AKSELI GALLEN-KALLELA JA TARVASPÄÄ
En minä rakenna meitä varten vaan 500 vuotta eteenpäin.

Akseli Gallen-Kallela on suomalaisille tuttu taiteilija. Hänen tunnetuimmat
teoksensa ovat Kalevala-aiheisia öljyvärimaalauksia. Gallen-Kallela oli taiteen monitaituri, joka hyödynsi töissään lukuisia eri materiaaleja. Hän suun-
nitteli ja toteutti muun muassa ryijyjä, lasimaalauksia, veistoksia ja grafiikkaa. Gallen-Kallelan luomiskausi jatkui tauoitta läpi hänen koko elämänsä.
Akseli Gallen-Kallela suunnitteli omakätisesti molemmat ateljeekotinsa.
Ensimmäinen ateljee, Kalela, valmistui Ruovedelle 1895. Toinen ateljeekoti,
Tarvaspää, valmistui vuonna 1913 taiteilijan ollessa 48-vuotias. Akseli, hänen
vaimonsa Mary sekä heidän lapsensa Kirsti ja Jorma asuivat Tarvaspäässä
eripituisia aikoja. Jo Tarvaspään alkuperäisiin suunnitelmiin kuului rakennuksen muuttaminen tulevaisuudessa museoksi.

Linuddin huvila
1900-luvun alussa Akseli ja Mary Gallen-Kallela asuivat Ruovedellä Kalelassa lastensa Kirstin ja Jorman kanssa. Taiteilijalla oli jo tässä vaiheessa ta
kanaan verrattain pitkä ura. Jatkuva yhteydenpito ja matkustelu Helsinkiin
oli välttämätöntä. Siihen nähden Ruoveden sijainti oli syrjäinen.
Kotia Helsingin liepeiltä etsittiin usean vuoden ajan. Lopulta Gallen-Kalle-
lat muuttivat Sokerilinnaksi kutsutun Albergan kartanon vanhaan rakennukseen Espoon Leppävaraan. Kartano ja sitä ympäröivät maat olivat Mary
Gallen-Kallelan äidin perimiä.
Albergan vanha kartano oli kuitenkin suuri, kylmä ja rapistunut, eikä siel
lä ollut kunnollisia työtiloja. Tarve omalle kodille ja ateljeelle kasvoi. Albergan
tiluksista lohkaistiinkin perheen käyttöön Linudd, Pellavaniemi, jonka huvilaan Gallen-Kallelat muuttivat remontoituaan sen talviasuttavaksi.

LINUDD – PELLAVANIEMI
Nimi Pellavaniemi juontaa juurensa Albergan
kartanon väen tapaan liottaa pellavia lahden
rannassa.
Gallen-Kalleloiden muuttaessa niemelle Helsinkiin oli pitkä ja hankala matka. Leppävaaraan
tosin pääsi junalla vuodesta 1903 alkaen. Asemalta Linuddiin ajettiin hevoskyydillä. Talvisin
kuljettiin usein suksilla. Linuddin rannassa oli laituri yksityistä höyrylaivaliikennettä varten Mustikkamaa–Helsinki–Linudd -reitille.

HAAVE UUDESTA ATELJEESTA
Haluaisin itse asiassa vetää suuren yön yli kaiken sen, mitä olen tehnyt ja aloit
taa uudelleen kokonaan alusta – saa nähdä jaksanko. Haluaisin kerran antaa
kauneimman siitä, mitä olen tuntenut. Haluaisin tulla kunnon taiteilijaksi.

Haave uudesta ateljeesta pysyi elävänä Akseli Gallen-Kallelan mielessä. Hän
teki ensimmäiset luonnokset sitä varten vuonna 1906. Ateljeen suunnitelmat
muistuttivat aluksi vanhaa suomalaista kivikirkkoa. Pian piirroksissa kuitenkin esiintyi ateljeetilan lisäksi muun muassa kirjasto, palmuhuone, ruoka
sali ja tupakkahuone. Gallen-Kallela suunnitteli jopa yhdistävänsä Linuddin
huvilan ja ateljeen siipirakennuksella. Siipirakennukseen hän kaavaili majoittavansa tulevaisuudessa oppilaitaan.
Afrikan matka katkaisi ateljeen rakennussuunnitelmat. Vuonna 1909 koko
perhe muutti kahdeksi vuodeksi Keniaan, silloiseen Brittiläiseen Itä-Afrikkaan.

ATELJEE KOHOAA
Kuinka uneksinkaan omasta ateljeerista, suuresta, ilmavasta ja valoisasta,
jossa ajatukset ja aatteet sikiäisivät itsekseen ilman synnytystuskia.

Ateljeen rakennustyöt aloitettiin Gallen-Kalleloiden palattua Afrikan matkaltaan vuonna 1911 ja linna valmistui 1913. Osasta suureellisia suunnitelmia
oli luovuttu, osa toteutettiin. Tarvaspää rakennettiin nyt ensisijaisesti työpirtiksi. Akseli Gallen-Kallela suunnitteli ateljeerakennuksen itse. Apuna hä
nellä oli kuitenkin arkkitehtiystävänsä Eliel Saarinen (vuoden 1908 pohjakaavat) ja Ede Thoroczkai-Wigand.
Nimensä Tarvaspää sai läheisestä Tarvon saaresta. Tarvas tarkoittaa
hirveä, härkää tai muuta sarvekasta uroseläintä. Tarvoin on myös erään
kalastusvälineen nimi.

ARKKITEHTUURI
Ateljeelinnan suunnittelussa on otettu vaikutteita
eri aikakausien arkkitehtuurityyleistä. Rakennuk
sen varsinainen ateljeeosa muistuttaa vanhaa
suomalaista harmaakivikirkkoa jyrkkine paanukattoineen. Keskiaikaista ritariromantiikkaa taas
edustaa sakaraharjainen torni. Galleriapuolta
kehystää kaariholvikäytävä, jossa on vaikutteita
Italian renessanssiarkkitehtuurista. Käytävän
päällä on kattoterassi.

Ateljee

ATELJEE
Ja lopuksi, ei se ole vain taide, jota kaikella tällä palvelen. Taidehan on elämä,
uskonto – kaikki.

Ateljee on Tarvaspään ainoa tila, joka on säilynyt alkuperäisessä käyttötar
koituksessaan läpi rakennuksen historian. Jo ensimmäisissä piirroksissa se
oli Tarvaspään ydin, jonka ympärille muut tilat rakentuivat. Taide olikin Ak
seli Gallen-Kallelalle pyhä asia.
Ateljee on suunniteltu yksityiskohtia myöten taiteen tekemistä silmälläpitäen. Huoneen pohjoispuolella on suuri kattoikkuna, josta tilaan lankeaa
tasainen valo. Tila on korkea ja siellä on mahdollista käsitellä suuria teoksia.
Lattia on pystyparkettia, joka kestää vaurioitumatta suurtakin painoa. Atel
jeessa onkin maalattu muun muassa luonnokset Kansallismuseoon toteutettuihin freskoihin.

FRESKOT
Gallen-Kallela suunnitteli ja toteutti seinämaa
lauksia Pariisin maailmannäyttelyn paviljonkiin
vuonna 1900 sekä Juseliuksen mausoleumiin
vuonna 1902. Pariisissa esillä olleet freskot halut-
tiin myöhemmin Kansallismuseoon, jonne taiteilija maalasikin niistä uudet versiot 1928.
Fresko (ital. tuore, märkä) on seinämaalaus,
joka maalataan suoraan seinään levitetylle laastille ennen laastin kuivumista. Maalausta ei ole
mahdollista juurikaan korjailla. Laastin kuivuminen asettaa työlle myös aikarajan, jonka takia
maalaus toteutetaan ja laastia levitetään seinäl
le usein pienissä osissa.

ETsaushuone

ETSAUSHUONE
Jos minulla olisi mitään toivoa siitä, että voisin jotakin ansaita puupiirroksillani, valitsisin
mieluummin työskentelyn niiden parissa, sillä
niitä todella teen con amore.

Gallen-Kallela oli Suomen ensimmäisiä
graafikkoja. Hän suunnitteli ateljeen ja ku-
vanveistosalin välisen tilan etsaushuoneek
si. Taiteilijan tuotteliaimmat grafiikan kau-
det sijoittuvat kuitenkin vuosiin 1895–1901,
jolloin perhe asui Kalelassa. Hänen ensim-
mäiset grafiikanlehtensä olivat puupiirrok
sia, jotka hän kaiversi esikoistyttärensä
Impi Marjatan menehdyttyä kurkkumätään.
Aiheiltaan ne käsittelevät kuolemaa.
Gallen-Kallela käytti sujuvasti myös muita grafiikan tekniikoita. Hän kuvitti sekä
lino- että viivasyövytysmenetelmällä mo
nia Kalevalan aiheita. Grafiikan avulla taiteilija pyrki tuomaan taidettaan laajemman
yleisön ulottuville.
Etsaushuone remontoitiin keittiöksi perheen muuttaessa Tarvaspään ateljeerakennukseen vuonna 1926. Keittiöstä pääsi
suoraan ulos jyrkkään pohjoisrinteeseen.
Keittiö purettiin museon perustamisen yhteydessä rakennuksen muutostöitä tehtä
essä.

ETSAUS
Etsaus on yksi Akseli Gallen-Kallelan käyttämistä
grafiikan tekniikoista. Lyijylasin tavoin sekin on
keskiajalla kehitetty menetelmä. Etsauksessa
alustana käytetään kuparilevyä, joka suojataan
ensin vahalla. Vahaan raaputetaan kuva, jonka
jälkeen levyä syövytetään hapolla siten, että
raaputettuihin kohtiin jää urat. Painoväri levite
tään ja pestään pois, jolloin se tarttuu ainoastaan
syövytettyihin kohtiin. Lopuksi levy ja paperi pai
netaan etsausprässin läpi.

Kuvanveistosali

PYÖREÄ KUVANVEISTOSALI
Tahdon tehdä kaiken itse!

Akseli Gallen-Kallelan kuvanveistotaide
käsittää joitakin veistoksia, reliefejä ja
valutöitä. Hän käytti kuvanveistoa mene
telmänä kokeillakseen eri materiaalien ja
uusien ideoiden käyttökelpoisuutta. Suurin
osa veistotaiteesta on puusta veistettyjä
reliefejä ja taulunkehyksiä. Gallen-Kallela
halusi luoda teoksistaan ajan hengen mukaisesti kokonaisuuksia. Kehysten kohdalla
tämä tarkoitti yksityiskohtaista veistotyötä.
Kehysten aiheet ovat enimmäkseen kasvi
ornamentiikkaa.
Alun perin sali oli suunniteltu veistotyölle,
mutta perheen muutettua Tarvaspäähän
tila toimi ruokasalina. Salin lattiaan GallenKallela suunnitteli shakkiruudutusta, joka
olisi jatkunut huoneesta ulos johtavalle parvekkeelle. Suunnitelma jäi kuitenkin toteut
tamatta.

LOHIKÄÄRME
Tornin katolla on Lohikäärmeen pää, joka syöksee tulen sijasta suustaan sadevettä. Sen voi
nähdä kulkiessaan Tarvaspään ohi tietä pitkin.
Lohikäärme on valmistettu valubetonista ja sen
yksityiskohdat, kyhmyt ja suomut, on taiteilija
viimeistellyt paikan päällä. Gallen-Kallelan veis-
tämä lohikäärme on kuitenkin ajan rapistuttama.
Nykyisin katolla on alkuperäisen mallin mukaan
valettu kopio, joka valmistui vuonna 2008.

Galleria

GALLERIA

Minä tunnen että kohta taas avautuu minulle se ihana taiteen maailma, jonka
kauneuksia saan mieleni mukaan nauttia. Maailmassa, elämässä ja luonnossa
ei olekaan muuta kuin kauniita satuja, ja kun ovi aukenee, mene sisään ja ota
sielusi täyteen.

Ateljeelinnasta tuli Villa Linuddin sijaan perheen koti vuonna 1926. Galleriahuone toimi tuolloin seurusteluhuoneena ja kirjastona. Mary Gallen-Kallelan
flyygeli sijaitsi galleriassa ja oli aktiivisessa käytössä. Tarvaspään illanistujai
siin ei huolittu ketä tahansa. Perheen lähimmät ystävät olivat kuitenkin tervetulleita. Tähän piiriin kuuluivat muun muassa Eino Leino, Robert Kajanus
ja Ville Vallgren. Virallisemmat tapaamiset hoidettiin pääasiassa Helsingissä.

TEKSTIILITAIDE
Gallen-Kallela suunnitteli sisustustekstiilejä muun
muassa vuoden 1900 Pariisin maailmannäytte
lyyn. Taiteilija osasi kutoa kangaspuilla, mutta
enimmäkseen tekstiilisuunnitelmat toteutti hänen
vaimonsa Mary. Gallen-Kallela luonnosteli ryijyjä ja gobeliineja, joissa esiintyy kasviaiheiden
lisäksi myyttistä kuvastoa. Hän suunnitteli myös
erilaisia tyynyjä ja liinoja.

Kylpyhuone

KYLPYHUONE
Kun Gallen-Kallelat palasivat Amerikasta vuonna 1926, he päättivät remon
toida Tarvaspään asuinkäyttöön ja muuttaa siihen Linuddin huvilasta. Taloon tarvittiin mukavuuslaitos, jollaiset olivat matkan aikana tulleet tutuiksi.
Sopivaa paikkaa kylpyhuoneelle ei kuitenkaan löytynyt, ja niinpä se päätet
tiin puhkaista kierreportaikon keskelle. Lämmin kylpyvesi laskettiin tornissa
sijaitsevasta, uunilla lämmitettävästä säiliöstä.

SAVUSAUNA
Kylpyhuoneen lisäksi peseytymistiloina olivat
kellarikerroksen sisäsauna sekä rannan savusauna. Se valmistui samaan aikaan Tarvaspään
ateljeerakennuksen kanssa 1913. Saunan hirret
on todennäköisesti siirretty muualta, sillä hirsiä
oli tapana käyttää useampaan kertaan. Savusauna on esimerkki Gallen-Kallelan läpi elämän
jatkuneesta kiinnostuksesta kansankulttuuria
kohtaan.

tornin
1. kerros

Tornihuone

TORNIHUONE
Kaipaan urotöihin, seikkailuretkille tuntemattomiin maihin, taistoihin joissa jokainen pieninkin ajateltavissa oleva ruumiin ja sielun osa vapisee ja joissa on
annettava kaikkensa. Näkyihin niin suuriin ja valtaviin, että päätä huimaa ja
putoaa pohjattomaan syvyyteen. Valoon niin voimakkaaseen, että aurinko mustuu sen rinnalla, ja väreihin, jotka säkenöivät ja räjähtävät.

Gallen-Kallelat asuivat itäisessä Afrikassa vuosina 1909–1911. Ajanjakso teki
suuren vaikutuksen kaikkiin perheenjäseniin. Mukana tuotiin paljon kasvi-,
eläin-, ja kansatieteellistä aineistoa. Osa matkalta tuodusta aineistosta meni suoraan yliopiston ja Kansallismuseon kokoelmiin. Osa jäi perheen omak
si iloksi Tarvaspään tiloihin.

KANSATIEDE JA KERÄILY
Akseli Gallen-Kallela oli kiinnostunut kansatieteestä. Hänen kokoelmaansa kuului
esineitä ympäri maailmaa. Kokoelmasta löytyy keihäitä, kilpiä, japanilaisia puupiirroksia, uskonnollisia figuureja ja itse metsästettyjen eläinten kalloja.

tornin
2. kerros

MUNKINKAMMIO
Tahtoisin mennä luostariin, saada itselleni
suuren kirjan tai ’raamatun’ korukirjailtavaksi
ja kuvitettavaksi.

Tarvaspään ylimmässä tornihuoneessa,
munkinkammiossa, Akseli Gallen-Kallela
pääsi toteuttamaan nuoruudenaikaista
unelmaa. Hän halusi eristäytyä torniin kuin
luostariin ja keskittyä ainoastaan taiteen
tekemiseen. Munkinkammiossa hän työs
kentelikin viimeisinä elinvuosinaan Kaleva
lan kuvittamisen parissa. Torni oli talvella
kylmä ja siksi taiteilija pukeutui siellä työs
kennellessään vaimonsa valmistamaan,
lämpimään munkinkaapuun.

KALEVALAN KUVITUS
Kalevala on Suomen kansalliseepos. Sen tarusto
ja mytologia kiinnostivat Akseli Gallen-Kallelaa
jo nuorena. Hän ammensi aiheita Kalevalasta
läpi elämänsä ja se olikin loppumaton tarinoi
den aarreaitta. Gallen-Kallelalla oli haaveissaan
tehdä kokonaan käsin kirjoitettu ja joka sivulta
kuvitettu, värillinen Suur-Kalevala. Kuvitustyö jäi
kuitenkin kesken. Sen sijaan grafiikan menetelmin
toteutettu Koru-Kalevala painettiin.

Munkin
kammio

Eteinen

ETEINEN
OLEN PALAAVA JÄLJILLENI – ITERARE CURSUS COGOR RELICTOS

Eteisen lattiaan Akseli Gallen-Kallela on valanut yllä olevan lauseen, omat
suurennetut jalanjälkensä sekä kompassin ilmansuuntia osoittamaan. Lau
se on peräisin antiikin Rooman ajalta ja ainakin Horatius on käyttänyt sitä
runossaan ’Salama kirkkaalta taivaalta’. Taiteilija käytti tekstiä ensi kertaa
vuonna 1904 Hugo Samzeliukselle suunnittelemassaan ex libris -merkissä.

LATTIAMOSAIIKKI
Lattiamosaiikki on toteutettu intarsiatekniikalla värjätystä betonista ja kivestä. Tekniikkaa on käytetty yleisesti renessanssin aikaan marmorilattioiden kuvioinneissa. Intar
sia merkitsee sananmukaisesti upottamista. Tekniikassa muotoiltuja kappaleita upo
tetaan suurempaan pintaan. Yleisimmin intarsiaan käytetään materiaalina puuta,
mutta sitä on tehty myös luusta, helmiäisestä ja tekstiilistä.

MUSEOKSI
Olen entistä enemmän tullut ajatelleeksi sitä, että ihminen aina kuvaa itsensä
ja sen kautta koko aikakautensa.

Akseli Gallen-Kallela kuoli keuhkokuumeeseen vuonna 1931. Taiteilijan kuoleman jälkeen Mary Gallen-Kallela jäi asumaan Tarvaspäähän toisen
maailmansodan syttymiseen saakka. Kun sota alkoi, otti armeijan tiedotus
osasto Tarvaspään käyttöönsä ja Maryn täytyi muuttaa pois. Maryn kuoltua vuonna 1947 rakennus jäi asumattomaksi. Monet lähiseudun asukkaat
muistavat sen tuolta ajalta kolkkona ja ränsistyneenä kummituslinnana.
Vuonna 1959 Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö osti Tarvaspään, Linuddin huvilan ja niitä ympäröivän maa-alueen. Museosäätiön toimesta Tar
vaspää palautettiin alkuperäiseen muotoonsa eli aikaan, jolloin rakennus
toimi ensisijaisesti Akseli Gallen-Kallelan työtilana.
Gallen-Kallelan Museo avattiin yleisölle vuonna 1961. Gallen-Kallelan
museosäätiö toimii Gallen-Kallelan taiteen tietokeskuksena levittäen aktiivisesti tietoa Akseli Gallen-Kallelasta ja hänen taiteestaan. Museossa järjes
tetään muutaman kerran vuodessa vaihtuva näyttely. Näyttelyissä esitellään historiallisen taiteen lisäksi nykytaidetta. Rinnastamalla vanhaa ja
uutta Gallen-Kallelan Museo avaa uusia näkökulmia taiteilijan aikaan ja
taiteeseen. Olihan Gallen-Kallela omana aikanaan ennen kaikkea vanhoja
käsityksiä murtava, ennakkoluuloton ja uraauurtava nykytaiteilija.

AKSELI GALLEN-KALLELA 1865–1931
1865 Axel Gallén syntyi 26. huhtikuuta Porissa ruotsinkieliseen perheeseen.
Vietti lapsuutensa Tyrväällä Jaatsin tilalla.
1876 Muutti Helsinkiin ja aloitti opiskelun Ruotsalaisessa yhteislyseossa.
1881 Lopetti koulunkäynnin 16-vuotiaana voidakseen keskittyä pelkästään
taideopiskeluun. Opiskeli Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa
vuosina 1881–1884.
1884–1889 Opiskeli Pariisissa, Acedémie Julianissa ja Ateljée Cormonissa.
1889 Maalasi ensimmäisen suuren Kalevala-teoksen, Aino-tarun. Palasi
Suomeen.
1890 Vihittiin Mary Slöörin kanssa 20.5. perhepiirissä. Häämatka suuntautui Kuhmoon ja Vienan Karjalaan.
1891 Esikoistytär Impi Marjatta syntyi.
1894-1895 Ruoveden ateljeekoti Kalelan rakentaminen.
1895 Impi Marjatta kuoli kurkkumätään. Axel oli näyttelymatkalla Berliinis
sä, kun sai sähkeenä tiedon tyttärensä kuolemasta. Palasi välittömästi
Suomeen.
1896 Kirsti-tytär syntyi elokuussa. Axel teki ensimmäiset etsaukset ja lasi
maalaukset.
1896–1899 Suuret Kalevala-maalaukset.
1898 Matkusti Italiaan perehtymään freskomaalaukseen. Jorma-poika
syntyi.
1900 Pariisin maailmannäyttely.
1901–1903 Helsingin ylioppilastalon musiikkisalin freskot. Porin Jusélius-mausoleumi.
1907 Muutti virallisesti nimensä Akseli Gallen-Kallelaksi.
1909–1911 Perheineen Brittiläisessä Itä-Afrikassa, nykyisessä Keniassa. Ekspressionististen töiden kausi.
1911–1913 Tarvaspään rakentaminen.
1914 Venetsian Biennale.
1915 Muutto takaisin Kalelaan ensimmäisen maailmansodan aiheuttamia
levottomuuksia pakoon.
1919 Valtionhoitaja C.G.E. Mannerheimin adjutanttina. Nimitys professoriksi.
1922 Koru-Kalevala ilmestyi.
1923–1925 Matka Chicagoon, josta edelleen Uuteen Meksikoon intiaanien maille.
1926 Paluu Tarvaspäähän. Ateljee remontoitiin asuinkäyttöön.
1928 Kansallismuseon Kalevala-freskot Pariisin maailmannäyttelyn freskojen pohjalta.
1931 Kuoli keuhkokuumeeseen Tukholmassa 7. maaliskuuta.

