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AKSELI GALLEN-KALLELAN
JUHLAVUOSI 2015
Gallen-Kallelan Museolla oli ilo koordinoida suomalaisen
merkkitaiteilijan 150-vuotisjuhlaa. Akseli Gallen-Kallelan
(1865-1931) juhlavuosi sisälsi Gallen-Kallelan Museossa
uusia aihealueita esitteleviä näyttelyitä, monipuolista
tapahtumaohjelmaa sekä uusien tietoaineistojen jännittäviä
julkaisuja!
Ei ainoastaan kansallistaiteilija
Gallen-Kallelan Museo halusi tuoda juhlavuonna esiin tunnetun taiteilijan tuntemattomaksi jääneitä puolia. Gallen-Kallelan Museon näyttelyiden keskiössä olivat suomalaistaiteilijan
ystävyys venäläisen taiteilijan ja rauhanmies Nikolai Roerichin kanssa sekä Gallen-Kallelan
Jusélius-mausoleumin seinämaalausten esitöihin tiivistyvä taiteellinen välitilinpäätös. Näyttelyissä tuotiin esiin taiteilijan näkemystä taiteen henkisestä ulottuvuudesta, joka oli irrallaan
kansa- ja uskontokuntien rajoista. Gallen-Kallela koki taiteilijan tehtäväksi etsiä tuonpuoleiseen
kätkeytyvää korkeampaa tietoa. Hänelle taide oli portti pyhään. Esimerkiksi Gallen-Kallelan
keskeneräiseksi jääneen Suur-Kalevalan kuvitustyössä on nähtävissä ilmaisun pelkistymistä ja
siirtymistä esittävyydestä maailmanlaajuisesti tunnettuihin symboleihin.

Uutta tietoa lähelle yleisöä
Gallen-Kallelan Museo on Akseli Gallen-Kallelaan liittyvän tiedon keskus, jonka tietoaineistot
ja arkistot sisältävät paljon julkaisematonta tietoa taiteilijasta. Taiteilijan henkilöhistoriasta kerrottiin juhlavuonna muun muassa Gallen-Kallelan oman Facebook-profiilin kautta turvautuen
ensi käden arkistoaineistoon. Myös yleisö kutsuttiin mukaan tiedon jakamiseen ja välittämiseen
verkossa ja tapahtumissa. Museon arkistoaineistoja, kuten Gallen-Kallelalle kuuluneita valokuvia, julkaistiin tammikuun lopussa yleisön käyttöön Flickr-palvelussa. Gallen-Kallelan Museon
uusilla verkkosivuilla on myös juhlavuoden alusta lähtien ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä
ja löytää entistä helpommin Gallen-Kallelaan liittyvää tietoa.

Akseli Gallen-Kallelan Omakuva Firenzen Uffizi-galleriaa varten 1916. Öljy kankaalle, 50 X 39,5.
Gallen-Kallelan Museo. Kuva: Gallen-Kallelan Museo / Douglas Sivén.



Kuva: Sammon puolustus 1896. Tempera kankaalle, 122 x 125 cm. Turun taidemuseo.
Kuva: Turun taidemuseo / Kari Lehtinen.



JUHLAVUODEN SUOJELIJAN
VALTIONEUVOS RIITTA UOSUKAISEN TERVEHDYS

Akseli Gallen-Kallela elää
juhlavuodesta toiseen
Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlaa on vietetty hulppeasti. Vuoden suojelijana haluan tunnustaa olevani suojeltavani pauloissa - enkä ole yksin. Laaja joukko eri alojen tietäjiä, taitajia ja
osaajia on saanut voimaa Akseli Gallen-Kallelan elämästä ja teoksista. Mainitsen vain prosessin
“pääkapellimestarin” Tuija Wahlroosin. Upeat näyttelyt, julkaisut, musiikkiesitykset seurasivat
toinen toistaan; kiitoksia niistä kaikista.
Itsenäisyyden satavuotisjuhla valtaa Suomen 2017. Akseli Gallen-Kallela oli itsenäisyytemme
airut. Jo vuonna 1900 hän maalasi Pariisin suuressa maailmannäyttelyssä Suomen paviljongin
kattofreskoon Ilmarisen kyisen kynnöspellon kahdelle käärmeelle tsaarin ja tsaarittaren kruunut! Itsenäisyyteen oli vielä 17 vuotta; Akseli Gallen-Kallela osasi ja uskalsi.
Olikin luontevaa, että nuoren tasavallan identiteetti ja monet muodot syntyivät ja vahvenivat
parhaiden taiteilijoitten työn pohjalta. Akseli Gallen-Kallela oli eturivissä. Hänen monipuolisuuttaan tarvittiin mm. valtionhoitaja Mannerheimin adjutanttina.
Jos hivenen haikeana hyvästelee juhlavuotta, ei tarvitse kuin katsoa tuoreita näyttelyitä; Suomen
taiteen tarina Ateneumissa virittää Akseli Gallen-Kallelan Démasquée-maalauksella tunnelmaan. Avautuneessa mainosnäyttelyssä ensimmäisenä reklaamina on saman miehen Imatramatkailumainos. Kun Helsingin Sanomissa kokosivun Démasquée kutsuu näyttelyyn näkemään klassikot uudessa valossa, voimme riemuiten todeta, että klassikkojen klassikko on oikea
vetonaula. Akseli Gallen-Kallela elää!
Riitta Uosukainen, maaliskuu 2016



Juhlavuosi
Gallen-Kallelan
Museossa



Museon omat näyttelyt
Gallen-Kallelan Museossa juhlavuoden aikana nähdyt
näyttelyt toivat esiin Gallen-Kallelan roolin elämän suurten
kysymysten parissa työskentelevänä taiteilijana, jonka
tavoitteena oli taiteellaan jakaa ymmärrystä olemassaolon
arvoituksesta ja ihmisen henkisestä puolesta. Näyttelyissä
esillä oli teoksia, joista osa nähtiin Suomessa ensi kertaa.
Näyttelyiden yhteydessä julkaistiin uutta arkistoaineistoihin
liittyvää tutkimusta, jota oli tehty niin Gallen-Kallelan
Museossa kuin muiden tutkijoiden toimesta.
Taiteen pyhiinvaeltajat
Nikolai Roerich ja Akseli Gallen-Kallela 7.2.–19.4.
Taiteen pyhiinvaeltajat -näyttely esitteli ensi
kertaa tässä laajuudessaan venäläisen Nikolai
Roerichin (1874 – 1947) ja Akseli GallenKallelan (1865 – 1931) toveruutta, taidetta ja
ajatusmaailmaa. Maailmankuulu Roerich oli
monipuolinen taiteilija, kulttuurivaikuttaja ja
kulttuurientutkija.
Roerich ja Gallen-Kallela jakoivat kiinnostuksen
luontoon, kansanperinteisiin ja myytteihin. Suomessakin asunut Roerich ihaili Gallen-Kallelan
Nikolai Roerich: Manaaja, 1918. Tempera puulle
Kalevala-maalauksia ja työsti itsekin väreiltään
41,5 x 32,5 cm. Valtiollinen idän museo.
ja linjoiltaan voimakkaita teoksia, joissa tarut ja
Kuva: Valtiollinen idän museo.
menneisyys ovat keskeisessä roolissa. Gallen-Kallelan tavoin hän halusi tehdä luonnon pyhyyden näkyväksi taiteen keinoin. Kansallisromanttisten piirteiden ohella molempien taiteessa vahvistui kansakunnat ylittävä humanismi ja ihmisen
henkisyyden arvostus.
Roerich vaikutti venäläistä taidetta uudistavassa Mir Iskusstva-taideyhdistyksessä. Hän suunnitteli vuonna 1913 kohua herättäneen Igor Stravinskyn Kevätuhri-baletin puvustuksen ja lavasteet. Idän mystiikkaan ja buddhalaisuuteen perehtynyt Roerich perusti vuonna 1928 Hima

lajalle antropologisen tutkimusaseman ja asettui asumaan Intiaan. Kansojen tasa-arvoa ajanut
rauhanmies oli ehdolla rauhan Nobel-palkinnon saajaksi kaksikin kertaa.
Näyttelyä varten Gallen-Kallelan Museo teki yhteistyötä Moskovan Valtiollisen idän museonja Valtiollisen A. A. Bakhrushinin teatterimuseon sekä New Yorkin Nikolai Roerich-museon
kanssa. Näyttelyssä nähtiin kummaltakin taiteilijalta kymmeniä maalauksia sekä valokuvia ja
arkistomateriaaleja. Näyttelyarkkitehtuurin suunnitteli Alisha Davidow.

Elämän harjulla
Akseli Gallen-Kallelan Jusélius-esityöt ja luonnokset I
27.4.–31.8.
Jusélius-mausoleumi on Porissa, Käppärän hautausmaalla sijaitseva pienen tytön hautakappeli. Liikemies F. A. Jusélius rakennutti sen 11-vuotiaana kuolleen Sigrid-tyttärensä muistolle. Hän tilasi mausoleumiin freskomaalaukset Akseli Gallen-Kallelalta ja Pekka Haloselta.

Akseli Gallen-Kallela: Kevät, esityö Juséliuksen mausoleumin
freskoa varten 1903. Tempera kankaalle 77 X 145. Ateneumin
taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.

Lapsen hautakappeli oli Gallen-Kallelalle henkilökohtainen aihe – olihan
hänkin menettänyt esikoistyttärensä
Marjatan. Hän ryhtyi työhön antaumuksella pyrkimyksenään ”kuvata kansamme hiljaista kaarevaa kulkua elämän
harjua pitkin Tuonelan syliin”. Juséliusmausoleumin freskoista muodostui
kotimaistettu tulkinta eurooppalaisista
kuolemantanssiaiheista.

Mausoleumin freskot olivat kolmen vuoden (1901 – 1903) suurtyö. Siitä muodostui Gallen-Kallelalle hänen uransa taiteellinen välitilinpäätös. Freskojen kuvaohjelmassa hän
esitti näkemyksensä taiteilijan tehtävästä elämän ja kuoleman kysymyksiä tutkivana totuudenetsijänä. Freskoissa oman surun käsittely kietoutuu yleisempään elämän ja kuoleman pohdintaan.
Freskoihin liittyy runsas luonnosaineisto, jota Gallen-Kallelan Museo esitteli kahdessa näyttelyssä Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuonna. Osa freskojen luonnoksista ja esitöistä ei
ollut aiemmin ollut julkisesti esillä. Elämän harjulla-näyttelyn teemoja olivat kevät, nuoruus, aikuisuus ja kaiken katoavaisuus. Syksyllä avautunut toinen ripustus paneutui hävityksen, tuhon
ja Tuonelan joen teemoihin.
Kuvataiteilija Sanna Sarva toteutti näyttelyyn tilateoksen Impi Marjatta Galléniin ja Sigrid Juséliukseen liittyvistä esineistä ja valokuvista, jotka kuvaavat ajan ja katoavaisuuden teemoja.
10

Lisäksi arkkitehti Kaisa Karvinen toteutti Gallen-Kallelan Museon torniin osallistavan installaation Elämän puu. Teos rakentui näyttelyiden ajan, jolloin yleisöllä oli mahdollisuus kirjoittaa vastauksensa lapulle kysymyksiin: Mistä haaveilit kun olit 11-vuotias? Ja mistä haaveilet nyt? Laput
ripustettiin roikkumaan katosta ja lappuja kertyi satoja. Installaatio oli valtavan pidetty yleisön
keskuudessa ja annettujen vastausten kirjo ihastutti ja liikutti lukijoita myös Facebookin kautta.

Hävitys, tuho ja Tuonelan joella
Akseli Gallen-Kallelan Jusélius-esityöt ja luonnokset II
5.9.2015-17.1.2016
Elämän mysteeri ja katoavaisuus leimasivat Hävitys, tuho ja Tuonelan joella-näyttelyä.
Jusélius-mausoleumin freskot kiinnittyvät kuolemantanssien perinteeseen kuvatessaan
elämänkaarta ja kaiken katoavaisuutta. Hävitys, tuho ja Tuonelan joella -näyttelyn teoksissa kuolema ja tuho kohtasivat niin ihmisyksilöä kuin luontoakin. Kuolema näyttäytyi
osana elämän mysteeriä ja luonnon kiertokulkua. Taiteilijan tehtävänä on toimia tuonpuoleisen ja elävän maailman välillä vaeltavana totuudenetsijänä. Synkät aiheet tarjosivat
mahdollisuuden myös kipeiden tunteiden käsittelyyn.
Mausoleumin suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck ohjeisti Gallen-Kallelaa kuvaamaan freskoissa kuoleman voittoa materiasta ja ikkunoiden lasimaalauksissa hengen voittoa kuolemasta. Kuin
kohtalon ivasta hävitys kohtasi myös freskoja. Jo vuoden kuluttua valmistumisesta niissä havaittiin
rappeutumisen merkkejä, ja lopullinen tuho oli tulipalo vuonna 1931. Näin kuolema voitti materian, mutta luonnosten ja esitöiden kautta tuhoutuneiden freskojen hengen voi yhä tavoittaa.

Akseli Gallen-Kallela: Tuonelan joella, esityö Juséliuksen mausoleumin freskoa varten 1903.
Tempera kankaalle 77 X 145,5. Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / Jukka Romu.

11

Museon omat tapahtumat
Juhlavuoden aikana Gallen-Kallelan Museossa järjestettiin
poikkeuksellisen paljon tapahtumia ja tapahtumasarjoja.
Museon monipuolisen ohjelmiston kautta pyrittiin
juhlavuoden aikana tuomaan uusia näkökulmia museon
näyttelyihin ja Akseli Gallen-Kallelan perintöön. Osa
tapahtumista oli täysin uusia juhlavuotta varten
suunniteltuja, kuten ohjatut meditaatioharjoitukset sekä
tatuointitapahtuma. Osa tapahtumista oli aiemmin
kokeiltuja sekä museolle sopiviksi ja suosituiksi havaittuja,
kuten esimerkiksi saunaseminaarit ja lied-illat.
Meditaatiota Gallen-Kallelan Museossa
Nikolai Roerich oli perehtynyt idän mystiikkaan ja buddhalaisiin ajatuksiin. Roerichin
taiteen hengessä yleisöllä oli mahdollisuus näyttelyjohdannon jälkeen hiljentyä ohjattuun
meditaatioon kahtena lauantaina. Meditaatioharjoituksen ohjaajana toimi taidemaalari,
meditaatio-opettaja, Avoimen taidekoulun rehtori Nagashila.
Meditaatiota Gallen-Kallelan Museossa järjestettiin ystävänpäivänä 14.2. klo 15–17
sekä 14.3. klo 15–17.

Messut
Gallen-Kallelan Museo pyrki juhlavuoden ajan näkymään laajalti. Tästä esimerkkinä ovat
myös erilaiset messut, joihin museo osallistui. Matkamessuilla 15.–18.1. Gallen-Kallelan
Museo oli Ystävät 150 vuotta -yhteistyön tiimoilta mukana Tuusulan näyttävällä Sibelius,
Halonen ja Gallen 150 -osastolla.
Gallen-Kallelan Museo osallistui myös Educa-messuille, jotka olivat 23.-24.1. Siellä GallenKallelan Museo oli yhdessä Didrichsenin taidemuseon, Järvenpään taidemuseon ja Espoon
kaupunginmuseon kanssa kohtaamassa opettajia ja jakamassa juhlavuoden koululaisohjelmaa.
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Tarvaspäässä soi Lied!
Gallen-Kallelan Museo ja Yrjö Kilpinen-seura järjestivät juhlavuoden aikana neljä eri
konserttia yksinlaulumusiikin ystäville. Tarvaspäässä soi lied 8.2., 12.4., 4.10. sekä 15.11.
klo 17–20.

Lied-ilta Tarvaspäässä 4.10.2015. Basso Johan Tilli ja pianisti
Matilda Kärkkäinen. Kuva: Markus Wahlroos.

Konsertit järjestettiin da capo periaatteella, jossa teokset kuullaan
ensin kertaalleen, jonka jälkeen
niistä keskustellaan ennen teosten
uutta kuulemista.Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua museon näyttelyyn konserttilippuun sisältyvällä
opastetulla kierroksella ennen
itse konserttia. Tilaisuudet juonsi
Aarno Cronvall ja tietoiskut laati
kapellimestari Erkki Pullinen.

su 8.2. klo 17-20
Sopraano Tiina-Maija Koskela ja pianisti Ilkka Paananen esittivät Yrjö Kilpisen balladinTornin
kello Aleksis Kiven tekstiin sekä Jean Sibeliuksen liedejä juhlavuoden kunniaksi. Matti Lehtinen luki Yrjö Kilpisen puhetta Jean Sibeliuksen hautajaisissa.
su 12.4. klo 17–20
Jenni Lättilä ja Jaakko Kortekangas esittivät dramatisoituja versioita Yrjö Kilpisen Kanteletarlauluista. Pianistina toimi Kiril Kozlovsky ja kanteleessa oli Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen.
su 4.10. klo 17–20
Mezzosopraano Essi Luttinen lauloi Debussy–sikermän, basso Johann Tilli Hugo Wolfin
Michelangelo-laulut ja Yrjö Kilpisen uudempia liedejä pianistinaan Matilda Kärkkäinen.
su 15.11 klo 17–20
Sopraano Eeva Hartemaa esitti 150 vuotta täyttävän Carl Nielsenin ja tenori Niall Chorell
Ernst Fabritiuksen liedejä, pianistina Gustav Djupsjöbacka.
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Näkökulmaopastukset
Juhlavuoden aikana järjestettiin lukuisia näkökulmaopastuksia museon näyttelyihin.
Näkökulmat vaihtelivat näyttely- ja aihekohtaisesti ja puhumassa oli laajalti sekä museon
omaa henkilökuntaa että vierailevia asiantuntijoita.
Näkökulmaopastus Taiteen pyhiinvaeltajat -näyttelyyn järjestettiin 8.2. sekä 12.4. Näistä ensimmäisellä opastuksella puhujana toimi taidehistorioitsija Anna Nesterova. Opastus järjestettiin klo 13 suomeksi ja klo 15 venäjäksi. 12.4. Avoimen taidekoulun rehtori, meditaatio-ohjaaja
Nagashila puhui otsikolla Taiteen meditaatioulottuvuus – pyhyyden juuret.
Elämän harjulla -näyttelyyn näkökulmaopastuksia järjestettiin 14.6., 12.7 ja 9.8. Kesäkuussa
opastuksen piti Järvenpään taidemuseon intendentti Hanna Nikander, jonka aiheena oli Aino
Sibelius -näyttely. Heinäkuun opastuksella kuvataiteilija Sanna Sarva kertoi Elämän harjulla
-näyttelyyn tekemästään, ajan ja katoavaisuuden teemoja pohtivasta installaatiosta, joka koostui
lapsena kuolleiden Sigrid Juséliuksen ja Marjatta Gallénin esineistä. Elokuussa Gallen-Kallelan
Museon projektityöntekijä Satu Rantala kertoi Akseli Gallen-Kallelan elämästä Facebookissa
vuonna 1915 sekä Gallen-Kallelan Facebook-sivujen taustoista.
Hävitys, tuho ja Tuonelan joella -näyttelyyn näkökulmaopastuksia järjestettiin 13.9., 11.10.
sekä 13.12. Syyskuussa Halosenniemen museolehtori Aino Malminen puhui Pekka Halosesta
Ystävät 150 vuotta -teemaan liittyen. Lokakuussa ja joulukuussa Gallen-Kallelan Museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen puhui Akseli Gallen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen ystävyydestä.

Gallen-Kallela Hackathon
Hackathon-tapahtuma valtasi Tarvaspään ateljeelinnan 20.–21.2. Tarvaspään
kulttuurihackathon järjestettiin osanaHack4fi – Hackyourheritage -tapahtumasarjaa, jonka aikana suomalaisista
avoimista kulttuuriaineistoista pyrittiin
luomaan uutta hauskassa seurassa.
Tapahtuma oli avoin kaikille ja siihen
osallistui niin tottuneita hakkereita kuin
asiasta kiinnostuneita uusia tekijöitäkin.
Hachathon-tapahtuma Tarvaspäässä.
Osallistujat muokkasivat verkosta löytyKuva: Gallen-Kallelan Museo.
vää tietoa työstämällä ohjatusti
Wikipedia-artikkeleita, karttoja ja museon kuva-aineistoja. Tapahtumassa kartoitettiin Gallen-Kallelan Paanajärven-ajan tuotantoa, sukupuuta ja luotiinpa Hackathonin aikana yksi suksipelikin!
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Museo tarjosi työstettäväksi Akseli Gallen-Kallelan valokuvakokoelman Flickr:ssa, sekä paikan
päällä runsaasti Gallen-Kallelaa koskevaa kirjallisuutta ja museon omia julkaisemattomia aineistoja.

Suomalais-venäläisen laulumusiikin ilta
Suomalais-venäläisen laulumusiikin ilta järjestettiin 8.3. klo 17. Ennen konserttia yleisöllä
oli mahdollisuus tutustua Taiteen pyhiinvaeltajat -näyttelyyn opastetulla kierroksella klo
17 alkaen.
Konserttiohjelmassa kuultiin P. I. Tshaikovskin, S. Palmgrenin, T. Kuulan, S. Rahmaninovin,
M. Musorgskin, Sibeliuksen ja Merikannon tuotantoa. Sopraanot olivat Jaana Siitonen, Päivi
Aarnio-Kepsu ja Katariina Manninen. Barotonina kuultiin Otso Leppämäkeä ja bassobaritonina Hannu Riihivaaraa. Pianossa oli Annalina Backman.

Kansalaismuisti-illat
Leppävaara-seura käynnisti vuonna 2001 kansalaismuistipiirin, jonka puitteissa vanhat leppävaaralaiset ovat keränneet talteen alueen rikasta historiaa valokuvina, lehtileikkeinä, tarinoina ja
henkilöhistorioina. Leppävaara-seuran suositut kansalaismuisti-illat järjestettiin Gallen-Kallelan Museossa juhlavuoden aikana kaksi kertaa 23.3. ja 17.9. Maaliskuussa kansalaismuistipiiri
vieraili museolla Akseli Gallen Kallelan 150- vuotisjuhlavuoden merkeissä. Syyskuussa keskiössä
oli erityisesti Leppävaaran VPK ja siihen liittyvät muistot, sillä Gallen-Kallelan Museo sai viime
keväänä kokoelmiinsa Akseli Gallen-Kallelan suunnitteleman palokunnan vanhan, sittemmin
käytöstä poistetun, lipun. Museo olikin kiinnostunut kuulemaan leppävaaralaisten palokuntamuistoja. Kansalaismuisti-iltaan kuului myös museoemännän Minna Lindforsin opastus
näyttelyihin.

Tarvaspään tapahtumapäivät perheille
Museolla järjestettiin juhlavuoden aikana kaksi perheiden tapahtumapäivää, joihin oli
ilmainen sisäänpääsy S-etukortilla. Ensimmäinen Tarvaspään tapahtumapäivä perheille
järjestettiin 28.3. Perhetapahtumassa tutustuttiin Taiteen pyhiinvaeltajat -näyttelyyn ja
Gallen-Kallelan seikkailulliseen ateljeelinnaan yhdessä tehden ja tutkien. Seikkailu- ja
näyttelykierrosten lisäksi tapahtumassa oli mahdollista askarrella oma unisieppari nonstop -työpajassa.
Joulun odotusta Tarvaspäässä tapahtumapäivä järjestettiin 5.12. Seikkailukierrosten lisäksi
tapahtumapäivänä järjestettiin posliinityöpaja, jossa oli mahdollista koristella kahvikupeista ja
lautasista yksilöllisiä lahjoja tai persoonallinen joulupöydän kattaus.

15

Kalevalaseuran jäsenilta
Kalevalaseuran jäsenilta järjestettiin Gallen-Kallelan Museossa 9.4. Jäsenillassa tutustuttiin
Gallen-Kallelan Museon johtajan johdollaTaiteen pyhiinvaeltajat -näyttelyyn.

Museoviikko
Museoviikolla 16.5.-23.5.2015 Gallen-Kallelan Museossa järjestettiin yleisöopastus joka päivä
klo 13. Samalla viikolla vietettiin 18.5. Kansainvälistä museopäivää, jolloin museoon oli ilmainen sisäänpääsy.

Tarvaspään taidelöylyt
Suositut taidelöylyt lämmittivät juhlavuoden aikana kehoa ja mieltä! Tarvaspään
savusauna lämpeni torstaisin 21.5., 28.5.,
4.6. ja 11.6. klo 16.30–20.30. Tilaisuuksissa saunottiin Akseli Gallen-Kallelan
vanhassa savusaunassa. Tauolla kuultiin
kaikille avoimia puheenvuoroja kiinnostavista kulttuuri-ilmiöistä, joiden aiheet
kytkeytyivät kesänäyttelyn Elämän harjulla teemoihin sekä savusaunaperinteeseen.
Saunavuorot järjestettiin yhteistyössä
Goethe-InstitutFinnlandin ja Suomen
Saunaseura ry:n kanssa ja ne olivat tälläkin kertaa täyteen varatut.

Tarvaspään savusauna.
Kuva: Gallen-Kallelan Museo.
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Ensimmäisissä taidelöylyissä 21.5. puhujana oli Maarika Mattheiszen, joka puhui
otsikolla Tarvaspää osana Helsingin seudun
huvilakulttuuria – puutarha Gallen-Kallelan
aikana. Mattheiszen käsitteli Tarvaspäätä ja
sen puutarhaa osana Helsingin seudun huvilakulttuuria 1850-luvulta lähtien painottuen
erityisesti Akseli Gallen-Kallelan aikaan.
Puutarhasta löytyy piirteitä niin maisemapuutarhatyylistä, kansallisromanttisesta
ajattelusta, Eliel Saarisen vaikutuksesta kuin
Akseli Gallen-Kallelan taitelijaluonteestakin.

Toisissa taidelöylyissä 28.5. Prof. Dr. Hartmut Freytag puhui otsikolla Lyypekin Mariankirkon kuolemantanssi ja Tallinnan Nikolainkirkon kuolemantanssi. Molemmat kuvateokset
edustavat 1400- ja 1500-luvuilla suosittua taidemuotoa der Totentanz – kuolemantanssi, joka
syntyi mahdollisesti koko Eurooppaa vuosina 1348–1352 koetelleen ruton seurauksena. Sama
tematiikka – katoavaisuus ja samanarvoisuus kuoleman edessä – on vahvasti läsnä myös Akseli
Gallen-Kallelan luonnoksissa Jusélius-mausoleumin, pienen Sigrid-tytön hautakappelin, freskoja varten. Luentoa tuki Goethe-Institut Finnland.
Kolmansissa taidelöylyissä 4.6. Eda Veeroja puhui otsikolla Savusaunakulttuuri Virossa ja savusaunaperinne maailmanperintönä. Veeroja kertoi virolaisesta savusaunakulttuurista, joka Vana
Võromaan alueelta pääsi myös UNESCOn maailmanperintöluetteloon. Veeroja opetti myös
Vana Võromaan savusaunatietoutta, -taitoja ja -tapoja. Tätä englanninkielistä luentoa tuki Viroinstituutti Suomessa.
Viimeisissä taidelöylyissä 11.6. Gallen-Kallelan Museon johtaja Tuija Wahlroos puhui otsikolla
Tuonen puisto – Gallen-Kallelan Jusélius-mausoleumin puut ja luonto.
Puheenvuoro kulki Gallen-Kallelan Museon kesänäyttelyn väreissä. Porin Jusélius-mausoleumin koristelu freskoin alkoi vuonna 1901 rakennuksen kupolista, johon Gallen-Kallela maalasi
suomalaisia puita ja maavartisia kasveja. Gallen-Kallela oli tässä perinnemaisemassa kotonaan ja
hyödynsi puiden metaforisia ulottuvuuksia taiteessaan.

Liekki-retki
Museon ystäväyhdistys Liekki toimi juhlavuoden ajan aktiivisesti. Tapahtumia järjestettiin
museossa ja lisäksi Liekki matkusti 9.5. Gallen-Kallelan jalanjäljissä Poriin tutustumaan
Jusélius-mausoleumiin sekä Satakunnan museon Mikä valo! Mikä ilo! -näyttelyyn, joka
esitteli Gallen-Kallelan Afrikan-matkaa.
Liekkiläisten monipuolinen osaaminen ja aktiivisuus kehittivät ystäväyhdistyksen toimintaa
tänäkin vuonna ja asiasta innostuneet jäsenet tekivät juhlavuoden aikana myös erilaisia vapaaehtoistöitä. Lisäksi perinteiset Liekki-talkoot järjestettiin kaksi kertaa 16.4. ja 29.10.
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Akseli iholla – taideteoksia tatuoituna
Gallen-Kallelan Museolla järjestettiin 4.7. tatuointeihin liittyvä tapahtumapäivä, joka toimi lähtölaukauksena Gallen-Kallelan Museon ja mediataiteilija Harri Larjoston yhteiselle, näyttelyyn ja
julkaisuun tähtäävälle hankkeelle. Hankkeessa
pyritään kartoittamaan erilaisia taidetatuointeja.
Tapahtumassa oli nähtävillä Larjoston kuvaamia
tatuointeja ja siellä oli mahdollista kuvauttaa oma
taide-aiheinen tatuointinsa tai ottaa itselleen poispestävä ”tatuointi”. Tapahtumaan oli taideteoksesta tehdyllä tatuoinnilla ilmainen sisäänpääsy.

Sammon puolustus tatuoituna / Jari Vuori.
Tatuointi: Tuoppi Latvala / Dark Art Tattoo.
Kuva: Harri Larjosto.

Ohjelmaan kuului myös tatuointiaiheinen luento ja
Mindy Mad Magnolian burleskiesitys Silverbride,
joka on lyhyt kuvaelma siitä, miten Aino löytää hevimusiikin.

Tapahtuma ja hanke saivat erittäin hyvää medianäkyvyyttä ja siitä uutisoivatkin Suomen
suurimmat mediat Yleisradiosta Helsingin Sanomiin.

Erämaan kätkössä
Juhlavuoden aikana esitettiin Tarvaspäässä teatteriesitystä Erämaan kätkössäyhteensä viisi kertaa. Esitys oli leikki
poissaolosta: leikki kaipuusta sinne
missä ihminen ei ole, ja sinne missä
on. Esitys perustuu Akseli Gallen-Kallelan ja hänen läheistensä kirjeenvaihtoon sekä muihin teksteihin. Esitys
kiersi museon alueella ja sen kesto oli
noin tunnin. Esityspäivät olivat 8.8.,
15.8.,16.8., sekä 29.8.
Esityksen ohjasi Ann-Mari Ohtamaa ja
sen näyttelijät olivat Eveliina Heinonen
ja Janne Puustinen. Hanke toteutettiin
Espoon kaupungin kohdeavustuksella.
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Esitys Erämaan kätkössä. Kuva Gallen-Kallelan Museo.

Kotiseutupäivät
Gallen-Kallelan Museo osallistui Espoon valtakunnallisille kotiseutupäiville 7.-8.8. Perjantaina
7.8. museo oli mukana markkinoilla Sellon Viaporintorilla, jossa nähtiin katkelmia Erämaan
kätkössä-näytelmästä. Lisäksi lauantaina 8.8. museolla järjestettiin opastuksia ja esitys Erämaan
kätkössä.

Espoo-päivä Tarvaspäässä
Espoo-päivää vietettiin jälleen myös Tarvaspäässä 29.8. Sen kunniaksi museoon oli ilmainen
sisäänpääsy koko päivän ajan. Lisäksi järjestettiin opastettu kierros Elämän harjulla -näyttelyyn
sekä nähtiin Erämaan kätkössä -esitys.

Mennään museoon
Gallen-Kallelan Museossa vietettiin 6.10. – 9.10. koululaisten ja opiskelijoiden Mennään museoon –viikkoa, jonka kunniaksi museoon oli ilmainen sisäänpääsy opiskelijoille sekä kaikille alle
18-vuotiaille. Lisäksi keskiviikkona 7.10. järjestettiin ilmainen yleisöopastus.

Kuolema ja viisaus -työpaja
Pyhäinpäivänä 31.10. järjestettiin Gallen-Kallelan Museossa Kuolema ja viisaus -työpaja, joka
lähestyi arkaa aihetta keskustellen ja tutustumalla Hävitys, tuho ja Tuonelan joella -näyttelyyn.
Kuolemaan liittyvien asioiden ja tapahtumien rauhallisen pohdinnan sekä lyhyiden piirustus- ja
mielikuvaharjoitusten kautta pyrittiin nostamaan esiin osallistujien yhteistä tietoa. Työpajan
ohjaajasi taidemaalari ja meditaatio-opettaja Nagashila.

Vuoden 1915 viimeinen päivä
31.12.Tarvaspäässä vietettiin Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Facebookissa eletyn
vuoden 1915 päätöspäivää. Tämän kunniaksi museoon oli ilmainen sisäänpääsy kaikille
Pekan tai Akselin Facebook-sivuista tykänneille.
Ohjelmaan kuului glögiä, tietovisaa, tietoiskuja sekä yhteisesti tehdyt Akselin ja Pekan viimeiset päivitykset. Lisäksi tapahtumassa oli mahdollista tutustua juhlavuoden näyttelyyn Hävitys,
tuho ja Tuonelan joella sekä tutkia itse vuoden 1915 alkuperäisaineistoja arkistopisteessä.

19

Museon omat hankkeet
Tapahtumien lisäksi Gallen-Kallelan Museo panosti
juhlavuoden aikana erilaisiin hankkeisiin kuvajulkaisuista
museon piha-alueen kunnostukseen. Lisäksi museo julkaisi
täysin uudistetut internet-sivut heti juhlavuoden aluksi
tammikuussa. Juhlavuosi näkyi vahvasti myös sosiaalisessa
mediassa ja museo tuotti sisältöä runsaasti virallisiin somekanaviinsa, jotka ovat Facebook, Twitter, Instagram ja Flickr.
Verkkosivujen ja sosiaalisen median yhteiskäytöllä pyrittiin luomaan monenlaisia yleisöryhmiä
saavuttava ja museon sekä yleisöjen vuorovaikutukseen kannustava kokonaisuus, joka parhaimmassa tapauksessa rikkoisi raja-aitoja verkkomaailman ja todellisen maailman välillä. Tässä
museo onnistui erityisen hyvin Flickr- ja Facebook-hankkeillaan.

Gallen-Kallelan kuvakokoelman julkaisu
vapaaseen käyttöön Flickr-palvelussa
Oletko nähnyt rouva Mary Gallénin hiihtämässä Helsingin Malmilla? Tiesithän, että Akseli Gallen-Kallela
ja Maksim Gorki tekivät läheistä tuttavuutta Pirtiksi
nimetyssä ateljeessa Helsingin Erottajalla 1900-luvun
alussa? Entä olisiko hauska kurkata Gallen-Kalleloiden
olohuoneeseen Porvoon Jokikadulla?
Juhlavuosi käynnistyi Flickr-avauksella 30.1. kun museo
julkaisi lähes 400 valokuvaa Gallen-Kallelan Museon valokuvakokoelmastaan. Kuvien kirjo on ennennäkemätön
aarreaitta. Kuvien aiheet ulottuvatkin Espoosta Meksikoon
ja kulttuurijulkimoista ammattimuurareihin!
Tämäkin kuva Akseli GallenKallelasta vuodelta 1907 löytyy
Gallen-Kallelan Museon
Flickr-tililtä.
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Valokuvakokoelma koostuu Akseli Gallen-Kallelan itsensä
kokoamista ja osin ottamistakin kuvista. Kuvat kuuluvat
Gallen-Kallelan Museon kokoelmaan, josta alkuperäiset
vedokset on digitoitu. Museo kutsui samalla kuvien katsojat

tunnistamaan henkilöitä ja paikkoja, tilanteita ja ajankohtia kommentoimalla kuvia sivustolla.
Kuvajulkaisu sai laajaa näkyvyyttä mediassa sekä kotimaassa että kansainvälisestikin. Sen lisäksi
iloinen yllätys oli kun VB-valokuvakeskus Kuopiossa kokosi niistä näyttelyn Galleria Valohuoneeseen. Näyttelyn nimi oli Kansallistaiteilijan ateljee, koti ja maailma – Akseli Gallen-Kallelan
150-vuotisjuhlavuoden valokuvanäyttely ja se oli esillä 13.2 – 28.3.
Kuvat julkaistiin CC-BY eli Creative CommonsAttribution -lisenssillä eli niitä voi vapaasti
käyttää ja muokata, kun lähteenä mainitaan Gallen-Kallelan Museo. Flickr-palvelussa kuvat
ovat helposti selattavissa aihepiireittäin ja ladattavissa suurina jpg-tiedostoina.Kuvat löytyvät
osoitteesta: www.flickr.com/photos/gallen-kallelanmuseo
Juhlavuoden aikana museo hyväksyttiin myös mukaan arvostettuun Flickr Commons –yhteisöön. Wikimedia Suomen avustuksella kuvat vietiin myös Wikimedia Commonsiin.

Akselin Facebook-profiili
Juhlavuoden kärkihankkeena Akseli Gallen-Kallela ja
Pekka Halonen liittyivät Facebookiin ja elivät siellä juhlavuottaan 1915, jolloin molemmat täyttivät 50 vuotta.
Ensimmäiset päivitykset julkaistiin 12.1., kun GallenKallela kertoi pojaltaan saapuneesta kirjeestä, kysyi
Pekka Halosta Facebook-kaverikseen ja Halonen vastasi
myöntävästi. Heti ensimmäisen illan päätteeksi GallenKallelalle kertyi 500 sivutykkäystä ja Haloselle yli 300
tykkäystä.
Päivitysten ja keskustelujen kautta oli yleisön mahdollista
kurkistaa taiteilijoiden elämään, näyttelyihin, juhliin ja
Akseli Gallen-Kallelan
suruihin ennen kokemattomalla tavalla. Perinteisen taideFacebook-profiili.
kirjoittamisen sijaan hahmoista tuliFacebook-julkaisujen
kautta aktiivisia arkipäivänsä ja tuotantonsa peilaajia. He keskustelivat niin keskenään kuin
toisten FB-käyttäjien kanssa tuoden elämänsä sinne, missä nykypäivän ihmiset kommunikoivat.
Julkaistuja kuvia, videoita ja linkkejä oli yhteensä 313. Päivitykset nostivat aikajanoille tapahtumia, otteita kirjeenvaihdosta, näyttelyitä ja konsertteja, keskinäistä yhteydenpitoa ja ympäröivää
ajankuvaa arkistoaineistoihin pohjautuen.
Facebook-vuosi 1915 oli ensimmäinen tapaus, jossa Gallen-Kallelan elämästä tutkitaan yhden
vuoden mikrohistoria näin tarkkaan. Tutkimusosuus toi paljon uutta tietoa, kukin tietolähde
on kirjattu ja kaikki julkaistut tekstit on viitteistetty.
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Hanke rahoitettiin Koneen Säätiön merkittävällä tuella. Hankkeen koordinoi ja toteutti projektityöntekijä Satu Rantala. Facebookiin rakennettiin profiilit kummallekin taiteilijalle. Tuusulan
taidemuseon yhteyshenkilö vastasi Pekka Halosen profiilin tuottamisesta ja hankkeen projektityöntekijä Akseli Gallen-Kallelan profiilista.
Julkaisu toimi kaksikielisenä; suomeksi ja englanniksi. Päivitykset keräsivät tuhansia tykkäyksiä
ja satoja kommentteja ja jakoja. Useimmat kommentit koskivat suoraan julkaisun sisältöä ja
suuntautuivat oikeana puheena Gallen-Kallelalle tai Haloselle.
Akselin Facebook-profiili oli menestys ja se sai myös paljon medianäkyvyyttä! Helmikuussa
2015 Helsingin Sanomat teki taiteilijoiden Facebook-debyytistä näkyvän jutun, jossa hyödynnettiin Gallen-Kallelan Museon vapaita kuva-aineistoja verkon Flickr-palvelussa. MTV3
kävi paikan päällä Tarvaspäässä haastattelemassa museonjohtajaa ja projektityöntekijää ja juttu
editoitiin perinteiselle kevennyspaikalle kymmenen uutisten jälkeen. Kumpikin näkyvyys toi
yhdessä päivässä hahmoille yli tuhat tykkääjää samalla kertaa.
Tavoitteena hankkeessa olivat näkyvyys, osallistuvuus ja interaktiivisuus tykkääjineen ja seuraajineen. Vuoden loppuun mennessä Akseli oli saanut kuutisen tuhatta tykkääjää ja taiteilijat
keräsivät vuoden aikana yhteensä 9 053 seuraajaa.
Akseli Gallen-Kallelan profiili löytyy Facebookista osoitteesta
https://www.facebook.com/gallenkallela/?fref=ts
Pekka Halosen profiili löytyy Facebookista osoitteesta
https://www.facebook.com/taiteilijapekkahalonen/?fref=ts

Verkkosivu-uudistus

Gallen-Kallelan Museon verkkosivut.

Gallen-Kallelan Museo uudisti juhlavuoden kunniaksi omat internetsivunsa.
Uusille sivuille sekä koko museolle haluttiin yhtenäinen, miellyttävä sekä raikas visuaalinen ilme ja identiteetti. Sekä ilmeen
että sivujen suunnittelussa lähtökohtana
oli käyttäjäystävällisyys ja responsiivisuus.
Uudet, erittäin onnistuneet sivut suunnitteli Gallen-Kallelan Museon toiveita
kuunnellen muotoilutoimisto Kairo.

Uusilla sivuilla käyttäjä pääsee navigoimaan vaivattomasti museon osa-alueelta toiselle. Sivut
esittelevät monipuolisesti sekä museon toimintaa että Gallen-Kallelan ja Tarvaspään historiaa.
Uudet sivut pyrittiin rakentamaan siten, että sieltä sivuilla vieraileva kävijä löytää helposti etsi22

mänsä. Sivut rakentuvat museon eri osa-alueiden mukaan: Sivuilla läsnä ovat näyttelyt, kokoelmat, yleisötyö ja museokauppa. Uudistuneille sivuille koottiin myöskin koko juhlavuoden
ohjelma, jota täydennettiin juhlavuoden ajan.
Uudet sivut ovat saaneet paljon positiivista palautetta. Juhlavuoden aikana sivuilla oli käyntejä
noin 70 000.

Piha-alueen kunnostus
Kesällä Tarvaspään piha-alueen istutuksia kunnostettiin. Maarika Mattheiszen teki maisemasuunnitteluhortonomi lopputyönsä museon piha-alueesta, minkä pohjalta kunnostustöitä
tehtiin. Mattheiszen käytti lopputyössään lähteenä museon arkistoista löytyneitä aineistoja ja
hänen mukaansa museon puutarhasta löytyy piirteitä niin maisemapuutarhatyylistä, kansallisromanttisesta ajattelusta, Eliel Saarisen vaikutuksesta kuin Akseli Gallen-Kallelan taitelijaluonteestakin.

ImaNote-annotaatiotyökalu
Gallen-Kallelan Museo oli juhlavuoden ajan mukana uuden ImaNote-annotaatiotyökalun
kehitystyössä. ImaNote on digitaalinen työkalu, jota Aalto yliopiston medialaboratorio
kehittää yhdessä Gallen-Kallelan Museon kanssa. ImaNoten avulla on mahdollista tehdä
kuvamuistiinpanoja ja jakaa niitä toisten kanssa, sekä tutkia taideteosten tai vaikkapa
karttojen yksityiskohtia eri tasoilla käyttäjäystävällisesti.
ImaNote saatiin juhlavuonna myös käyttöön juhlavuoden valtakunnalliseen ohjelmaan kuuluvassa Välähdyksiä sankarin elämästä – Akseli Gallen-Kallela 150 vuotta-näyttelyssä Kemin
taidemuseossa. Näyttely oli esillä 6.11.2015 – 14.2.2016.

Kaikukortti ja Museokortti
Gallen-Kallelan Museo oli heti alusta alkaen mukana suomalaisten museoiden yhteislipussa Museokortissa, joka lanseerattiin toukokuussa 2015. Museokortilla pääsee yli 200 museoon ja se on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Kortti maksaa
59€ ja sitä voi ostaa myös Gallen-Kallelan Museosta.
Gallen-Kallelan Museo oli myös juhlavuoden ajan mukana Kulttuuria kaikille -yhdistyksen
Kaikukortti-hankkeessa. Kaikukortti-toimintamallin kautta pienituloisten henkilöiden on mahdollista hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin. Hanke pilotoitiin valittujen
espoolaisten kulttuurilaitosten kanssa ja Gallen-Kallelan Museo oli mukana pilottihankkeessa
ainoana museona. Pilottihankkeen kautta Kaikukortti-toiminta koettiin niin hyväksi, että sitä
haluttiin jatkaa ja laajentaa. Vuonna 2016 Kaikukortti siirtyi Espoon hallinnoimaksi.
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Museon omat julkaisut
Juhlavuoden aikana museo teki kaksi julkaisua. Taiteen
pyhiinvaeltajat – Nikolai Roerich ja Akseli Gallen-Kallela
sekä Elämän harjulla – Akseli Gallen-Kallela ja Juséliusmausoleumi. Näistä ensimmäinen myytiin juhlavuoden
aikana loppuun.
Taiteen pyhiinvaeltajat – Nikolai Roerich ja Akseli Gallen-Kallela esittelee Roerichin ja GallenKallelan yhteisiä kiinnostuksenkohteita, kuten kiinnostuksen luontoon, kansanperinteisiin ja
myytteihin. Suomessakin asunut Roerich ihaili Gallen-Kallelan Kalevala-maalauksia ja työsti
itsekin väreiltään ja linjoiltaan voimakkaita teoksia, joissa tarut ja menneisyys ovat keskeisessä
roolissa.
Julkaisussa kuvataan idän mystiikkaan ja buddhalaisuuteen perehtyneen Roerichin aikaa Himalajalla. Hän perusti vuonna 1928 Himalajalle antropologisen tutkimusaseman ja asettui asumaan Intiaan. Idässä vietetty aika heijastui merkittävällä tavalla myös hänen taiteessaan.
Julkaisun artikkelit ovat kirjoittaneet erityisasiantuntija FM Anna Nesterova, tutkija Dimitri
Popov sekä museonjohtaja Tuija Wahlroos.
Elämän harjulla – Akseli Gallen-Kallela ja Jusélius-mausoleumi esittelee Akseli Gallen-Kallelan
Jusélius-mausoleumin freskojen esitöitä ja luonnoksia. Kirja kertoo mausoleumifreskojen uusimman tulkinnan. TaM Nina Kokkinen on kiinnittänyt huomiota taiteilijan oman alter egon,
vaeltajan keskeiseen rooliin luonnosvaiheessa. Hahmo poistettiin luonnoksista aivan toteutuksen viime vaiheessa. Poispyyhittynäkin Kokkisen totuudenetsijäksi kutsuma hahmo tarjoaa
tärkeän avaimen mausoleumifreskojen tulkintaan. ”Se antaa yhden visuaalisesti tunnistettavan
muodon Gallen-Kallelan taidetta ja elämää leimaavalle pyrkimykselle etsiä vastauksia siihen kokonaismysteeriin´, jonka taiteilija katsoi pitävän sisällään niin ihmiseloon kuin kuolemaankin
liittyvät salaisuudet,” toteaa Kokkinen.

Juhlavuoden logon suunnitteli
Niilas Nordenswan.
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Mausoleumifreskoihin kiteytyy Gallen-Kallelan aikaisempi taiteellinen tuotanto kansankuvauksesta melankolisiin
Kalevala-aiheisiin. Se on samalla kotimaistettu tulkinta
eurooppalaisista kuolemantanssi -aiheista. Julkaisussa GallenKallelan yhteyksiä keskiaikaiseen dancemacabre -kuvastoon
avaa näyttelijäntaiteen professori Hannu-Pekka Björkman.
Julkaisussa Gallen-Kallelan Museon tutkijat puolestaan avaavat Gallen-Kallelan puu- ja kasviaiheita sekä fresko-ohjelmaa.

Julkaisujen lisäksi museo tilasi juhlavuodelle oman logon Niilas Nordenswanilta (NordenswanSiirilä), joka näkyi läpi vuoden myös yhteistyökumppanien tiedotuksessa. Museo painatti myös
juhlavuodelle esitteen, jossa on ohjelmanostoja ja tietoa juhlavuodesta.

Museokokoelmat
Museokokoelmat olivat aktiivisesti mukana juhlavuotta
tekemässä. Gallen-Kallelan Museo antoi asiantuntija- ja
kuratointiapua kaikkiin museon ulkopuolella järjestettyihin
juhlavuoden näyttelyihin. Lainanottajia rohkaistiin
muodostamaan ja tuomaan esiin oma uusi tulkintansa
aineistoista. Gallen-Kallelan Museo kieltäytyi sanelemasta
tapaa, jolla Gallen-Kallelasta saa puhua. Kunkin lainan
valmistelu sisälsi useita päiviä konsultointityötä. Aineioston
taustoittamiseksi ohjattiin kirjallisuuden ja arkistoaineistojen
äärelle, ja näitä digitoitiin lainaajien avuksi.
Gallen-Kallelan Museo tarjosi juhlavuoden kuratointiavun sekä lainojen valmistelun ja
pakkaamisen veloituksetta. Näin tehtiin Gallen-Kallelan taidetta tunnetuksi kaikkiaan
kymmenessä näyttelyssä Suomessa ja ulkomailla. Valtakunnallinen näkyvyys oli
poikkeuksellinen. Gallen-Kallelan tuotantoa oli museon lainaamana esillä Helsingissä, Espoossa,
Porissa, Tuusulassa, Sastamalassa, Kajaanissa ja Kemissä. Lisäksi Gallen-Kallelan teokset aiheesta
Keitele olivat esillä Fondation Louis Vuittonilla Pariisissa. Museo auttoi myös muiden Keiteleaiheiden jäljittämisessä ja teosten taustoittamisessa.
Gallen-Kallelan Museon kokoelmista lainattiin Gallen-Kallelan taideteoksia, luonnoksia sekä
kulttuurihistoriallisia objekteja 402 kappaletta ympäri Suomea sekä Eurooppaa. Lisäksi museon
kautta lainattiin 5 objektia ja museolle talletetuista lainattiin 26 objektia.
Lisäksi museolta annettiin kuvia juhlavuoden yhteistyöhankkeisiin yhteensä lähes 400 kappaletta. Museon kuvia nähtiin muun muassa erilaisissa konserteissa April Jazzin, Turku Sinfoniettan ja
Turun konserttitalon sekä Savoy-teatterin Symposion-esityksissä.
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Ystävät 150 vuotta
Gallen-Kallelan juhlavuosi linkittyi myös Ystävät 150teeman kautta Jean Sibeliuksen ja Pekka Halosen 150
-vuotisjuhliin. Juhlavuosi 2015 tarjosi mahdollisuuden
tutustuanäiden kolmen suuren suomalaisen taiteilijan ja
ystävyksen elämänvaiheisiin ja tuotantoon sekä tarkasteli
kaikkien kolmen elinikäistä ystävyyttä.
Ystävät 150 vuotta-juhlavuoden ohjelma toteutettiin ystävysten taiteilijakotimuseoiden yhteistyönä. Samalla yhteislipulla oli juhlavuoden ajan mahdollista päästä Akseli Gallen-Kallelan
Tarvaspäähän, Pekka Halosen Halosenniemeen ja Jean Sibeliuksen Ainolaan sekä Järvenpään
taidemuseoon. Yhteistyö oli mielekästä, sillä taiteilijakodit ovat tärkeitä kulttuurihistoriallisia
kohteita ja kertovat paljon rakennuttajistaan.
Yhteistyö museoiden välillä ulottui myös viestintään ja markkinointiin. Ystävät 150 vuotta juhlavuoden ohjelmalle tehtiin omat nettisivut ja yhteisflyeri, jolla yhteistä juhlavuotta mainostettiin laajalti. Flyeria jaettiin muun muassa Matkamessuilla, joilla Gallen-Kallelan Museo oli
mukana Tuusulan suunnittelemalla osastolla.
Juhlavuoden aikana Ystävät 150 vuotta -yhteistyön tiimoilta taiteilijakotien henkilökunta järjesti vierailuluentoja museoiden välillä. Gallen-Kallelan Museossa Ystävät 150 vuotta -aiheisilla
näkökulmaopastuksilla kuultiin Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Jean Sibeliuksen ystävyydestä ja perhe-elämästä asiantuntijoiden kertomana.
Hieno osa Ystävät 150 vuotta -yhteistyötä oli 19.11. Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen
juhlaseminaari Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa. Seminaarin järjestivät
yhteistyössä Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos /
taidehistorian oppiaine, Gallen-Kallelan Museo, Halosenniemen museo ja Pekka Halosen seura.
Juhlaseminaarin tarkoituksena oli esitellä suurelle yleisölle Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka
Halosen taiteen tutkimuksen uusinta tietoa sekä arvioida heidän taiteensa teemoja tuoreista
näkökulmista käsin. Puheenvuoroissa käsiteltiin muun muassa luontoaiheita, omakuvia sekä
taiteilijaprofessorien juhlavuoden kunniaksi luotuja Facebook-profiileja.
Seminaariin oli vapaa pääsy ja paikalla oli noin 120 kuulijaa.
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Seminaariohjelma
13.00–13.15 Gallen-Kallelan Museon museonjohtaja Tuija Wahlroos:
Tervetulosanat
13.15–13.45 Helsingin yliopiston taidehistorian professori FT Ville Lukkarinen
”Tuohilipillä alkuperäisyyttä ammentamassa”
13.45–14.30 Turun yliopiston väitöskirjatutkija TaM Nina Kokkinen
”Totuudenetsijöiden jäljillä – henkisyyden teemoja Akseli Gallen-Kallelan
ja Pekka Halosen taiteessa”
14.30–15.00 Kahvitus
15.00–15.45 Ateneumin intendentti FT Anna-Maria von Bonsdorff “Taidetta
rannoista, puista ja järvestä – Pekka Halonen ja Jean Sibelius”
15.45–16.15 FT Marja Lahelma ”Taiteilijan katse: Pekka Halosen omakuvista”
16.15–16.45 Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professori FT Riikka
Stewen ”Mentori ja moderni primitiivi: Axel Gallén Hugo Simbergin opettajana”
16.45–17.00 Gallen-Kallelan Museon projektityöntekijä FM Satu Rantala
“Saunaveljet, someveljet - Akseli ja Pekka Facebookissa vuonna 1915”

Juhlaraha
Juhlavuoden kunniaksi valittiin ja painettiin Akseli GallenKallela -juhlaraha. Juhlaraha julkaistiin 22.10. ja niitä painettiin 5 000 kappaletta, joista 100 on numeroitu.
Akseli Gallen-Kallela –juhlarahan tunnuspuolella on kuvattuna
taiteilijan käyttämä maalauspaletti, laskeutuva henki ja Tuonelan
joutsen. Arvopuolen kuvio kunnioittaa Gallen-Kallelan taidegrafiikkaa. Juhlarahan on suunnitellut Hannu Veijalainen.
Juhlaraha valittiin juhlarahan suunnittelukilpailuun tulleiden
ehdotusten joukosta. Valitsijaraatiin kuului muun muassa GallenKallelan Museon johtaja Tuija Wahlroos.

Akseli Gallen-Kallela
-juhlaraha. Kuva: Suomen
rahapaja.
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Valtakunnallinen juhlavuosi
Gallen-Kallelan Museo toimi juhlavuoden valtakunnallisten
tapahtumien koordinoijana ja tiedottajana Opetus- ja
kulttuuriministeriön tuella. Juhlavuoden maanlaajuista
ohjelmaa varten kartoitettiin yhteistyökumppaneita hyvissä
ajoin. Juhlavuoden ohjelman tavoitteena oli kattaa koko
Suomi ja Gallen-Kallelan Museon yhteistyökumppaneiksi
valikoituikin kulttuurilaitoksia ja erilaisia työryhmiä
Helsingistä Kemiin. Juhlavuoden ohjelmistoa pyrittiin
suunnittelemaan monipuoliseksi ja siihen kuuluvatkin
lukuisat näyttelyt, monipuolinen ohjelma sekä uuden
tietoaineiston julkaiseminen. Juhlavuoden ohjelma otettiin
hyvin vastaan ja mikäli koko juhlavuosiohjelmaan kuuluvat
tahot lasketaan yhteen, kävi näyttelyissä ja erilaisissa
tapahtumissa yhteensä yli 100 000 ihmistä.
Juhlavuotta varten tilattiin oma logo, jota myös yhteistyökumppanit käyttivät. Juhlavuoden
maanlaajuinen näyttely- ja tapahtumasisältö koottiin Gallen-Kallelan Museon alkuvuodesta
julkaistuille uusituille verkkosivuille ja ohjelmaa päivitettiin läpi vuoden.
Lisäksi museon henkilökunta luennoi laajalti ympäri Suomea valtakunnallisen juhlavuosiohjelman yhteistyökumppaneiden tapahtumissa.

Juhlavuoden 2015 ohjelma
Vuosi 2015 oli juhlan aikaa koko maassa kun Akseli Gallen-Kallelan syntymästä tuli kuluneeksi
150 vuotta! Gallen-Kallelan Museolla oli ilo koordinoida juhlavuoden maanlaajuista ja monipuolista ohjelmaa. Juhlavuoden aikana tuodaan esiin Akseli Gallen-Kallelan tuttua, mutta myös
tuntemattomaksi jäänyttä puolta.
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Kajaani
NäyttelyAkseli Gallen-Kallela Kalevala-kirjojen kuvittajana oli esillä Kainuun museon galleriahuoneessa 22.2. – 17.5. Näyttely kertoi taiteilijan pyrkimyksistä kuvittaa koko Kalevala.
Gallen-Kallelalle Kalevala oli tärkeä aihe. WSOY:n kustantamana Gallen-Kallela kuvitti KoruKalevalan, joka julkaistiin vuonna 1922. Tämän jälkeenkin Gallen-Kallela suunnitteli valmistavansa vielä uransa huipennuksena kuvitetun Suur-Kalevalan, joka jäi kuitenkin taiteilijalta
kesken, kun hän kuoli maaliskuussa 1931. Kalevalan 50 runosta kuvitus ehti valmistua viiteen
runoon.
Näyttelyä varten Kainuun Museo sai lainaan alkuperäisiä Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-aiheisia luonnoksia ja piirustuksia Gallen-Kallelan Museosta.

Kuopio
Galleria Valohuoneen ja VB-valokuvakeskuksen näyttely Kansallistaiteilijan ateljee, koti ja maailma – Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuoden valokuvanäyttely oli esillä Galleria Valohuoneessa 13.2 – 28.3. Näyttely syntyi Gallen-Kallelan Museon Flickr:ssa julkaiseman Akseli
Gallen-Kallelan valokuvakokoelman kuvista.

Tuusula
Tuusulassa järjestettiin taiteilijakolmikon Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi näyttelyitä sekä niihin liittyviä luentoja, opastuksia ja tapahtumia.
Halosenniemessä oli esillä 10.2.–24.5. näyttely Terve mieheen – Akseli Gallen-Kallela Pekka
Halosen vieraana. Näyttely käsitteli kahden taiteilijan ystävyyttä. Radikaali oman tiensä kulkija
Akseli Gallen-Kallela oli vakaampimieliselle Pekka Haloselle läheinen taiteilijatoveri. Opiskeluvuosien aikana syntynyt
ystävyys kesti läpi elämän. Näyttelyssä
oli esillä molempien taiteilijoiden teoksia nuoruuden kokeiluista aina kypsään
taiteilijuuteen.

Halosenniemessä oli esillä Gallen-Kallelan
teoksia Terve mieheen -näyttelyssä.

Näyttelyyn liittyi luentosarja, joka käsitteli muun muassa Kalevalan kuvittamista, kultakauden muusia ja taiteilijoiden
ystävyyttä.Gallen-Kallelan Museon johtaja
Tuija Wahlroos luennoi Akseli GallenKallelan Aino-triptyykistä 28.2. Kirjailija
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Kirsti Manninen luennoi otsikolla Kultakauden muusat 8.3. Museonjohtaja emeritus Markku
Valkonen puolestaan luennoi otsikolla Mistä talvimaisemat tulevat 26.4.
Erkkolassa oli esillä 29.4.–6.9.näyttely Karjalan kunnailla. Näyttelyssä nähtiin kuvituksia ja
maalauksia karelianismin hengessä kultakaudelta 1930-luvulle. Kanteleensoittajien ja runonlaulajien muotokuvat, Pekka Halosen Karjalan maisemat sekä Akseli Gallen-Kallelan Koru-Kalevalan ja Suur-Kalevalan kuvitukset edustivat vanhemman taiteilijapolven tuotantoa. Myöhemmin
taas Martta Wendelinin lisäksi muun muassa Rudolf Koivu ja Akseli Einola kuvittivat kalevalaisia tai karjalaisia aiheita.
Näyttely Sointuja siveltimellä oli esillä Halosenniemessä 8.9.–13.12. Näyttelyssä oli mukana
teoksia muun muassa Akseli Gallen-Kallelalta, Pekka Haloselta, Eero Järnefeltiltä, Albert Edelfeltiltä, Ellen Thesleffiltä sekä Magnus Enckelliltä. Näyttelyn teemana oli musiikki. Kultakauden taiteilijoille musiikki oli tärkeä inspiraation lähde ja osa elämää. Esillä oli musiikkiaiheisia
maalauksia kanteleensoitosta aina sävelten siivittäminä maalattuihin luontoaiheisiin – metsien
huminaan ja koskien kuohuntaan. Musiikki innoitti maalaamaan ja toisaalta kuvataiteet ja
kirjallisuus vaikuttivat musiikkiin.

Pori
Satakunnan Museo järjesti Satakunnassa syntyneen ja varttuneen Akseli Gallen-Kallelan kunniaksi kolme näyttelyä ja
useita tapahtumia.
Näyttely Mikä ilo, mikä valo, Akseli Gallen-Kallela Afrikassa oli esillä Satakunnan Museossa 6.3. – 31.5. Näyttely
kertoi taiteilijan ja tämän perheen matkasta Itä-Afrikkaan
nykyisen Kenian alueelle vuosina 1909–1910. Näyttelyssä esiteltiin Akselin, Mary-vaimon sekä lasten Kirstin ja
Jorman matkaa esineiden, valokuvien, luonnontieteellisen
aineiston sekä tietysti taideteosten kautta.
Näyttelyn oheisohjelmaan kuuluivat seniori-iltapäivät,
yleisöopastukset sekä Porin kesäyliopiston kanssa yhteistyössä järjestetty luentosarja Akseli Gallen-Kallelan
elämää Suomessa ja Afrikassa keskiviikkoisin 11.3. – 6.5.
Luentosarjaan liittyen Gallen-Kallelan Museon johtaja
Tuija Wahlroos luennoi otsikolla Ekvaattorin valo – Akseli
Gallen-Kallela taiteilijana Afrikassa 25.3. Gallen-Kallelan
Museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen puolestaan
luennoi Gallen-Kallelan ja Jean Sibeliuksen ystävyydestä 8.4.
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Porissa järjestettiin
audiovisuaalinen konsertti Akseli
Afrikassa – Jukka Perko Jazztet.

Satakunnan Museo esitteli myös kuvajournalisti Juha Laitalaisen valokuvia, jotka hän on ottanut
Gallen-Kallelan jalanjäljissä kulkemaltaan matkalta sata vuotta myöhemmin. Näyttely Ihmisyyden lähteellä – Kuvajournalisti Juha Laitalaisen valokuvia Akseli Gallen-Kallelan jalanjäljillä
Itäisessä Afrikassa sadan vuoden jälkeen oli esillä Satakunnan Museon kahvilassa 6.3. – 31.5.
Myös Porin kaupunginkirjastossa järjestettiin juhlavuoden tiimoilta luentoja. Tutkija Nina
Kokkisen Uusia näkökulmia Juselius -mausoleumin maalauksiin -luento kuultiin 31.3.2015.
Gallen-Kallelan Museon johtaja Tuija Wahlroos puolestaan luennoi otsikolla Akseli Gallen-Kallelan Suur-Kalevala: toteutumaton unelma 15.4.
Lisäksi Porissa järjestettiin juhlavuoden ohjelmaan kuuluvia konsertteja. Audiovisuaalinen
konsertti Akseli Afrikassa – Jukka Perko Jazztet esitettiin 18.4. Konsertissa Akseli Gallen-Kallelan Afrikan-kauden maalaukset ja piirrokset saivat uuden elämän. Konsertin järjestämisessä oli
mukana myös Porin kulttuuriasiainkeskus.
Porin Oopperan ja Suomalaisen Kamariooppera ry:n Akseli monologiooppera Akseli – seitsemän elämänhetkeä esitettiin 20.10. ja 22.10. Kimmo Hakolan säveltämä monologiooppera
avasi seitsemässä elämänhetkessä Akseli Gallen-Kallelan mielenmaisemia ja näkyjä, kuten nuoruuden Pariisin iloja ja pettymyksiä, syvää rakkautta Mary-vaimoon, tyttären kuoleman aiheuttamaa tuskaa sekä Afrikan valoa ja kauneuden huumaa. Librettona toimi Pekka Hako ja roolin
tulkitsi baritoni Gabriel Suovanen. Oopperan ohjasi Vilppu Kiljunen ja johti kapellimestari Jan
Söderblom. Orkesterina oli Pori Sinfoniettan kamariorkesterikokoonpano.
Kulttuurin superlauantaita ja Museoiden yötä vietettiin Satakunnan Museossa 16.5. klo 11-24.
Ohjelmaan kuului Zamburu-yhtyeen esiintyminen ja soitinesittely, valokuvaaja ja kuvajournalisti Juha Laitalaisen matkakertomukset Afrikasta Akselin jalanjäljissä, korutaiteilija Mari
Syrénin afrikkalainen korupaja sekä ilmaisopastukset Mikä ilo, mikä valo! -näyttelyyn.
Juhlavuoden viimeinen näyttely Porissa oli Akseli Gallen-Kallelan taidetta Satakunnan Museossa, joka oli esillä Satakunnan Museossa 11.9.2015 – 10.1.2016. Näyttelyssä esillä olivat
Satakunnan Museon kokoelmiin kuuluvat ja museoon talletetut taiteilijan teokset. Näyttelyssä
nähtiin myös esineitä sekä otos Juséliuksen mausoleumin freskomaalausten luonnoksista, joita
säilytetään Satakunnan Museossa.Taideteosten lisäksi näyttelyssä esiteltiin myös Gallen-Kallelalle kuuluneita esineitä.

Espoo
April Jazz juhlisti Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlaa taiteilijan syntymäpäivänä 26.4.
monitaiteellisella juhlakonsertilla. Jarmo Saaren isännöimässä ainutkertaisessa konsertissa Tapiolasalin lavalla nähtiin ja kuultiin eri taiteenalojen huipputekijöitä sekä Gallen-Kallelan töitä,
tekstejä ja alter egoja. Akselin elämän ja taiteen innoittama musiikki nivoi yhteen teoksen,
johon yhdistyivät tanssiteatteri Glims & Glomsin koreografiat sekä Jenni Valorinnan luoma
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visuaalinen maailma. Konsertissa esiintyivät Jorma Hynninen,
Anu Komsi, Jarmo Saari, Marzi
Nyman, Jukka Eskola, Niko
Kumpuvaara, Atte Kilpeläinen,
Eerik Siikasaari ja Samuli Kosminen sekä tanssijat Tuomo Railo
ja Simo Heiskanen. Konsertti
toteutettiin yhteistyössä Gallen-Kallelan Museon ja Espoon
kaupungin kanssa.
Helinä Rautavaaran museossa oli
April Jazz ja Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlakonsertti.
esillä 6.5. – 23.8. näyttely KopKuva Igor Väisänen. Kuvassa Simo Heiskanen ja Tuomo Railo.
pakuoriainen ja muita näytteitä
– isänmaan puolesta GallenKallela. Pienoisnäyttely kertoi
kuinka suomalaista luontoa ja maaseudun elämää ihannoiva taiteilija löysi itselleen kodin Brittiläisestä Itä-Afrikasta. Gallen-Kallela perheineen lähti Ranskasta vuoden 1909 lopulla ja asettui
asumaan vaatimattomaan taloon Nairobin ulkolaidalle. Perhe sopeutui hyvin uuteen elämään.
Maalaaminen, piirtäminen, valokuvaus, kasvi- ja eläinnäytteiden kerääminen sekä satunnaiset
safarit täyttivät taiteilijaperheen elämän. Muistoiksi Afrikan matkasta jäivät lukuisat maalaukset, piirustukset, valokuvat ja keräilykokoelmat. Perheen keräämistä kansatieteellisistä esineistä
osa annettiin Antellin valtuuskunnalle. Lisäksi Gallen-Kallelat perustivat pitämistään esineistä
oman ”Afrikka-museon” Tarvaspään ateljeetaloon.

Sastamala
Akseli Gallen-Kallela eli lapsuutensa ja nuoruutensa Jaatsin tilalla Tyrväällä (nykyisin Sastamala). Sastamala järjesti juhlavuoden kunniaksi osana valtakunnallista juhlavuotta monia tapahtumia ja näyttelyitä otsikolla Akseli Gallen-Kallelan juhlavuosi 2015 Sastamalassa.
Sastamalan seudun museossa oli esillä 26.4.2015 – 10.1.2016 näyttely Kotipiha ja lapsuuden
maisemat – valokuvia Akseli Gallen-Kallelan Tyrväältä.Valokuvanäyttely pohjautui Gallen-Kallelan veljeltään 50-vuotislahjaksi saamaan muistoalbumiin.
Axel Gallén - Tyrväältä Pariisiin -näyttely oli puolestaan esillä Galleria Akselissa 15.8.-4.10.
Näyttely kertoi Axelin opintiestä taiteilijaksi Suomessa keskittyen erityisesti varhaisiin öljymaalauksiin, joita hän teki lomillaan Tyrvään maisemissa 1881-1884. Näyttelyn teokset olivat
lainassa Ateneumista, Gallen-Kallelan museosta, Serlachius-museoilta ja Tampereen taidemuseosta. Näyttelyn kuraattorina toimi dosentti FT Marja-Liisa Rönkkö.
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Kulttuurikeskus Jaatsissa oli 26.4. – 4.10.2015 esillä näyttely Ritareita, kirahveja ja kotipihan
elämää – nuori taiteilija Akseli Gallen-Kallela. Näyttely esitteliGallen-Kallelaa ennen hänen
kuuluisuuttaan. Näyttely esitteli kouluikäisen taiteilijan, jonka piirustusten aiheet vaihtelivat
kotipihan elämästä kaukomaiden intiaaneihin ja mielikuvituslinnojen haamuihin, sorsanmetsästyksestä leijonanmetsästykseen ja Gulliverin seikkaluihin. Pikkupoikana taiteilija luonnosteli
ensimmäiset kuvansa esimerkiksi Kalevalasta ja maaseudun ihmisistä arkisissa töissään. Näyttelyn tuottivat Sastamalan seudun museo ja Sastamalan kaupungin kulttuuripalvelut, käsikirjoitus oli museoamanuenssi Minna Honkasalon. Teokset olivat lainassa Gallen-Kallelan Museon
kokoelmista.
Sastamalassa juhlittiin läpi vuoden erilaisia juhlavuoteen liittyviä merkkipäiviä. Jaatsissa järjestettiin juhlatilaisuus syntymäpäivänä 26.4. 3.9. puolestaan vietettiin Karkussa Gallen-Kallelan
äidin Matildan syntymäpäivää.
Suomalaisen kirjan museossa Pukstaavissa oli esillä 16.5. – 4.10. näyttely Akseli Gallen-Kallelan
kirjasto, johon aineisto oli lainattu Gallen-Kallelan Museon kokoelmista. Esillä oli Gallen-Kallelan Jaatsin ajan kirjastoa.
Sastamalan Opisto järjesti luentoja ja musiikkiesityksiä. Muun muassa Gallen-Kallelan Museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen luennoi Gallen-Kallelan ja Sibeliuksen ystävyydestä
14.11. Gallen-Kallelan Museon johtaja Tuija Wahlroos puhui kirjailija Juha Vakkurin ja Pekka
Hakon kanssa Vanhan kirjallisuuden päivillä 26. – 27.6. teemalla Akseli Gallen-Kallela – taiteilija, Afrikan kävijä ja oopperasankari.
Sastamalan kulttuuripalvelut tilasivat kirjailija Marko Vesterbackalta näytelmän, jonka käsikirjoitus jaettiin kaikille Sastamalan kouluille. Koululaisnäytelmä Kaksi poikaa ja varis esitettiin
Gallen-Kallelan juhlavuoden iltamissa 18.11. Sylvään koululla.
Lisäksi Sastamalassa järjestettiin erilaisia rooliopastuksia, teemaopastuksia, kohdeopastuksia
Jaatsilla ja Galleria Akselissa sekä kävelykierroksia Gallen-Kallelan äidin Matildan maisemissa
Karkussa.

Helsinki
Gallen-Kallelan Museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen luennoi Ateneumin taidemuseossa 5.2. järjestetyssä Taiteen keskellä Sibelius -seminaarissa otsikolla Sävellettyjä kuvia, maalattua musiikkia? Akselin ja Jannen yhteiset aiheet.
Villa Gyllenbergissä oli esillä 16.9.2015 – 3.1.2016 näyttely Naamiaisia, sirkushuveja ja katutaidetta.Villa Gyllenbergin Akseli Gallen-Kallelan juhlavuoden näyttelyn lähtökohta oli tutkia
ja esitellä kahta melko tuntematonta Gallen-Kallelan öljymaalausta Signe ja Ane Gyllenbergin
säätiön kokoelmassa: Jälkisammutus (1887) ja Huvipuisto (ajoittamaton, aikaisemmalta nimel33

tään Kasperteatteri). Näyttelyä edeltäneen tutkimuksen myötä Villa Gyllenberg oli kartuttanut
tietoa näistä teoksista ja muista Gallen-Kallelan 1880-luvun sirkus- ja huvipuistoaiheista.
Näyttelyssä esiteltiin viisi Akseli Gallen-Kallelan maalausta 1880-luvulta sekä lähes 30 naamiais- ja sirkusaiheista maalausta ja roolimuotokuvaa suomalaisilta, ruotsalaisilta ja ranskalaisilta
taiteilijoilta 1700-luvulta 1950-luvulle. Näyttelyn taiteilijoita olivat Jakob Björk, Alvar Cawén,
Marcus Collin, Albert Edelfelt, André Foy, Akseli Gallen-Kallela, Johann Gottlieb Fridrich,
Ester Helenius, Gösta von Hennigs, Henri-Gabriel Ibels, Fernand Khnopff, Väinö Kunnas,
Michele Marieschi, Åke Mattas, Lorens Pasch vanhempi, Antoine Pesne, Maurice Georges
Poncelet, Georges Rouault, Fredrik Wilhelm Scholander, Carl Henrik d’Unker ja Jacob Willemszoon de Wet vanhempi.
Villa Gyllenberg järjesti näyttelyn yhteydessä oheisohjelmaa, jolla pyrittiin liittämään näyttelyn
historiallinen aihe nykypäivään. Luentoja pitivät muun muassa FT, kirjailija Anna Kortelainen ja
Lotta Nylund. 4.10. järjestettiin konsertti Love, Madness and Despair – barokin elekieli. Sopraanona toimi Minna Nyberg, viulussa kuultiin Hannu Vasaraa ja sellossa Elina Mattilaa, cembaloa
soitti Marianna Henriksson.21.10. Villa Gyllenbergissä järjestettiin Nukketeatteri Poijun esitys
Marionettien vierailu. 4.11. oli vuorossa luento ja oopperalaulua otsikolla Katuoopperaa ja housurooleja – koomisen oopperan juuret. Luennosta vastasi Euroopan historian dosentti, FT Charlotta
Wolff, laulusta Sara Selenius ja pianossa kuultiin Amanda Henrikssonia.
Symposion-nykytanssiteos esitettiin
Helsingin Savoy-teatterissa 10.–
11.9. Teos tarjosi uuden näkökulman Akseli Gallen-Kallelan elämäntyöhön. Esityksen poikkeuksellisen
laaja musiikillinen sointimaailma,
taidokas nykytanssi ja kokonaisvaltainen visualisointi yhdistyivät huimaksi sukellukseksi mestaritaiteilijan
työhön ja elämään. Symposion-teos
käsitteli myös sitä, miten jokainen
sukupolvi luo omat merkityksensä
taiteilijan työlle. Kansallistaiteen
pyhimyskertomukset lisäävät omat
myyttien kerroksensa ikiaikaisten
Kalevala-tarinoiden rinnalle.

Symposion (2015), Saku Koistinen, Pekka Louhio, Minttu Pietilä,
Riku Koskinen, Kärtsy Hatakka, Thomas Freundlich.
Kuva: Timo Happonen.

Symposion-teos valmisteltiin yhdessä Gallen-Kallelan Museon kanssa, jonka arkistoista saatiin
visualisoinnin pohjaksi muun muassa aiemmin julkaisematonta luonnosmateriaalia.
Taiteenlajeja ja musiikintyylejä törmäyttäneen, viidelle tanssijalle toteutetun kokoillan teoksen
koreografina toimi Thomas Freundlich ja säveltäjinä Kärtsy Hatakka sekä Rene Ertomaa. Teok34

sessa musiikin esittivät livenä rock-yhtye Waltari sekä klassinen Maestria-jousikvartetti. Teoksen
tanssijat olivat Saku Koistinen, Riku Koskinen, Pekka Louhio, Minttu Pietilä.
Kansallisarkistossa avattiin 10.12. näyttely Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen. Näkökulma: Saksa, Iso-Britannia, Itävalta ja Unkari. Näyttely on toinen osa neljän näyttelyn sarjaa, joka
esittelee millaisena Suomi, suomalaiset ja Suomen pyrkimykset näyttäytyivät muiden eurooppalaisten maiden silmin maamme itsenäistymistä edeltävinä vuosikymmeninä ja itsenäisyyden
alkuvuosina. Näyttelysarja liittyy Suomen sataa itsenäisyyden vuotta juhlistavaan Suomi 100
-hankkeeseen.
Näyttely koostuu alkuperäisasiakirjoista, julkaisuista, valokuvista, maalaustaiteesta ja aikakauden esineistöstä. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat kirjallisuus (erityisesti matkakertomukset),
kauppa- ja diplomaattisuhteet sekä työväenliikkeen ja osuustoiminnan tulo Suomeen. Erityistä
huomiota saavat jääkäriliikkeen syntyminen Suomessa, naisliike, saksalainen Helsinki sekä
näyttelysarjalle nimen antanut Pro Finlandia -kulttuuriadressi. Taiteen saralla huomiota kiinnitetään suomalaisten taiteilijoiden (mm. Jean Sibelius ja Akseli Gallen-Kallela) opintomatkoihin
Saksaan, ja arkkitehtuurissa suomalaiseen kansallisromanttiseen arkkitehtuuriin, jossa jugendin
ja art nouveaun piirteet yhdistyivät, erityisesti Eliel Saarisen suunnitelmien kautta.
Gallen-Kallelan Museosta lainattiin näyttelyyn taideteoksia ja arkistoaineistoa. Museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen kirjoitti myös artikkelin Akseli Gallen-Kallela Saksanmaalla ja
vähän Britanniassakin näyttelyn yhteydessä ilmestyneeseen kirjaan.

Turku
Turun Filharmonisen Orkesterin konsertti Punaista ja valkoista esitettiin Turun konserttitalossa
17.9. Konsertissa kuultiin Jean Sibeliuksen ja Sergei Prokofjevin musiikkia. Prokofjev sävelsi toisen pianokonserttonsa itsemurhan tehneen pianistiystävän muistolle vuosina 1912–13.
Vuoden 1917 mellakoissa käsikirjoitus kuitenkin tuhoutui, ja niinpä säveltäjä kirjoitti teoksen
uudestaan vuonna 1923. Monisyinen pianokonsertto sai konsertissa seurakseen ennen esittämättömän, rekonstruoidun version Sibeliuksen Karelia-sarjasta. Karelia-musiikin yhtenä
inspiroijana oli Sibeliuksen hyvä ystävä, taidemaalari Akseli Gallen-Kallela, jonka maalauksista
koottu esitys toi konserttiin visuaalisen ulottuvuuden. Valokuvat Gallen-Kallelan teoksista
saatiin Gallen-Kallelan Museon kokoelmista. Kapellimestarina toimi Tuomas Hannikainen ja
pianossa kuultiin Laura Mikkolaa.

Kemi
Kemin taidemuseossa oli esillä 6.11.2015 – 14.2.2016 näyttely Välähdyksiä sankarin elämästä
– Akseli Gallen-Kallela 150 vuotta. Aihepiireinä näyttelyssä oli luonto, Kalevala, Pariisin aika
opintomatkoista Pariisin paviljonkiin sekä Afrikan tutkimus- ja aineistonkeruumatkojen anti.
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Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Medialaboratorion tutkimustyöryhmä “System of Representation
Research Group” toteutti näyttelyyn Pavillion-lyhytelokuvan ja
Gallen-Kallelan Madonna-teoksesta laaditun ImaNote-tietokonehavainnollistuksen.
Näyttelyssä nähtiin ex-libriksiä, julistelitografioita, puupiirroksia, reliefejä, öljymaalauksia ja maalaukseen liittyvää esineistöä.
Lisäksi näyttelyssä esiteltiin myös Gallen-Kallelan taideteollista
tuotantoa, kuten Iris-tuoli, Liekki-ryijy ja Ruusu-tyyny.
Afrikan matkoilta hankittua aineistoa näyttelyssä edustivat krokotiilin ja seepran nahka, norsun häntä ja hammas sekä mustat pienet sarvet. Mustavalkoiset mdf-levyvalokuvat kertoivat
afrikkalaisesta elämästä.
Näyttelyn oheisohjelmaan kuuluivat opastukset, työpajat, musiikki- ja videoesitykset sekä lukupiiri.
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Akseli-Gallen Kallela:
Madonna 1891. Öljy kankaalle,
48 X 36. Gallen-Kallelan
Museo. Kuva: Gallen-Kallelan
Museo/ Douglas Sivén.

Juhlavuoden näkyvyys
Medianäkyvyys
Juhlavuosi saavutti näkyvyyttä runsaasti mediassa. Pääkaupunkiseudun lehdistä Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Helsingin Uutiset sekä Länsiväylä julkaisivat lukuisia juttuja juhlavuodesta. Valtakunnallisesti juhlavuosi huomioitiin
YLE:n eri medioissa moneen eri otteeseen. Ulkomailla juhlavuodesta uutisoi muun muassa Financial Times.
Maakuntalehdistä juhlavuodesta kirjoittivat muun muassa Savon Sanomat, Turun Sanomat,
Kouvolan Sanomat, Keski-Uusimaasekä Kokemäen Jokilaakson Sanomat.
Lisäksi myös aikakauslehdet kuten Mainonta ja markkinointi, Taloustaito
ja Suomen Kuvalehti huomioivat juhlavuoden jutuissaan.
Televisiossa juhlavuosi huomioitiin sekä YLE:ssa että MTV3:lla. Radion puolella juhlavuodesta kuultiin muun muassa Sveriges Radiosta, Radio Porista, YLEn Kultakuumeessa sekä Radio
Classicilta.
Museon teki juhlavuonna yhteistyötä ET-lehden kanssa. Yhteistyö käsitti kaksi yhden hinnalla
-lipun ET-lehden lukijoille sekä lukijatilaisuudet 14.2., 9.5. ja 5.9.

Protokolla
Juhlavuosi huomioitiin paikallisella ja valtakunnallisella tasolla hyvin. Näyttelyiden avajaisissa oli
mukana Suomen yhteiskunnallisten ja kulttuuristenpiirien sekä muun muassa Helsinkiin akkreditoidun
diplomaattikunnan edustajia. Avajaisvieraina ja
näyttelyiden avaajina nähtiin juhlavuoden aikana
Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Venäjän
Suomen-suurlähettiläs Alexander Rumyantsev, Idän
museon johtaja Aleksandr Sedov sekä juhlavuoden
suojelija Riitta Uosukainen.

Juhlavuoden suojelija Riitta Uosukainen
Elämän harjulla -näyttelyn avajaisissa.
Kuva: Markus Wahlroos.
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Lisäksi Gallen-Kallelan Museon johtaja Tuija Wahlroos edusti linnanjuhlissa, joiden teemana oli
vuonna 2015 kulttuuri.

Kansainvälinen näkyvyys
Juhlavuoden toiminta keskittyi kotimaahan, mutta se sai myös kansainvälistä huomiota. Gallen-Kallelan Museon henkilökunta edusti juhlavuoden aikana ulkomaisissa tapahtumissa. Kokoelmapäällikkö
Minna Turtiainen esitteli Leipzigin kirjamessuilla 13.3.–16.3. Gallen-Kallelan juhlavuotta ja saksankielistä kirjaa otsikolla Akseli Gallen-Kallela und Berlin: das neue Buch über Gallen-Kallela, und das
150sten Jubiläumsjahr Gallen-Kallelas. Hän puhui myös Budapestissä 27.4. järjestetyissä Gallen-Kallelan 150-vuotissyntymäpäivän juhlallisuuksissaotsikolla On the Friendship of the Artist Akseli GallenKallela and the Composer Jean Sibelius. Juhlallisuudet järjestivät yhteistyössäSuomen suurlähetystö,
Budapestin 1. kaupunginosa Budávar, Budapestin kaupunki ja Finnagora – Suomen instituutti Budapestissä.
Taiteen pyhiinvaeltajat-näyttelynvalmistelussa olivat mukana venäläiset instituutiot: Valtiollinen Idän
kansojen taiteen museo ja Valtiollinen Bahrushinille nimetty teatteritaiteen keskusmuseo.
Pariisissa oli Gallen-Kallelan Keitelettä rivissä kun Fondation Louis Vuittonin uudessa näyttelyssä Les
Clefs d’une passion – Keys to a Passion oli mukana suomalaisista taiteilijoista Gallen-Kallela ja Helene
Schjerfbeck. Näyttely oli avoinna 1.4.–6.7. Näyttelyssä esillä oli Gallen-Kallelan Museon kokoelmiin
talletettu Keitele ja näyttelyyn koottiin Gallen-Kallelan Museon avustuksella esiin myös muut kolme
tunnettua Keitele-aihetta. Museonjohtaja Tuija Wahlroos osallistui näyttelyn avajaisiin 29.3.
Facebook-seuraajia Akselin Facebook-profiilille karttui maailmanlaajuisesti. Seuraajia löytyi huikeasti
yhteensä 49 eri maasta, joista suurimmat kävijämäärät löytyivät Suomesta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.
Lisäksi Twitterissä museo mainittiin muun muassa Lontoon National Galleryn taholta.
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Juhlavuosi lukuina
Juhlavuoden aikana Gallen-Kallelan Museossa kävi noin 18
400 kävijää, joka on huima 6000 kävijän nousu edeltävään
vuoteen.
Osana virallista juhlavuoden ohjelmaa ympäri Suomea järjestettiin 19 eri näyttelyä ja näissä
juhlavuosiohjelmaan kuuluvissa näyttelyissä oli yhteensä 82 664 näyttelykävijää.
Mikäli koko juhlavuosiohjelmaan kuuluvat tahot lasketaan yhteen, kävi tapahtumissa yhteensä
lähes100 000 ihmistä.
Gallen-Kallelan Museon koordinoima virallinen juhlavuoden ohjelma ulottui yhdeksään eri kaupunkiin. Näyttelyitä ja/tai tapahtumia järjestettiin osana virallista juhlavuoden ohjelmaa Espoossa, Kajaanissa, Tuusulassa, Kuopiossa, Porissa, Sastamalassa, Helsingissä, Turussa ja Kemissä.

Juhlavuoden tukijat
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