suurkaupunki” on edennyt 27.4. päättyvään viimeiseen
näyttelyjaksoonsa.
Esittelyvuorossa ovat nyt Villa Nordströmin ja Villa Biaudet’n maineikkaat
kulttuurikodit ja niiden historiaan sisältyneet arvokkaat taidekokoelmat.
Vuonna 1982 kuolleen loviisalaisen laivanvarustaja Ragnar Nordströmin Suomen taiteen 1800luvun ja 1900-luvun alun mestareiden teoksista keräämästä taidekokoelmasta sekä Ruotsista
Loviisaan avioituneen kulttuuripersoonan, kirjailija Ulla Bjernen ja hänen puolisonsa Léon
Biaudet’n teoskokoelmasta on saatu Loviisan kaupungin ylläpitämään Kulttuurikeskus Almintaloon näytteille yli 50 teoksen juhlava kattaus.
Tätä näyttelyä kannattaa tulla katsomaan matkojenkin takaa, sillä näin laajoja Suomen taiteen
1800-luvun mestareiden ja 1900-luvun alun pohjoismaisten modernistien näyttelyjä järjestetään
hyvin harvoin Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
Lämpimät onnittelut Loviisan kaupungille ja näyttelyn työryhmälle!

Keiden taiteilijoiden teoksia Loviisassa voi nyt käydä katsomassa?
Näyttelyn kotimaisten taiteilijoiden nimiluettelossa ovat mm. Väinö Blomstedt, Alvar Cawén,
Fanny Churberg, Gösta Diehl, Albert Edelfelt, Ragnar Ekelund, R.W. Ekman, Antti Favén, Akseli
Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Werner Holmberg, Eero Järnefelt, Oscar Kleineh, Berndt Lindholm,
Elvi Maarni, Hjalmar Munsterhjelm, Santeri Salokivi, Helene Schjerfbeck ja Thorsten Waenerberg.
Ruotsin 1900-luvun alun modernin taiteen suurista nimistä Villa Biaudet’n näyttelyosuudessa
esitellään mm. Isaac Grünewald, Nils Dardel, Einar Jolin, Iwar Donner ja GAN (Gösta AdrianNilsson).
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Ragnar Nordströmin keräämän taidekokoelman teoksista rakentuu
polku 1800-luvun maalaustaiteemme historiaan
Näyttelyn katsomisen voi aloittaa tutustumalla Robert Wilhelm Ekmanin (1808-1873) kahteen
maalaukseen, joista Suomen sodassa 1808-09 toisen jalkansa menettäneen Vänrikin kertomushetkeä kuvaava teos on valmistunut vuonna 1860. Toisen teoksen aiheena on katekismuksen
lukukinkerin muistikoe todennäköisesti myös 1860-luvun alkuvuosilta.
R.W. Ekman sai taideopetusta ensin Turussa taidemaalari Gustaf Finnbergiltä, joka oli opiskellut
Tukholmassa ja työskenteli Suomessa 1820-27. Sen jälkeen Ekman aloitti Fredrik-veljensä kanssa
opiskelun Tukholman Kuninkaallisessa Taideakatemiassa, josta hän valmistui v. 1836 ja sai
palkinnokseen suuren matkastipendin. Apuraha riitti monivuotiseen oleskeluun ja työskentelyyn
Hollannissa, Pariisissa ja Italiassa. Tukholmaan palattuaan hänet hyväksyttiin 1844 Ruotsin Taideakatemian jäseneksi hovimaalarin ammattinimikkeellä.
Ekmanin työuraan Suomessa sisältyvät Turun tuomiokirkon suuret seinämaalaukset 1850-54 ja yli
30 muuhun kirkkoon vuosina 1846-1871 maalatut alttaritaulut sekä kuvataiteemme varhaiseen
kansallisromantiikkaan kuuluvat kymmenet kansanelämän ja Kalevalan sankarihahmojen sekä
Vänrikki Stoolin tarinoiden kuvaukset ja mm. sarja maamme autonomian ajan hallinnon historiaan
sisältyviä Venäjän keisarivallan juhlavimpia hetkiä esittäviä suurikokoisia maalauksia.

R.W. Ekman: Vänrikin tarinatuokio, 1860.
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Jo ennen Ekmania Tukholmassa opiskelleen maalarimestari C.G. Söderstrandin v. 1830 maalareiden ammattikouluksi perustaman Turun piirustuskoulun toiminnan laajentamiseksi Ekman alkoi
antaa v. 1846 koululla myös kuvataiteen perusopetusta, mukaan lukien mallin piirtämistä.
Ekman jatkoi tuon maamme vanhimman ja yhä Turun AMK:n osana toimivan taideoppilaitoksen
johtajaopettajan työtään kuolemaansa saakka 1873.
Hänen jälkeensä tehtävään valittiin taidemaalari Thorsten Waenerberg (1846-1917), ja toisena
opettajana toimi 15 vuoden ajan Alexandra Frosterus-Såltin. Almintalossa voi ihailla Waenerbergin maalaamaa talonpoikaistalon rantapihan maisemaa itäisen Suomenlahden Suursaaresta.

Thorsten Waenerberg: Suursaari

Nordströmin kokoelmaan kuulunut näyttelyn varhaisin teos on Suomen Pankilta näyttelyyn
lainattu, maamme ensimmäisen kansainvälisesti tunnetun ammattitaiteilija Werner Holmbergin
(1830-1860) loistelias maisemamaalaus Norjan Ringerikestä (128x173 cm) vuodelta 1859.
Lahjakas Holmberg oli ollut mm. Magnus von Wrightin ja juuri perustetun Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun oppilas Helsingissä ja siirtynyt v. 1853 opiskelemaan maisemamaalausta
Saksan Düsseldorfiin, jonne hän perusti myös kotinsa norjalaisen puolisonsa Anna Gladin kanssa.
Saksassa Holmbergin tärkeimpänä opettajana toimi vanhempi kollega, niin ikään norjalainen
Hans Gude.
Parhaassa työiässään ja Pietaristakin professuuritarjouksen saanut Holmberg menehtyi kuitenkin
Eurooppaa koetelleen keuhkotaudin uhrina Düsseldorfissa jo 29-vuotiaana v. 1860.
Muita Villa Nordströmin näyttelyosuuden varhaisimpia taiteilijoita ovat Dusseldorfissa Holmbergin oppilaana ollut ja sen jälkeen Karlsruhessa opintojaan jatkanut Hjalmar Munsterhjelm
(1840-1905) sekä hänen vanavedessään 1860-luvulla niin ikään Düsseldorfissa ja sitten Karls-
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ruhessa Hans Guden johdolla opiskellut ja v. 1873 Pariisiin uusien maalaustyylien opintoihin
matkannut Berndt Lindholm (1841-1914).
Loviisassa syntynyt Lindholm asui vuodesta 1875 alkaen Göteborgissa ja työskenteli siellä 1900luvun alkuvuosiin asti arvostettuna meriaiheiden maalarina ja Göteborgin taidemuseon johtajana.
Molemmilta on näyttelyssä kaksi heille tyypillistä maisema-aihetta: Munsterhjelmiltä sisämaan
runsasluminen talvinäkymä ja kesäajan rantamaisema, Lindholmilta rantatyrskyt ja merimaisema.
Laivanvarustajan mieltymysten mukaisesti näyttelyssä esitellään myös erityisesti laiva-aiheisista
maalauksistaan tunnettu, Karlsruhessa ja Pietarin taideakatemiassa opiskellut Oscar Kleineh
(1846-1919) neljällä noin 1870 – 1880-luvuille ajoittuvalla teoksella.

Sisäkuva Almintalon näyttelystä. Taustalla Werner Holmbergin maalaus Maisema
Ringerikestä, 1859. (Om. Suomen Pankki)
Modernille taideilmaisulleen täyden arvostuksen vasta kauan kuolemansa jälkeen saanut 1870luvun maalaustaiteemme omaperäinen impressionisti Fanny Churberg (1845-1892) teoksellaan
Halkopino.
Ensin Alexandra Frosterus-Såltinin ja Berndt Lindholmin oppilaana Helsingissä ollut Churberg
jatkoi opintojaan 1870-luvun alkuvuosina prof. Karl Ludwigin johdolla Düsseldorfissa ja suuntasi
vuodesta 1876 alkaen matkojaan Lindholmin ja Albert Edelfeltin tavoin myös Pariisiin.
Ekspressiivisellä otteella mielellään maalaamilleen maisemateoksilleen aika huonoja arvosteluja
saatuaan Churberg luopui taiteilijanurastaan kokonaan vuonna 1880 ja omistautui loppuelämänsä ajaksi ensisijaisesti Suomen Käsityön Ystävät ry:n toiminnalle.
Lopetuspäätöstä ei muuttanut edes Suomen Taideyhdistyksen hänelle 1879 myöntämä, nuorille
taiteilijoille kohdennettu dukaattipalkinto. Hänen maalaustuotantonsa jäi noin 300 teokseen.
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Churbergin nykyisen suuren arvostuksen perusta sai alkunsa Gösta Stenmanin 1919 Helsinkiin
järjestämästä muistonäyttelystä, ja arvostus vahvistui 1900-luvun uusien taidekäsitysten kautta.

Maisemamaalauksen uudet tyylikeinot ja työskentelytavat jättivät 1870ja 1880-luvuilla taakseen romanttisen kaunistelun ja jopa ateljeetyön.
Ulkoilmassa maalattujen maisemien maalaustyylien nimikkeiksi tulivat
realismi, impressionismi ja naturalismi.
Kuvataiteemme kultakauden neljän tunnetuimman miestaiteilijan maalaustuotannosta näyttelyssä nähdään Villa Nordströmin entisestä sisustuksesta Albert Edelfeltin Haikonselkä Lennätinvuorelta (1894), Akseli Gallen-Kallelan Imatrankoski (n. 1893), Eero Järnefeltin ajoittamaton Koli
sekä Pekka Halosen lumista rantamäntyä esittävä Talvimaisema (1912).

Albert Edelfelt – diplomatian taitaja ja uusien taidevirtausten puolustaja
Kiialan kartanossa Porvoossa syntynyt Albert Edelfelt (1854-1905) maalasi yli 220 teosta äitinsä
v. 1879 ensi kerran vuokraamassa Haikkoon kylän huvilassa ja sen tontin reunalle v. 1883 rakennetussa, nykyisin museona toimivassa ateljeemökissä ja niiden lähiseudulla.
Kiialan lapsuusaika innoitti Edelfeltiä Suomen sodasta 1808-09 kertovan J.L. Runebergin Vänrikki
Stoolin tarinoiden runomaailmaan. Kiinnostusta lisäsi sekin, että yksi urhoollisimmista Suomen
sodan sankareista oli Kiialan aiempi isäntä, eversti Carl Johan Adlercreutz, joka oli sodan puhjettua joutunut lähtemään oman joukko-osastonsa kokoamiseen suoraan Kiialan tanssiaisista.
Näyttelyssä esiteltävä Edelfeltin lyijykynäpiirros Döbeln Juuttaalla on luonnos ”Vänrikkien”
juhlapainokseen. Toisessa teoksessa avautuu laaja näkymä Porvoon Haikonselän yli laivaväylälle.
Edelfeltin elämäntyön laajuutta autonomisen Suomen kulttuurilähettiläänä ja varsinkin Ranskassa ja Venäjällä myös vaikutusvaltaisena diplomaattina harjoittaman poliittisen toiminnan arvoa
1881-1905 ei aina muisteta taiteen tutkijoidenkaan joukossa.
Esimerkiksi Ranskassa juutalaisvastaisten näkemysten vastustajana ja Victor Hugon rinnalla mm.
Afred Dreyfusin skandaalituomiota kritisoinutta Edelfeltiä pidettiin joillakin tahoilla jopa poliittiseen vasemmistoon kuuluvana taiteilijana. Sille oli perusteensa, koska Edelfelt ilmaisi julkisesti
tukensa kreivi Arthur de Gobineaun rotuoppeja ja juutalaisvihaa vastustaneelle Ranskan vasemmiston pääehdokas Georges Clemenceau’lle maan pääministeriksi.
Pariisissa Edelfelt toimi taiteilijatyönsä ohessa myös nuorempien sinne saapuneiden suomalaistaiteilijoiden, mm. Axel Gallénin, opastajana ja tukijana, jolle lähes kaikki metropolin ovet olivat
avoinna. Pariisin suurista näyttelyistä saamistaan lukuisista palkinnoista arvokkain oli vuoden
1889 maailmannäyttelyn osana järjestetyn kansainvälisen taidekatselmuksen pääpalkinto.
Se siivitti osaltaan Edelfeltiä hankkimaan tsaari Nikolai II:lta Pietarista lupauksen Suomen suuriruhtinaskunnan oman näyttelypaviljongin rakentamiselle Pariisin maailmannäyttelyyn 1900.
Sillä kertaa Edelfelt oli Grand Palais’n kansainvälisen taidekatselmuksen juryn jäsen, ja hänen
sijastaan palkintosadetta saivat useat muut taiteemme ”kultakauden” suomalaiset taiteilijat.
Suomessa 1900-luvun alkuvuosien kiihkeimmät taidekiistat koskivat Ville Vallgrenin Helsingin
Kauppatorille suunnitteleman Havis Amanda -veistoksen kohtaloa ja Lars Sonckin piirtämään
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Tampereen jugendtyyliseen tuomiokirkkoon tarkoitettujen Hugo Simbergin seinäfreskojen ja
Magnus Enckellin alttarifreskon kohtaloa.
Niitä ei olisi toteutettu Ilman Albert Edelfeltin painavia puoltolausumia.
Taiteilijaurallaan Edelfelt eteni 1870-luvun historia- ja salonkimaalarista ulkoilmamaalauksen
ja impressionismin kautta naturalismiin ja 1900-luvun alussa jopa ekspressionismiin.
Gallen-Kallelan ja Järnefeltin tavoin hän osasi työstää myös kaikkia taidegrafiikan tekniikkoja.

Imatrankoski ja Koli Suomen matkailumainonnan kärkikohteina ja
karelianismi Suomen kuvataiteen yhtenä pääteemana
Elias Lönnrotin pääosin Vienan Karjalasta kokoamien Kalevalan runojen aihepiiri nousi tärkeäksi
teemaksi myös 1890-luvun kuvataiteessamme erityisesti Akseli Gallen-Kallelan (1865-1931)
toimesta (vuoteen 1906 Axel Gallén). Hänet kutsuttiin mm. Albert Edelfeltin ja Suomeen muuttaneen Louis Sparren kanssa Imatrankosken rantaan valmistuneen puurakenteisen Hôtel Cascaden
alkumarkkinoinnin vauhdittamiseen tarvittujen koskiaiheisten taideteosten luonnosteluretkelle
tammikuussa 1893.
Kollegoistaan poiketen Gallén intoutui v.1893 maalaamaan koskesta useita harjoitelmia ja lopulta
lähes kahden metrin kokoisen loistavan öljyvärityön, josta tuli sittemmin Presidentinlinnan sisustuksen vakioteos. Näiden oheen hän työsti hotellista, koskesta ja Imatran muista nähtävyyksistä
piirroskollaasin Suomen ensimmäiseksi matkailujulisteeksi. Ne painettiin värilitografioina.
Valitettavasti Cascade-hotelli tuhoutui tulipalossa jo vuonna 1894. Arkkitehti Usko Nyströmin
suunnittelema ja tulipalojen varalle Suomen Senaatin käskystä kivestä rakennetun nykyisen
Imatran Valtionhotellin monitorninen jugendlinna valmistui 1903.
Usko Nyström lienee piirtänyt v. 1906 ensimmäisiä luonnoksia myös Villa Nordströmin talosta.
Piirrosten signeeraajana v. 1909 oli ensimmäisten suomenkielisten rakennusalan oppikirjojen
tekijänä tunnettu arkkitehti Gustaf Edvard Asp.
Näyttelyyn pieneen maalaukseensa Gallen-Kallela on kuvannut roiskeisen Imatrankosken lähes
raivokkaaksi virraksi. Imatra-aiheiden jälkeen kesällä 1893 hän matkasi Minna Canthin neuvosta
Vehmersalmelle Kuopion lähelle ja löysi sieltä ensimmäisen Kalevala-aiheisen pääteoksensa
Sammon taonnan maalaamiselle ison tulipesän rakentamiseen sopivan kalliokolon ja -seinämän.
Itä-Suomen vaaramaisemien ja Karjalan runonlaulumaiden maisemakuvaukseen osallistuivat
1890-luvun alkuvuosina omalla työpanoksellaan myös arkkitehti Usko Nyströmin nuorempi veli,
Atelier Apollolle tuolloin työskennellyt mestarivalokuvaaja I.K. Inha sekä Juhani Ahon kanssa
v. 1892 ensimmäisen kerran Karjalan korpimailla ja Kolilla retkeillyt taidemaalari Eero Järnefelt
(1863-1937). Almintalossa nähdään Järnefeltin Kolin laelta maalaama ja hänen vakiomuotoisten
Pielisen poutapilvien kaunistama kansallismaisema.
Kaikkiaan Järnefelt maalasi yli 40 vuoden aikana noin 50 Koli-aiheista teosta, joista suurin ja
yläreunaltaan puolikaaren muotoinen panoraamanäkymä Pieliselle valmistui v. 1909 arkkitehti
Eliel Saarisen suunniteltavana olleen Helsingin rautatieaseman Eliel-ravintolan päätyseinälle.
Samana syksynä Järnefelt pyysi Koli-retkelleen mukaan lankonsa Jean Sibeliuksen, joka ei ollut
aiemmin Kolilla käynyt, mutta tuprutteli päivittäin kallioharjanteilla mielellään sikaareita Järnefeltin maalaamista ja Pielisen järvimaisemaa katsellessaan.
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Kolilla vietetty aika teki kansallissäveltäjäämme niin suuren vaikutuksen, että hän omisti tuolloin
tekeillä olleen 4. sinfoniansa Eero Järnefeltille.
Helsingin asemaravintolan suuri Koli-maalaus, Väinö Hämäläisen Iitin Mankalankoskilta maalaama huima koskiveneretkeä esittävä teos sekä Atelier Apollon valmistama maamme ensimmäinen
matkailumainosfilmi Finlandia muodostivat Berliinissä pidetyssä suuressa liikenne- ja matkailunäyttelyssä Suomen messuosaston kuvalliset houkuttimet vuonna 1911. Finlandia sisälsi mm.
hienoja otoksia Kolilta, Imatran ja Iitin koskilta, järvikanavilta ja tärkeimmistä kaupungeistamme.

Eero Järnefeltin suuri Koli-maalaus Helsingin rautatieaseman ravintolasalissa.
(Kuva: Jaakko Helminen)

Kansallisen kulttuurimme suurten mestareiden taiteilijayhteisö
muotoutui 1900-luvun alkuvuosina Tuusulanjärven itärannalle
Lapinlahdella Pohjois-Savossa varttunut taidemaalari Pekka Halonen (1865-1933) löysi tiensä
Karjalaan tavattuaan Sortavalan Myllykylästä kotoisin olleen urkuharmonitehtailijan tyttären
Maija Mäkisen.
He avioituivat 2.1.1895 ja asettuivat aluksi asumaan Sortavalan Kirjavalahdelle, josta he tekivät
seuraavana kesänä häämatkanaan kävelyvaelluksen Oulujärven pohjoispuolella sijaitsevalle
Kivesjärvelle Paltamoon.
Maija Mäkisen Helmi-sisar avioitui puolestaan kesällä 1904 taiteilija Väinö Hämäläisen kanssa.
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Almintalossa esitellään lumituiskun valkaisemaa Halosenniemen (ei Sortavalan Kirjavanlahden)
rantamäntyä esittävä kookas maalaus vuodelta 1912. Aune Lindströmin Halosen elämäkerrassa
(WSOY 1957) teoksen nimeksi on merkitty pelkkä Talvimaisema ja omistajaksi Ragnar Nordström.
Halosen taiteilijauran edetessä ja perheen kasvaessa uudeksi asuinpaikaksi valikoitui Tuusulanjärven itärannalta kallioinen niemeke, jonne Halosille valmistui lähisukulaisten talkooavulla ensin
rantasauna väliaikaiseksi asumukseksi ja sen jälkeen Halosen itsensä piirtämä komea hirsiateljeeja asuinrakennus 1902.
Kun kirjailija Juhani Aho oli hankkinut perheelleen vuonna 1897 vuokrahuvilan Tuusulanjärven
itärannalta, hänen innoittaminaan myös Pekka Halonen, Eero Järnefelt ja Jean Sibelius tulivat
katsomaan itselleen sopivia rakennustontteja Tuusulanjärveltä.
Ystäväporukan jäsen Akseli Gallen-Kallela löysi rantatonttinsa Ruovedeltä ja kuvanveistäjä Emil
Wikström Vanajaveden ääreltä Sääskmäeltä.
Nämä kaikki taiteilijakodit ovat kesäisin avoinna yleisölle, ja arkkitehti Usko Nyström toimi myös
Järnefeltien Suvirannan rakennussuunnittelijana.

Laivanvarustajan teoksissa meri aaltoilee ja laivat kuljettavat lastejaan
Almintalon näyttely on aarreaitta myös vanhojen laivojen harrastajille. Näytteillä on edellä
mainittujen Oscar Kleinehin purjelaiva-aiheisten maalausten lisäksi Adolf Bockin (1890-1968)
maalaamia merellisiä ”muotokuvia” Nordströmin varustamolle kuuluneista höyrylaivoista.
Bock tallensi maalauksiinsa myös Nordströmin kalastusalusten työskentelyä Islannin sillivesiltä.
Näiden laiva-aiheisten maalausten rinnalla Loviisan Merenkulkumuseosta on saatu näyttelyyn
lainaksi useita Nordströmin varustamon laivoja esittäviä pienoismalleja. Ne lisäävät osaltaan
näyttelyn merkittävää dokumentaarista arvoa.

Werner Holmberg: Maisema Norjan Ringerikestä, 1859.
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Villa Biaudet’n henkilöhistoriaan kuuluu yhteyssilta 1900 -luvun
alku-vuosikymmenten pohjoismaisen modernin taiteen
mestareihin.

Dokumentaarista aineistoa on koottu myös Suomeen vuonna 1922 loviisalaisen kirurgi Léon
Biaudet’n (1882-1968) kanssa avioituneen kirjailija Ulla Bjernen (1890-1969) Loviisan kodin
taideteoksia ja heidän elämäänsä esittelevässä Villa Biaudet’n näyttelyosuudessa.
Ulla Bjerne oli ennen Loviisaan muuttoaan elänyt kymmenkunta vuotta boheemielämää Ruotsin
1910-luvun nuorten modernistien sisäpiirissä Ruotsissa ja Pariisissa – ja matkoillaan myös
muualla Euroopassa.
Hänen mukanaan Loviisan kotiin tuli useiden 1910- ja 20-lukujen johtavien ruotsalaistaiteilijoiden hänelle antamia taideteoksia. Myöhemmin Biaudet’n pariskunta hankki kotiinsa taidetta
myös tuntemiltaan suomalaisilta taiteilijoilta.
Ajan myötä Villa Biaudet’stä tuli mieluisa kohtaamispaikka laajalle kirjailija- ja taiteilijajoukolle
ja muille koti- ja ulkomaisille ystäville – Villa Nordströmin ollessa toinen laajan tuttava- ja
taiteilijapiirin suosima loviisalainen vierailukohde.
Näyttelyssä on esillä vaikuttava sarja epätavanomaisia muotokuvia Ulla Bjernestä. Pääteos on mm.
Henri Matissen oppilaana Pariisissa työskennelleen Einar Jolinin (1890-1976) maalaama kaksois-
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muotokuva Ulla Bjernestä ja Hollywoodin 1920-luvun lopun mykkäfilmien ja muutamien 30-luvun
äänielokuvien tähtinäyttelijä Nils Asterista.
Ruotsissa Aster oli myös suuresti arvostettu teatterinäyttelijä, jonka vastanäyttelijöitä Hollywoodin elokuvissa olivat olleet mm. Greta Garbo ja Joan Crawford.
Kiinnostava teospari on saatu Amintaloon myös Einar Jolinin toisesta Ulla Bjerneä esittävästä
ilakoivasta muotokuvasta sekä Suomen 1920- ja 30-lukujen johtavan muotokuvamaalari Antti
Favénin (1882-1948) teatterikostyymiin puetun Ullan potretista.
Niitä täydentää vielä Prisma-ryhmän jäsenen ja Pro Finlandia -mitalilla vuonna 1953 palkitun
Gösta Diehlin (1899-1964) piirros Ulla ja Léon Biaudet’stä. Teoksesta välittyy mallina olon
helppous ja lämmin ilmapiiri heidän taiteilijaystävänsä tekemän silmäilyn edessä.
Prisma oli seitsemän suomalaisen modernin taiteen pioneerin vuonna 1956 muodostama ja
yhdessä näyttelyjä pitänyt taidemaalareiden ryhmä, johon kuuluivat Diehlin lisäksi Yngve Bäck,
Ragnar Ekelund, Torger Enckell, Unto Pusa, Sigrid Schauman ja Sam Vanni.
Näyttelyn kaksi Léon Biaudet’n työuraan liittynyttä perinteistä tilausmuotokuvaa on maalannut
taidemaalari Aina Eriksson, vuonna 1974 kuolleen taiteen akateemikko Rabbe Enckellin puoliso.
Näiden kahden muotokuvan kautta katsojille välittyy käsitys lääkäri Léon Biaudet’n persoonasta.
Ja muotokuvien edustalle pitkään lasivitriiniin näytteille asetetuista yli 25 kirjallisesta julkaisusta
vuosilta 1916-1963 syntyy konkreettinen käsitys Ulla Bjernen mittavasta kirjailijanurasta.

Vasemmalla Antti Favénin ja oikealla Einar Jolinin maalaama muotokuva Ulla Bjernestä.
Kuva: Mimosa Elo
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Naistaiteilijat eivät aina saaneet ansaitsemaansa arvostusta
Fanny Churbergin kokemaa aliarvostusta sai kokea myöskin Helene Schjerfbeck (1862-1946).
Gösta Stenman järjesti hänen teostensa ensimmäisen yksityisnäyttelyn Helsingin salongissaan
v. 1917, ja sen avulla sairauksiensa kanssa kamppaillut ja äitinsä omaishoitajanakin pitkään
ollut Schjerfbeck nousi lähes unohduksista jälleen taideyleisön ja kriitikkojen tietoisuuteen.
Tuolloin hän oli jo voinut nauttia Stenmanin kanssa tekemästään sopimuksesta, jonka mukaan
hän sai säännöllisesti rahaa kuluihinsa ja antoi harvakseltaan valmistuvia teoksiaan myytäväksi
Stenmanille välttyen 1900-luvun alun elinvuosiensa jatkuvalta taloudelliselta ahdingolta.
Kun Stenman lopetti toimintansa Helsingissä 1922 ja siirtyi Tukholmaan, hän vei mukanaan mm.
monia Schjerfbeckin maalauksia ruotsalaisen taideyleisön ja kriitikoiden nähtäväksi ja hankki
Schjerfbeckin 1920- ja 30-lukujenkin teoksista suuren osan myytäväksi Ruotsiin.
Alkukesällä 1941, juuri ennen Jatkosodan käynnistymistä, Schjerfbeck vuokrasi itselleen hoitokotimajoituksen Loviisasta pelätessään aiemman asuinkaupunkinsa Tammisaaren joutuvan
Neuvostoliiton ilmapommitusten kohteeksi. Vastoin oletuksia pommitukset alkoivat heti sodan
käynnistyttyä myös Loviisassa. Lähes 80-vuotias taiteilijatar joutuikin viettämään helmikuuhun
1942 jatkuneesta Loviisan ajastaan useita jaksoja maatilamajoituksessa Pernajan puolella.
Monien vaiheiden jälkeen Stenmanin tytär sai lopulta järjestetyksi hänelle kuljetuksen Loviisasta Luontolan parantolaan Nummelaan presidentti Rytin virka-autolla. Sieltä taiteilijatar suostui
joulun edellä 1942 Stenmanin pyynnöstä lähtemään sodan alta turvaan Ruotsiin, jossa hän vietti
kaksi viimeistä elinvuottaan rauhallisessa asuinsijassaan täysihoidossa Saltsjöbadenin kylpylässä.
Villa Biaudet’n osastolla on Schjerfbeckin kaunis litografiaversio 1909 valmistuneesta öljyvärimaalauksesta Pukukuva. Vedos kuuluu Stenmanin Tukholmassa v. 1939 järjestämän ylistetyn
Schjerfbeck-näyttelyn jatkoksi valmistuneeseen kuuden litografia-aiheen sarjaan.
Helsingissä vuonna 1917 järjestetty Schjerfbeckin taiteen laaja esittely jäi lopulta hänen ainoaksi
yksityisnäyttelykseen Suomessa. Kaikkiaan Schjerfbeckin elämäntyöhön sisältyi vähän yli tuhat
teosta, joista noin 600 valmistui vuoden 1915 jälkeen. Tuotteliain hän oli vuoden 1939 ja viimeisen
elinvuotensa välisenä aikana, jolloin teoksia syntyi sotapakolaisuudesta huolimatta peräti yli 150.
Samantyyppisen naistaiteilijan tarinan sai kokea myös taidemaalari Elvi Maarni (1907-2006), jolta
on näytteillä vanhan naisen sitkeyttä yllättävällä tavalla kuvaava maalaus Kukankastelija.
Mainittakoon vielä, että Isaac Grünewaldin ensimmäinen vaimo 1930-luvun puoliväliin saakka oli
skitsofreniaan sairastunut taidemaalari Sigrid Hjertén, joka seurasi miestään Matissen oppilaaksi
Pariisiin, mutta jäi kansainväliseen kuuluisuuteen nousseen miehensä uran varjoon ja sai ansaitsemansa huomion noin 500 teosta sisältävälle tuotannolleen vasta kuolemansa jälkeen.

Ruotsalaisia taiteilijoita kansainvälisen huomion kohteina
Isaac Grünewaldin (1889-1946) näyttelyteoksista huomio kiinnittyy ensin taiteilijan Omakuvaan,
guassimaalaukseen vuodelta 1926. Sen lisäksi näytteillä on kaksi hänen kaupunki-aiheista
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akvarelliaan. Einar Jolinilta nähdään Ulla Bjernen muotokuvien ohessa myös kaksi muuta teosta.
Niistä toisen, lyijykynäpiirroksen, nimi on kutkuttavasti Ullan viimeinen rakkaus.
Grünewald hakeutui vaimonsa kanssa v. 1908 Matissen oppilaaksi Pariisiin, ja sieltä lähdettyään
oleskeli 1917-20 Tanskassa, kunnes palasi Pariisiin koko 20-luvun ajaksi.
Yksi Grünewaldin 1910-luvun pääteoksista on kahden metrin korkuinen muotokuva miehen
vaatetukseen pukeutuneesta Ulla Bjernestä v. 1916. Maalaus kuuluu Tukholman Modernin
taiteen museon kokoelmaan.
Ruotsissa Grünewald oli 1910-luvulta alkaen modernin maalaustaiteen suunnannäyttäjä, jonka
vaikutus nuorempiin kollegoihin kasvoi vielä hänen opetustyönsä välityksellä 30- ja 40-luvuilla.
New Yorkissa kuollut taidemaalari Nils Dardel (1888-1943) oli Ruotsin tunnetuimpiin kuuluvan
aatelistaustaisen von Dardelin taiteilijasuvun jäsen.
Hänestä tuli Ulla Bjernen läheinen ystävä 1910-luvun estottomassa Pariisissa ennen 1. maailmansodan puhkeamista. Dardel loi omaperäistä fantasiataidettaan modernin naivismin ja osin
surrealismin tyylikeinoja käyttäen – ja aiheitaan jopa paheksutusta dandykultista hakien.
Hänen kuuluisin teoksensa lienee Kuoleva Dandy vuodelta 1918. Se myytiin huutokaupassa 80luvulla 13 miljoonalla kruunulla, ja nykyisin sen omistaa Tukholman Modernin taiteen museo.
Kuolemanpelkoaan monissa töissään ilmentäneen Nils Dardelin teoksista kallein on kuitenkin
v. 2012 Bukowskin kautta ostajansa löytänyt Vesiputous, jonka vasarahinnaksi tuli 25 miljoonaa
kruunua. Almintalossa on näytteillä Dardelin piirros Pieni kaniini.
Taiteilijanimellä GAN kansainväliseen kuuluisuuteen noussut Gösta Adrian-Nilsson (1899-1964)
mullisti Ruotsin taidekenttää kubistisen ja futuristisen taiteen tyylikeinoja Berliinistä vuodesta
1913 alkaen omaksuessaan ja edeten 1910-luvun lopulla ensimmäisenä ruotsalaistaiteilijana
täysin nonfiguratiiviseen maalaustapaan.
1920-luvun jälkipuoliskolla hänen taiteensa alkoi saada myös piirteitä surrealistien suosimista
ilmaisukeinoista, kun hän tutustui tuon tyylilajin Halmstad-ryhmän taiteilijoihin, mm. Axel ja Erik
Olsoniin, Waldemar Lorentzoniin ja Esaias Thoréniin.
GAN oli monien taiteilijaystäviensä tavoin homoseksuaali, ja se piirre näkyi usein hänen teostensa homoeroottisen latauksen kautta. 1910- ja 20-lukujen suurten metropolien taiteilijayhteisöissä
Pariisissa ja Berliinissä kaikki seksuaaliset suuntaukset hyväksyttiin. Nuori ja ennakkoluuloton Ulla
Bjerne sai taiteilijoiden joukosta ja lähipiiristä elämäänsä monia mieluisia ystäviä.
Sen osoituksena Almintalossa on esillä kuusi Adrian-Nilssonin eri tyylivaiheita edustavaa teosta,
joiden nimistä voi poimia esimerkkeinä mm. Kubistisen fantasiaeläimen, Kubistisen sommitelman
ja Tanssivan figuurin.

Alvar Cawén sekä Ragnar ja Hilding Ekelund
Lisäksi Loviisan Villa Biaudet’n taidekokoelmaan hankittiin Marraskuun ryhmään kuuluneen
kubistisen maalaustavan tyylitaituri Alvar Cawénin (1886-1935) teos Viulunsoittaja. Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskoulun opintojen jälkeen Cawén opiskeli Pariisin taideakatemioissa
1908-09 ja perehtyi Pariisissa ennen 1. maailmansodan alkua myös kubistisen maalaustyylin
omaksuneiden taiteilijoiden näyttelyihin.
Cawén toimi 1920-luvun alkuvuosina opettajana STY:n piirustuskoulussa ja kehitti sen jälkeen
itselleen sopivan kuva-alan kubistisen kulmikkuuden rakentamistavan ja käyttäen koko uransa
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ajan tummahkoja väriskaaloja. Hän oli lähtöisin musiikkia harrastavasta perheestä. Sen perua
Cawénin tuotantoon sisältyi monia flyygelin- ja viulunsoittoaiheita.
Hänen kollegoistaan kubismiin suuntautuivat vahvimmin Ilmari Aalto, Gösta Diehl ja Unto Pusa.
Kubistisia vaikutteita käytti myös Ragnar Ekelund (1892-1960) kaupunkitaloryhmiä maalatessaan
ensin Marraskuun ryhmän ja myöhemmin Prisma-ryhmän arvostettuna taiteilijajäsenenä.
Hänen tuotannostaan näyttelyssä esitellään Ekelundille tyypillinen, geometristä sommittelua
sisältävä vaaleasävyinen rakennusryhmä koulukaupungistaan Porvoosta.
Maalaustyönsä ohessa Ekelund julkaisi yhdeksän runokokoelmaa ja toimi Hufvudstadsbladetin
taidekriitikkona. Hän sai elämäntyöstään Pro Finlandia -mitalin vuonna 1951.
Ja Ragnarin veli, arkkitehti Hilding Ekelund, kuului puolestaan 1920-luvulla Loviisan kaupunkikuvan muokkaajien ryhmään. Hän sai näet Bongan linnan silloiselta omistajalta tehtäväkseen
muuttaa jugendtyyliin rakennettu Bongan linnan rakennus nykyiseen muotoonsa funkistyyliseksi. Muutos edellytti talon korkeiden kulmatornien purkamista ja mm. koristeellisten ulkoseinäpintojen pelkistyksiä.
Bongan linnan nykyhistorian näkökulmasta on kiinnostavaa muistaa, että Ekelundin veljekset
olivat jo 1910-luvulla sattumoisin ystävystyneet taiteilijan uralle ja Eero Järnefeltin oppilaaksi
hakeutuneen nuoren Eero Nelimarkan, Bongan nykyisen emännän ja Bongaa työtiloinaan ja
gallerianaan käyttävän taiteilija Riitta Nelimarkan isoisän kanssa.
Kun 1960-luvun alussa Eero Nelimarkka oli alkanut miettiä vanhempiensa lapsuuseudulle EteläPohjanmaan Alajärvelle kesäpaikkansa viereen taidemuseon ja taiteen opetustilan rakentamista,
hän pyysi rinnalleen suuren rakennuksen suunnittelijaksi vanhan ystävänsä Hilding Ekelundin.

Pitkäkestoinen kirjailijaresidenssinä toimiminen lisää Villa Biaudet’n
kulttuurihistoriallista arvoa joka vuosi
Lapsettomaksi jääneet Ulla Bjerne ja Léon Biaudet testamenttasivat lähes koko omaisuutensa
Finlands svenska författareförening -yhdistyksen kirjailijaresidenssiksi.
Vuodesta 1969 alkaen residenssinä toimineen Villa Biaudet’n taideteoksia on vuosien saatossa
jonkin verran myyty rakennuksen remontoinnin kulujen katteeksi. Sillä tavoin Ulla Bjerne oli
pyytänyt toimimaan, jos lahjoitetulle talolle syntyy hänen kuolemansa jälkeen isompaa korjaustarvetta.
Villa Biaudet’n arvokas näyttelyosasto on saatu Almintaloon yleisön nähtäväksi yhdistyksen
ylläpitämästä nykyisestä taidekokoelmasta.
Testamentin mukaisesti taloa käytetään jatkossakin maamme ruotsinkielisten kirjailijoiden
työskentely- ja asuinrakennuksena kolmen vuoden kestoisissa stipendijaksoissa.
Residenssin ensimmäiset käyttäjät olivat kirjailija Bengt Ahlfors ja hänen puolisonsa teatteriohjaaja Ritva Siikala. Tällä hetkellä talossa asuu kirjailija Bosse Hellsten perheineen.

