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Akseli Gallen-Kallela mentorina

Toteutin vuosina 2019–2022 tutkimuksen Akseli Gallen-Kallela 
mentorina. Vaikka Akseli Gallen-Kallelan elämäkerta tuntui olevan 
jo vankka ja vakiintunut, tutkimukseni aikana nousi esiin eräänlai-
nen onttojen kohtien kertomus: sarja tapahtumia, jotka olivat aiem-
min jääneet taiteilijan elämää kuvaavan kerronnan ulkopuolelle. Ne 
koskevat henkilöitä, joihin taidehistoria on kiinnittänyt vain vähäistä 
huomiota. Näiden tuntemattomien taiteilijanimien esiintyminen 
ja toistuminen läpi Gallen-Kallelan koko uran rikastuttaa käsitys-
tämme hänen persoonastaan. Gallen-Kallela oli nuorille taiteilijoille 
mentori, henkinen ohjaaja, joka tasoitti tietä ja mahdollisti tietyt 
taiteilijanurat. 

Gallen-Kallela tukeutui oppilaidensa kanssa käymiinsä keskustelui-
hin kehitellessään taiteellisia periaatteita, joita oli vasta löytämässä. 
Kuva kaupunkielämästä ja sivilisaatiosta eristäytyneestä, yksinäisestä 
taiteilijasta on kaukana mentorista, joka kävi jatkuvaa vuoropuhelua 
paitsi oman sukupolvensa taiteilijaystävien, myös nuorempien tai-
teentekijöiden kanssa, suoden heille runsain mitoin neuvoja ja kan-
nustusta. Tämä paljastaa hänessä myös avosydämisen persoonallisuu-
den, joka tunnisti herkästi lahjakkuuden toisessa ihmisessä. Osansa 
rohkaisusta saivat myös naistaiteilijat, jotka yllättyivät ensimmäisinä 
Gallen-Kallelan ennakkoluulottomuudesta.

Laura Gutman, 2022
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Albert Edelfelt Akseli Gallen-Kallelan mentorina

Pariisi, 1884–1889

Ensimmäinen suomalainen taidemaalari, joka saavutti merkittävän kansainvälisen maineen, oli Albert 
Edelfelt (1854–1905). Kokeneena maailmaa nähneenä taiteilijana hän ymmärsi uran luomiseen liittyvät 
haasteet ja verkostoitumisen tärkeyden, ja niinpä hän kannusti ja auttoi aktiivisesti ympärillään toimivia 
pohjoismaisia taiteilijoita.  

Saapuessaan Pariisiin syksyllä 1884 nuori Akseli Gallen-Kallela sai osansa Edelfeltin hyväntahtoisuudesta. 
Edelfeldt, joka oli viettänyt Pariisissa jo kymmenen vuotta, suhtautui hieman huvittuneesti ja suojelevasti 
nuoreen mieheen, jonka lahjakkuuden ja kunnianhimon hän oli huomannut heti. Gallen-Kallela oli kii-
tollinen sekä Albert Edelfeltille että Adolf von Beckerille (1831–1909) siitä, että tuli valinneeksi opiske-
lukaupungikseen juuri Pariisin.1 Edelfelt oli mahdollisesti myös valvonut lyhyehkön ajan Gallen-Kallelan 
työskentelyä Helsingissä edellisenä talvena 1883–1884.2 

Pariisissa Edelfelt auttoi suojattiaan monin tavoin sekä 
käytännön asioissa että taiteen tasolla. Huomattuaan, 
että Gallen-Kallelan asuinolot Pariisissa olivat jokseen-
kin hataralla pohjalla, Edelfelt lahjoitti vanhan kamii-
nan3 lämmittämään huonetta, jonka nuorukainen jakoi 
kuvanveistäjäystävänsä Emil Wikströmin kanssa. Edel-
felt myös kutsui nuoren taiteilijan omaan ateljeehensa 
piirtämään ja hyödyntämään samalla omiin töihinsä 
paikalle palkkaamiaan naismalleja.4 Vaikuttaa siltä, että 
Edelfelt oli huolissaan nuoren taiteilijan piirustustaidon 
laadusta ja kannusti tätä piirtämään rinnallaan.5 

Edelfelt piti Gallen-Kallelaa ja Wikströmiä omina op-
pilainaan6 eikä säästänyt vaivojaan hankkiakseen heille 
lisätuloja stipendien lisäksi.7 Hän huolehti erityisesti 
nuoren Gallen-Kallelan taloudellisesta turvasta vuoden 
1889 maailmannäyttelyn aikaan ja ylisti tätä teollisuus-
mies Gustaf Adolf Serlachiukselle (1830–1901).8 Lo-
pulta Antti Ahlström (1827–1896) tuki merkittävästi 
nuorta taiteilijaa myöntämällä hänelle tuntuvan lainan. 

1 Onni Okkonen, A. Gallen-Kallela. Elämä ja taide, WSOY, Porvoo 1949, 77.

2 Erja Pusa, “Biographical Summary”, Akseli Gallen-Kallela. National Artist of Finland, Watti-Kustannus Oy, 1985, 246. 
Soili Sinisalo, “The Young Axel Gallén”, Akseli Gallen-Kallela (näyttelykatalogi.), Ateneum, Helsinki 1996, 30. Janne 
Gallen-Kallela-Sirén, Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide, Otava, Helsinki, 2001, 26.

3 Axel Gallén ̶ Mathilda Gallén, 31.1.1886, Kirsti Gallen-Kallela, Isäni Akseli Gallen-Kallela I, WSOY 1964, 92.

4 Axel Gallén ̶ Mathilda Gallén, kesäkuu 1886, Onni Okkonen, 91.

5 Albert Edelfelt ̶ Axel Gallén, Haikko, syyskuussa 1885, Onni Okkonen, 87.

6 Albert Edelfelt ̶ Alexandra Edelfelt, Pariisi 5.12.1885, http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-3223-1403107528850 (Viitattu 15.3.2021).

7 Albert Edelfelt ̶ Alexandra Edelfelt, Pariisi 9.12.1885 http://urn.fi/URN:NBN:fi:sls-3224-1403107528860 (Viitattu 15.3.2021).

8 Maritta Pitkänen, Kultaisen polun kulkijat. Akseli Gallen-Kallelan, G. A. 
Serlachiuksen ja Gösta Serlachiuksen yhteisiä vaiheita, 2008, 29. 
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muotokuva, 1889. Ateneumin taidemuseo,  
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Tämän velan maksamiseksi Akseli Gallen-Kallela maalasi seuraavana vuonna Antti Ahlströmin perhemuo-
tokuvan Noormarkussa.9 Useat perheen pojista olivat poissa, vain pienimmät lapset oli tarkoitus saada 
teokseen. Gallen-Kallela pyysi perheen nuorta tytärtä Thyra Ahlströmia poseeraamaan perhemuotokuvaa 
varten, vaikka hänet oli alun perin aiottu jättää sen ulkopuolelle.10 Taiteilija antoi tytölle keskeisen paikan 
maalauksessa, istumassa pianon ääressä ja käyttäytyi häntä kohtaan kunnioittavasti. Tässä kohtaamisessa 
voitaneen nähdä alkusysäys Gallen-Kallelan myöhemmälle mentoroinnille. 

Roolimalli kapinallisille

Helsinki, 1893

Helsingin piirustuskoulussa oli alkuvuodesta 1893 meneillään todellinen sukupolvien välinen sota. Pitkä-
aikaista opettajaa Fredrik Ahlstedtia (1839-1901) pidettiin Düsseldorfin koulukunnan jäänteenä, joka oli 
kaukana jo Suomessakin vaikuttavista uusista taidevirtauksista. Konfliktin lopputulos oli väistämätön. 

Viimeinen isku tuli Wilho Sjöströmin (1873-1944) kieltäytyessä osallistumasta anatomian luennoille nii-
den latinankielisen terminologian takia. Toistuvilla varoituksilla ei ollut häneen vaikutusta, ja pian koitti 
päivä, jolloin Sjöströmiä pyydettiin poistumaan kesken oppitunnin. Huutavan vääryyden edessä hänen 
kurssitoverinsa Ester Kumlin (1873-1956) nousi seisomaan ja poistui luokasta solidaarisena eleenä. Häntä 
seurasivat Thyra Ahlström (1872-1948), Onni [Amanda] Bäckström (1872-1935), Alarik (Ali) Munster-
hjelm (1873-1944), Vilho Salo (1869-1915), Bruno Aspelin (1870-1941) ja Werner von Hausen (1870-
1951).11 Tilanne nostatti koulussa valtaisan kuohunnan12 ja kaikki asianomaiset oppilaat erotettiin.13

Oikeudenmukaisuuden nimissä koulun johto tarjosi oppilaille mahdollisuuden jatkaa opintojaan, kunhan 
he olivat ensin hankkineet vaadittavan perusopetuksen yksityistunneilla.14 Helsingissä vaihtoehdot olivat 
kuitenkin rajalliset. Adolf von Becker (1831-1909) oli sulkenut yksityisen taidekoulunsa ovet edellisvuon-
na, ja Gunnar Berndtson (1854-1895) lopettanut oman opetustyönsä. Nuoret kapinalliset päättivät vuok-
rata työhuoneen Henrikinkadulta (nykyinen Mannerheimintie) ja työskennellä yhdessä.15  
He menivät tapaamaan Akseli Gallen-Kallelaa ja saivat suostuteltua tämän antamaan heille opetusta.16

Gallen-Kallelan valinta opettajaksi selittyi monilla syillä. Hän oli 28-vuotias ja hänellä oli ollut kiistelty 
asema Suomen taide-elämässä vuoden 1889 maailmannäyttelystä lähtien.17 Gallen-Kallela oli roolimalli 
nuorille kapinallisille. 

9 Tutta Palin, Oireileva miljöömuotokuva. Yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierrarkian 
haastajina, Kustannus Oy Taide, Helsinki, 2004, 275.

10 Tyra Borg, Fyra Köpmanssläkter. Anteckningar omi släkterna Lebell, Sjöberg, 
Holmström och Ahlström, omakustanne, Helsinki 1947, 203–204.

11 Tuomi Elmgren-Heinonen, Wilho Sjöström. Muistikuvia taipaleen varrelta, WSOY, Porvoo-Helsinki 1943, 18.

12 Pöytäkirja, Suomen Taiteilijayhdistyksen yleiskokous, 27.2.1893, http://www.
lahteilla.fi/styp/#years/1893/STYAC17_84_1 (Viitattu 30.8.2021).

13 Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu, oppilasrekisteri, Kansallisgallerian arkisto (filmikortit).

14 Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun pöytäkirja 27.2.1893.

15 Elmgren-Heinonen, 19.

16 Akseli Tola, puhe Ester von Weissenbergin o.s. Kumlin 75-vuotispäivillä, 5.6.1948, 
Billy Hellsténin arkistot, Floda, Ruotsi (tiedonanto toukokuussa 2016).

17 Okkonen, 168.

Laura  Gutman Akse l i  Gal len-Kal le la  mentor ina



5

Thyra Ahlströmillä oli luultavasti osuutensa 
opettajan valintaan. Hänen ystävättärensä ja 
Noormarkun koulutoverinsa Onni [Amanda] 
Bäckströmin tädin, Elin Danielsonin (1861-
1919) kannustamina he molemmat kirjoittau-
tuivat Helsingin piirustuskouluun.18 

Ali Munsterhjelmin maalaama Ester Kumlinin 
muotokuva kertoo tästä ensimmäisestä opetus-
jaksosta. Malli istuu rennosti lepotuolissa piir-
tämässä luonnoslehtiöön. Muotokuva korostaa 
Henrikinkadun taideopetuksen epäsovinnaista 
luonnetta. 

Kesän tultua Gallen-Kallelan ohjaama työru-
peama päättyi. Hänen neuvonsa oppilailleen 
oli lähteä Pariisiin opiskelemaan johonkin sen 
monista yksityisistä taideakatemioista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sääksmäki, 1893

Akseli Gallen-Kallelan Helsingissä aloittama opetus jatkui vielä loppukesästä, jolloin Wilho Sjöström ja 
Vilho Salo liittyivät hänen seuraansa Sääksmäelle. Gallen-Kallela asui vaimonsa ja Marjatta-tyttärensä 
kanssa appivanhempiensa luona Rapolan kartanossa. Opiskelijat löysivät majoituksen Vanajaveden toiselta 
puolelta, Emil Wikströmin kodin läheltä. Työskentelyjaksot vuorottelivat milloin kenenkin luona. Muisto 
Gallen-Kallelan saapumisesta joko suksilla, kelkalla tai hevoskyydillä jätti heihin vahvan muistijäljen. 

Opetuksen sisältö käy ilmi todistuksesta, jonka taiteilija kirjoitti Ali Munsterhjelmille apurahahakemuksen 
saatteeksi.19 Siinä todettiin Gallen-Kallelan opettavan maalaamista. Sjöström muisteli myöhemmin valöö-
rien eli kontrastien painottamista värien sijaan.20 Tämä terminologia heijastaa Gallen-Kallelan Pariisissa 
saaman opetuksen ja siihen sisältyvän keskustelun välittymistä oppilailleen. Maisemamaalaukseen kyllästy-
nyt Sjöström liittyi ystäviensä seuraan vuoden 1894 lopulla Pariisissa ja Concarneaussa, Bretagnessa. 

18 Hellen Tallqvist, Knut Tallqvist och hans fästmö. Deras brevväxling under has resa I Orienten 1893–
1895, Finska Orientsällskapet, Helsingfors, 1986, 13. Haluan kiittää Anna-Kaarina Forsténia hänen 
ystävällisesti antamistaan tiedoista koskien Bäckströmin perhettä (tapaaminen 21.5.2021).

19 Axel Gallénin suosituskirje, Helsinki, 26.3.1893, Alarik Munsterhjelmin matka-apuraha-
anomukseen 28.4.1893, pöytäkirja, Suomen Taideyhdistyksen yleiskokous, 9.5.1893.

20 Elmgren-Heinonen, 31.

Alarik Munsterhjelm: Ester Kumlinin muotokuva, 1893.  
Yksityiskokoelma, kuva: Laura Gutman  
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Oppilaita ja avustajia

Kalela, 1895-1900

Mielikuva erämaa-ateljeekotiinsa, korpien kätköihin erakoituneesta taiteilijasta hälvenee, kun todetaan, 
millaisen määrän vierailijoita nuori pariskunta otti vuosien varrella vastaan Kalelassa. Saapuessaan Kalelaan 
syksyllä 1895 Hugo Simberg (1876-1917) oli saanut Viipurin piirustuskoulussa yhtä aikaa opiskelleen 
Ester Kumlinin kautta tietää, että Akseli Gallen-Kallela antoi opetusta.  

Simbergin saapuessa Kalelaan Akseli Gallen-Kallela työskenteli taidegrafiikan parissa. Hän oli oppinut 
alan tekniikoita Joseph Sattlerilta (1867-1931) Berliinissä vuonna 1895 ja tuonut etsausprässin sekä muut 
tarvittavat välineet Lontoosta samana vuonna. Simberg ei toiminut ainoastaan tilanteen todistajana vaan 
myös Gallen-Kallelan kumppanina ja avustajana tämän perehtyessä uusiin työvälineisiin. Simberg tutustui 
näin opettajansa ohjauksessa uusiin tekniikoihin, ja tämän Saksasta mukanaan tuomiin inspiraation lähtei-
siin. 
 
Joseph Sattlerin taide otti vaikutteita saksalaisesta renessanssiajan grafiikasta, jonka hän siirsi modernisti-
seen näkökulmaan.21 Hugo Simbergin taiteen keskeiseksi hahmoksi muodostunut luuranko, joka käysken-

21  Vincent Wackenheim, La Tentation de l’os, Strasbourg, L’atelier Contemporain, 2016.

Akseli Gallen-Kallelan Kalela talvella, n. 1895.  
Akseli Gallen-Kallelan valokuvakokoelma, kuva: GKM/Jukka Paavola

Laura  Gutman Akse l i  Gal len-Kal le la  mentor ina
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telee elävien maailmassa, ammentaa tästä samaisesta siirtymäketjusta. Kun Akseli Gallen-Kallela vertaili 
nuorta oppilastaan renessanssimaalareihin22, hän korosti samalla Saksassa hiljattain näkemiensä ja ihaile-
miensa vanhojen mestareiden suurta merkitystä itselleen.23 

Marjatta-tyttären kuolemasta johtuvaan suruun uppoutunut taiteilija hylkäsi perinteisen vanitas-maalaus-
ten ikonografian ja ryhtyi shakespearelaiseen vuoropuheluun kuoleman kanssa. Yhdessä hänen ensimmäi-
sistä väripuupiirroksistaan Kuolema ja kukka (1896), vastakkain pääkallon kohtalonomaisuuden kanssa 
asettuu leikatun kukan hauras olemus. Ihmisen pääkallo esiintyi toistuvasti Gallen-Kallelan teoksissa 
hänen Pariisin-opinnoistaan lähtien. Teoksessaan Post Festum (1898) Hugo Simberg jatkoi aloitettua vuo-
ropuhelua hänelle ominaisella ironialla ja korvasi kukan viinirypäletertulla, johon kätkeytyi saavuttamatto-
maksi jäänyt humaltumisen huuma.

Vuonna 1897 Hugo Simberg palasi Kalelaan Ak-
seli Gallen-Kallelan kutsusta, sillä tämä tarvitsi 
avustajan kaiverrustensa painamiseen, lasimaalaus-
tensa polttamiseen ja maalauskankaidensa pohjus-
tamiseen.  
Vastineeksi taiteilijamestari tarjosi Simbergille 
ylläpidon ja jatkokoulutusta maalaamisessa.24 Sim-
berg vietti alkuvuoden Kalelassa aina Tukholman 
yleiseen taide- ja teollisuusnäyttelyyn asti, jossa 
hän oli Gallen-Kallelan matkassa auttamassa teos-
ten kuljetuksessa.25 

Kaksi vuotta myöhemmin Kalelaan saapui alkuke-
sästä 1899 Mary-puolison serkku Eric Ehrström 
(1881-1934), joka oli tuolloin 18-vuotias. Nuoru-
kainen oli jo erittäin kiinnostunut taidekäsityöstä 
ja työpöytä odotti häntä ateljeessa.26 Pian heidän 
seuraansa liittyi myös taidemaalari Carl Bengts 
(1876-1934). 

Akseli Gallen-Kallela ilmeisesti rohkaisi oppilai-
taan maalaamaan kaikkea, mitä he näkivät ympä-
rillään: arkkitehtuuria27 ja ateljeekodin yksityis-
kohtia, jotka muuntautuivat asetelmiksi: valkoista 
posliininorsua28, ja pääkalloa.29 Ehrströmin ja 
Bengtsin luonnoksissa näkyy pääkallon vuoropu-
helu koristekukan30 tai kukkaniityllä luikertavan 
käärmeen31 kanssa. Syntetisoimalla Gallen-Kal-

22  Akseli Gallen-Kallela Louis Sparrelle, Kalela, 10.12.1895, Juha Ilvas, Sanan ja tunteen 
voimalla: Akseli Gallen-Kallelan kirjeitä, Kansallisgalleria, Helsinki 1996, 135.

23  Akseli Gallen-Kallela–Louis Sparre, Berliini, maaliskuu 1895, Juha Ilvas, 130.

24  Mary Gallén, 16.11.1896, Kirsti Gallen-Kallela, 147.

25  Mary Gallén, 1.6.1897, Kirsti Gallen-Kallela, 161.

26  Kirsti Gallen-Kallela, 206.

27  Eric Ehrström, Näkymä Kalelasta, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä [299:105:9], [299:95:1–2].

28  Eric Ehrström, Valkoinen elefantti, öljyväri kankaalle, 31,5 x 24,5, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä [299:105:11].

29  Eric Ehrström, Pääkallo, öljyväri pahville, 24,5 x 19,4, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä [299:105:7].

30  Eric Ehrström, Croquis, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä [299:125:3/20]

31  Carl Bengts, luonnoslehtiö (kadonnut), kopiot toimittanut Heikki Hanka (Jyväskylä, 20.7.2021).

Hugo Simberg, Gallen-Kallela hiihtää, 1897. 
Gallen-Kallelan Museo, kuva: GKM 
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lelan Kuolema ja kukka- ja Simbergin Post Festum -teosten aiheita molemmat opiskelijat kierrättivät 
ateljeessa olevaa esineistöä. Ehrströmin luonnoslehtiössä tältä ajalta on myös paljon Kalelassa käytettyjä 
motiiveja ja tekniikoita32: kansallisromanttisen tai jugendtyylin mukaisia huonekaluja, valaisimia, taide-
taontaa, lasimaalauksia, koristeellisia alkukirjaimia. Kalelan luovuutta pulppuava ilmapiiri vain voimistui, 
kun Gallen-Kallela otti vastaan Albert Edelfeltin antaman tehtävän Suomen paviljongin taiteellisena 
johtajana vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä.  
 
Alkusyksystiskelijaryhmään liittyi kaksi naistaiteilijaa, taideteollisuudessa pätevöitynyt Fanny Niloni 
(1864-1914)33 ja Viivi Palander (1867-1952)34 sekä kuvanveistäjä Alpo Sailo (1877-1955). 35 Vuoden 
1900 maailmannäyttelyhankkeen painoarvo ja tiivis aikataulu saivat Gallen-Kallelan hankkimaan ym-
pärilleen joukon lahjakkaita nuoria, jotka tekivät mestarilleen avustajan tehtäviä vastineeksi saamastaan 
opetuksesta. Koska kuvataiteen ja taideteollisuuden välillä ei ollut rajanvetoa, Gallen-Kallelan odotettiin 
kouluttavan taiteilijoita, jotka pystyivät työskentelemään eri taidemuotojen parissa. Esitellessään Eric 
Ehrströmin arkkitehdeille Gesellius-Lindgren-Saarinen Gallen-Kallela tiesi kouluttaneensa täysimittaisen 
taiteilijan eikä pelkän taidekäsityöläisen.

Koulutuksen päättymisen merkiksi Gallen-Kallela lahjoitti Ehrströmille kaksi luonnosta: Väinämöisen 
lähdön ja alastoman naisvartalon, joka kuului Sigrid Juséliuksen mausoleumin aiheisiin.36 Ehrström oli 
läsnä kunnianhimoisen Kalevala-maalauksen työstämisessä ja tuli varsin tietoiseksi sen vaiheisiin liitty-
neistä ponnisteluista ja haparoinneista.37 Tämä niin sanottu koulutodistus, joka oli humoristisesti mallin-
nettu akateemisten koulutuskurssien pohjalta, markkeerasi taiteilijalta toiselle siirtyvää osaamista. Seuraa-
vina vuosina Gallen-Kallela esitteli Eric Ehrströmin mesenaatilleen Gösta Serlachiukselle (1876-1942), 
joka uskoi nuorukaisen tehtäväksi uudet taidehankintansa. Näin Serlachiuksen kokoelmiin päätyivät 
Gallen-Kallelan Symposium (1894) sekä hänen oppilaidensa teoksia.

Kalelaan tulleista oppilaista tulee mainita myös Kalle Löytänä (1887-1952), jonka sosiaalinen tausta 
ei ollut taiteilijanuralle otollinen. Viivi Palander oli rohkaissut häntä hankkiutumaan Kalelaan, jonne 
Gallen-Kallela oli palannut vuonna 1903. Nuori mies sai tehokkaan, mutta lyhytkestoisen koulutuksen. 
Löytänä päätti jatkaa taideopintojaan Helsingin piirustuskoulussa vuonna 1904 ja lähti Pariisiin muuta-
maa vuotta myöhemmin, vuonna 1907.38 

32  Eric Ehrström, luonnoslehtiö (Ruovesi, 1899–1900) [299:125:3], Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä.

33 Fanny Niloni–Akseli Gallen-Kallela, Helsinki, 26.5.1899, Gallen-Kallelan Museon arkisto [233–235]. Fanny Niloni, o.s. 
Cajan, oli jäänyt leskeksi avioliittonsa solmimista seuraavana vuonna 1888. Hän opetti muovailua ja koristetaidetta 
Ateneumin Taideteollisuuskeskuskoulussa. Taideteollisuuskeskuskoulu – lukuvuosi 1896-1 897: https://aaltodoc.aalto.
fi/handle/123456789/107054 ja 1897–1898, https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107055 (Viitattu 7.5.2021).

34 Helena Ruuska, Mary Gallen-Kallela. Olisit villiä villimpi, WSOY, 2021, 207.

35 Alpo Sailo, ”Fresko-muistelmia”, A. Gallen-Kallelan Muisto, Kalevalaseuran vuosikirja 12, Porvoo, WSOY, 1932, 100–105.

36 Olga Gummerus, Ehrströmin testamenttilahjoitus Donation-Ehrström, Mänttä, 14.5.1935, Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiö, Mänttä. Kts. myös Helena Hänninen, “Ehrströmien elämä ja taide. Eric 
O. W. Ehrström ja Olga Gummerus-Ehrström”, Olli & Bucklan. Olga Gummerus-Ehrström ja Eric 
O. W. Ehrström, näyttelyluettelo Serlachius-museo/-museot, Helsinki, Parvs, 2019, 17.

37 Eric O. W Ehrström, “Gallenin kahden maalauksen syntyvaiheista”, A. Gallen-Kallelan 
muisto, Kalevalaseuran vuosikirja 12, Porvoo, WSOY, 1932, 95–99.

38 Kalle Löytänä (1887–1952), näyttelyluettelo Tampereen taidemuseo, 22.11.198 ̶ 20.1.1988.  
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Freskomaalausta

Firenze, 1898

Vaikka Akseli Gallen-Kallela 
oli asettunut asumaan Kale-
laan, hän matkusteli edelleen 
Euroopassa tunnustelemassa 
alansa erilaisia markkinoita 
ja raikastamassa inspiraa-
tionsa lähteitä. Apurahan 
turvin hän suuntasi vaimon-
sa ja pienen Kirsti-tyttärensä 
kanssa Italiaan, jossa tapasi 
merkittäviä pohjoismaisia 
taiteilijoita. Tapaaminen 
kaksi vuotta nuoremman 
Beda Stjernschantzin (1867-
1910), vannoutuneen tai-
demaalarin kanssa, toi uutta 
valoa hänen suhtautumi-
seensa naistaiteilijoihin. 

Italian vetovoima kytkeytyi 
vahvasti kiinnostukseen 
freskomaalausta kohtaan 
ja haluun kohdata teokset 

alkuperäisessä arkkitehtonisessa ympäristössään. Beda Stjernschantz teki Suomen Taideyhdistyksen toimek-
siannosta kopioita vanhoista maalauksista, minkä ansiosta hän tutustui italialaisten renessanssimestareiden 
töihin. Yhdessä Magnus Enckellin ja Ellen Thesleffin kanssa Stjernschantz kopioi Firenzen Santa Maria del 
Carminen kirkon freskoja. 

Eräs keskustelu Akseli Gallen-Kallelan kanssa sai Beda Stjernschantzin vakuuttuneeksi siitä, että paras tapa 
tavoittaa teosten henki oli käyttää freskotekniikkaa eikä maalata kopioita öljyväreillä kankaalle. Gallen-Kal-
lela esitteli hänet tanskalaiselle taidemaalarille Oscar Matthiesenille (1861–1957), joka oli muinaisen Pom-
pejin freskojen asiantuntija ja opasti taiteilijatarta hänen ensimmäisissä yrityksissään. Stjernschantz tarttuikin 
freskomaalaukseen innostuneena, mutta harmitteli myöhemmin, ettei valmista teosta ollut mahdollista 
kuljettaa mihinkään.39 

Gallen-Kallela ja Stjernschantz olivat kokeiluissaan tasavertaisia. Stjernschantz suhtautui maalariin aluksi 
varauksellisesti mutta oli yllättynyt tämän sydämellisyydestä ja kannustuksesta.40 Hän harkitsi jopa muuttoa 
pariskunnan luokse Firenzeen.41 

39 Beda Stjernschantz Alma Stjernschantzille, 3.7.1898, Collianderin yksityiskokoelma, Itha O’Neill, ”Ristikkoportin  
takana / Bakom gallergrinden”, Beda Stjernschantz (1867–1910), näyttelyjulkaisu Amos Andersonin  
taidemuseo, SKS, Helsinki 2014, 53.

40 Ibid.

41 Ruuska, 193.
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Työntäyteisiä aikoja

1910-luku

Unkarissa ja Pariisissa vietetyt ajanjaksot ja niitä seurannut Afrikan-matka olivat Akseli Gallen-Kallelan 
uralle tärkeä suvantovaihe. Palattuaan Suomeen muutto Leppävaaraan vuonna 1911 merkitsi jälleen uu-
den alkua. Tarvaspään ateljeen rakentaminen piti taidemaalarin kiireisenä eikä hänellä ollut aikaa uusille 
oppilaille. Silti mestari ei epäröinyt neuvoa nuoria, jotka tulivat hänen pakeilleen. 

Eero Nelimarkalle Gallen-Kallelan kannustus oli ratkaisevaa. Oma taiteellinen koulutus mietitytti nuoru-
kaista, joka oli joutunut ansaitsemaan elantonsa varhain. Hän oli opiskellut leipuriksi jo 15-vuotiaana ja 
työskennellyt useille työnantajille. Puutteelliseksi jäänyt koulunkäynti vaikeutti hänen pääsyään Taideyh-
distyksen Helsingin piirustuskouluun, jonne nuorukainen kovasti halasi, mutta vaadittujen yleissivistävien 
opintojen pakkopulla lannisti häntä. Kun Nelimarkka tuli Gallen-Kallelan luo esittelemään maalauksiaan 
ja kysymään neuvoa, hän saikin aivan toisenlaisen vinkin: olisi parempi opiskella Pariisissa. Koska Gal-
len-Kallela luotti tämän taiteilijanalun orastavaan lahjakkuuteen, Nelimarkka sai lainan ja lähti Pariisiin 
vuonna 1912. 

Gallen-Kallela tuli maininneeksi Eric Ehrströmille kyseisen nuoren miehen lahjakkuudesta. Näin taiteilija-
mestarin suoma tuki sai aikaan uuden käänteen: Ehrström hankki kaksi Nelimarkan maalausta Gösta Ser-
lachiuksen kokoelmiin. Teosten näytteille asettaminen Ateneumiin vuonna 1919 esitteli uuden tulokkaan 
Suomen taide-elämälle.

Eero Nelimarkka pysyi kiitollisena Akseli Gallen-Kallelalle siitä, että tämä oli saanut hänet harkitsemaan tai-
teellista uraa.42 Gallen-Kallelan rohkaisemien taiteilijoiden kertomukset todistavat, kuinka he jättivät taakseen 
epätyydyttävän tilanteensa ja omistautuivat täysimittaisesti taiteelle. Mestarin vakuuttavuus sai taiteilijoissa 
aikaan tuntuvia elämänmuutoksia, jotka vahvistivat heidän syvimpien pyrkimystensä tavoittelua.

Syksyllä 1917 Akseli Gallen-Kallela saapui Runnin kylpylään lepäämään ja tapasi yhden ensimmäisistä 
oppilaistaan, Ester Kumlinin. Piirustuskoulun keskeyttäneiden opiskelutovereidensa tavoin Kumlin oli 
lähtenyt syksyllä 1893 Pariisiin ja opiskellut yksityisissä taideakatemioissa. Avioliiton myötä ura taidemaa-
larina keskeytyi 43, ja hän suuntasi kiinnostuksensa lukuisiin kulttuurihankkeisiin. Tämä täysin satunnai-
nen kohtaaminen Gallen-Kallelan kanssa mullisti taiteilijan elämän.

Runnissa maalatussa nuoren naisen profiilissa on Akseli Gallen-Kallelan tekemät korjaukset ja signeeraus. 
Näiden maalaussessioiden jälkeen Esteri Kumlin-Weissenberg päätti ryhtyä maalaamaan uudelleen.44 Tai-
dekauppias Gösta Stenman auttoi häntä teosten myynnissä45, minkä ansiosta hän pystyi jälleen omistautu-
maan maalaamiselle. Hyvien suhteidensa ansiosta Ester Kumlin-Weissenberg sai muotokuvatilauksia. Hän 
maalasi muun muassa kirjailija L. Onervan ja Ruusu-Ristin perustajan Pekka Ervastin muotokuvat. 

42 Eero Nelimarkka, Käsikirjoitus, Nelimarkka-museo, Alajärvi, tiedot toimittanut Riitta Nelimarkka 8.5.2021.

43 Esteri Weissenberg, ”Strindberg-minnen”, Ord och Bild, No 12, 1949, 487–495.

44 Tuntematon/Tunnistamaton lehtileike, Billy Hellsténin arkistot, Floda, Ruotsi (tiedonanto toukokuussa 2016).

45 Esteri von Weissenberg uskoi Paul Gauguinin teoksen Noa-Noa kahdeksan puupiirrosta Gösta Stenmanin 
haltuun vuonna 1919 jättäen itselleen ainoastaan teoksen Nove Fenua (Herkullinen maa).  Frithjof Tikanoja hankki 
Noa-Noa -teoksen kahdeksan puupiirrosta Gösta Stenmanille vuonna 1923; ne kuuluvat nykyään Tikanojan 
kotimuseon kokoelmiin Vaasassa. Yhdeksäs puupiirros myytiin Christien huutokaupassa 6.12.1978, No 257. 
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Eero Nelimarkka, Tytön muotokuva, 1915. Yksityiskokoelma, kuva: GKM/Jukka Paavola 
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Porvoo, 1921–1923

Akseli Gallen-Kallelan muutto Porvooseen 1920-luvun alussa liittyi Werner Söderström Oy:n tilaamaan 
kuvitetun Koru-Kalevalan painatushankkeeseen. Gallen-Kallela asui vaimonsa Maryn ja aluksi myös tyttä-
rensä Kirstin kanssa kustantamon läheisyydessä: ensin Jokikatu 47:ssä46, ja seuraavana vuonna Puistokatu 
20:ssä.

Kolmen vuoden Porvoon-oleskelunsa aikana Gallen-Kallela teki yhteistyötä paikallisten teollisuusyritysten 
kanssa ja sai ympärilleen nuoria lahjakkuuksia. Hiljaisista illoista Gallen-Kallelan poltellessa piippua tari-
noita kertoen, Kirstin soittaessa selloa ja muiden taiteilijoiden työskennellessä jossain ateljeen sopukassa 
tuli legendaarisia.47 Alpo Sailo muovaili entisen opettajansa muotokuvan, Harry Engberg (1899-1926) 
veisti pienen krusifiksin ja Martta Wendelin (1893-1986) piirsi.48 Naapuri, kirjailija Martti Raitio (1885 
-1931) tarttui tilaisuuteen ja laati Gallen-Kallelan tarinoista teoksen Kallela-kirja (1924). 

Harry Engberg, miellyttävä, nuori porvoolaismies, avusti Akseli Gallen-Kallelaa monissa hankkeissa. Hän 
teki muotit ja valoi Gallen-Kallelan vuonna 1919 valkoiselle armeijalle suunnittelemat kenraali Manner-
heimin mitalit49, jotka Porvoossa toimiva O.Y. Haikka A.B. oli päättänyt kaupallistaa.50 Engberg siirsi 
kuvitetun Kalevalan 700 piirrosta linoleumille ja korjasi painovirheet tuhansiin kappaleisiin niiden tultua 
painosta. Ammatillisen toiminnan lisäksi hän vietti iltojaan opiskelemalla ranskaa yhdessä Maryn kanssa, 
koska halusi päästä lähemmäksi salakihlattuaan Kirstiä. Gallen-Kallela kuitenkin pettyi oppilaaseensa huo-
matessaan, että Engberg oli hyvä taidekäsityöläinen, mutta häneltä puuttui taiteellinen kunnianhimo.51

Enemmän toivoa hän elätteli tyttärensä Kirstin ja Martta Wendelinin suhteen, jonka oli tavannut Werner 
Söderström Oy:n työpajoissa. Juuri tuolloin Gallen-Kallela innostui linoleikkauksesta.  Tekniikka oli hä-
nelle mieluinen rouhean lopputuloksen takia, joka muistutti puuleikkausta mutta oli helpompi toteuttaa. 
Kirsti Gallen-Kallela teki sarjan värillisiä linoleikkauksia Kantelettaren kuvitettuun painokseen.52 

Kirsti Gallen-Kallelan ja Martta Wendelinin osalta linoleikkaustekniikan opetus taiteilijamestarin taholta 
rajoittui siihen, että heidän eteensä asetettiin linoleumilevy ja sitten heidät jätettiin tekemään kokeilujaan 
oman onnensa nojaan.53 Akseli Gallen-Kallelan pedagogiset periaatteet olivat kaiketi samankaltaisia kuin 
nykyään suositut käänteiset opetusmenetelmät, joissa opettaja puuttuu asiaan vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Akseli Gallen-Kallela näki linoleikkauksen yksinkertaisuuden, naiiviuden ja lapsekkuuden, mikä kertoo, 
että taiteilija oli oman aikansa ajattelun hermolla. Niin sanottuja ”alkukantaisia” väestöjä, lapsia ja mie-
leltään järkkyneitä pidettiin esi-isien vanhan tiedon säilyttäjinä, jonka moderni sivilisaatio oli tuhonnut. 
Antamalla nuorten taiteilijanaisten tutustua linoleikkaukseen ilman ennakko-opetusta hän halusi päästää 
heidän vaistonsa valloilleen. Välttämällä ohjeistusta Gallen-Kallela osoitti heille luottamustaan ja kunnioi-
tustaan, mutta myös rohkaisi heitä kokeiluihin ja virheisiinkin, jotka vain kertoivat omaperäisyydestä. 

46 Akseli Gallen-Kallela–Louis Sparre, 27.12.1921, Juha Ilvas, 163.

47 Kirsti Gallen-Kallela, 422.

48 Jatta von Konow, Martta Wendelin taide ja työ. Martta Wendelinin elämäntyön kaksi ulottuvuutta, WSOY, Helsinki, 2003, 78.

49 Kaari Raivio, Akseli Amerikassa. Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kirjeenvaihtoa 
vuosilta 1915–1931, WSOY, Porvoo, 2005, 274.

50 Haikka, mainoslehtinen, Porvoo, 9.10.1923.

51 Kirsti Gallen-Kallela, 419.

52 Kirsti Gallen-Kallela, 410.

53 Jatta von Konow, 81. Kirsti Gallen-Kallela, 410.
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Martta Wendelin palkattiin kustantajan palvelukseen lahjakkaana lastenkirjojen kuvittajana54 ja hän muut-
ti Porvooseen vuonna 1919.55 Taiteilijatar kuitenkin harmitteli, että oli keskeyttänyt piirustuksen opinnot 
Helsingin yliopistossa ensimmäisen maailmansodan ja monien perheongelmien takia. Gallen-Kallela roh-
kaisi häntä ryhtymään uudelleen maalaamaan. Wendelinin ateljeessa maalaamat asetelmat muistuttavat 
Gallen-Kallelan aiempien oppilaiden Kalelassa työstämiä asetelmia. 

Konkreettisin Akseli Gallen-Kallelan ja Martta Wendelinin yhteistyönä syntynyt luomus on Veikko Antero 
Koskenniemen kirjoittama kuuluisa runokokoelma Elegioja, jonka Werner Söderström Oy julkaisi uudel-
leen vuonna 1923. Työpari istui Puistokadun työhuoneen pöydän molemmin puolin: Gallen-Kallela luki 
runoja ja Wendelin piirsi.56 Vaikka kirja edustaa Wendelinin omaa viehkeää tyyliä, sisällöstä on pitkälti kiit-
täminen myös Gallen-Kallelaa, joka oli saanut taiteilijattaren käyttämään linoleikkauksia öljyvärin sijaan.57 

Martta Wendelinin muistokirjoitus Akseli Gallen-Kallelalle tämän hautajaispäivänä korostaa, miten tärkeä 
Porvoon aika taiteilijattarelle oli. Hän muistelee olleensa huolissaan hetkenä, jolloin taiteilijamestari saa-
pui kustantajan työhuoneeseen, mutta kuinka yllättyikään mestarin kohteliaisuudesta ja ystävällisyydestä. 
Gallen-Kallela oleili Porvoossa usein yksin, koska Mary-puoliso vietti aikaa äitinsä luona ja Kirsti-tytär 
matkusteli, niinpä taiteilija nautti keskusteluista Wendelinin kanssa. Oli mukavaa jakaa ajatuksia taiteesta 
ja kauneudesta.58 

Kumpaisenkin lähdettyä Porvoosta Wendelin piti edelleen yllä yhteyttä entisen mentorinsa kanssa ja kertoi 
ammatillisista suunnitelmistaan.59 Hän pyysi Gallen-Kallelalta suositusta ulkomaanmatka-apurahaa varten, 
ja pääsi Italiaan vuonna 1927.60

Akseli Gallen-Kallela otti ilmeisesti Porvoon kesinä 1922 ja 1923 vastaan myös yksityisoppilaan, taide-
maalari Georg von Hueckin (1904-1964).61 Nuori taiteilija sai mestarilta kehotuksen jatkaa opintojaan 
Alankomaissa, joten hän kävi Amsterdamissa, Brysselissä ja Antwerpenissa ennen kuin päätyi lopulta 
Pariisiin.62 Tämä herättää kysymyksiä syistä, jotka olivat syrjäyttäneet taiteilijamestarin tavanomaisen Parii-
sin-suosituksen. Ehkä se oli seurausta vanhojen mestareiden ihailusta, joka tuolloin leimasi eurooppalaista, 
antimodernistista taidesuuntausta.63 Suomen uusi taiteilijasukupolvi halveksi Gallen-Kallelan tähän aikaan 
edustamaa antimodernistista kantaa. Alankomaat, jossa hän itse oli viettänyt vain lyhyen aikaa, saattoi 
tässä valossa vaikuttaa houkuttelevalta kohteelta.

 

54 Jalmari Jäntti–Martta Wendelin, Porvoo, 13.10.1917, Kansallisarkisto, WSOY:n arkisto.

55 Martta Wendelin–Jalmari Jäntti, Sockanbacka, 15.11.1918, Kansallisarkisto, WSOY:n arkisto.

56 Jatta von Konow, 80.

57 Jatta von Konow, 80.

58 Martta Wendelin, In Memoriam Akseli Gallen-Kallela, 19.3.1931, Tuusulan taidemuseon arkisto.

59 Akseli Gallen-Kallela–Martta Wendelin, 6.9.1926, Tuusulan taidemuseon arkisto.

60 Martta Wendelin sai 5000 Suomen markan suuruisen apurahan Hovingin rahastolta, Kansallisgallerian arkisto.

61 Sukujuuriltaan baltialainen, Pietarissa syntynyt Georg von Hueck oli osittain lähellä suomalaisia taiteilijoita 
kuten Torger Enckell ja Yngve Bäck, ja osittain Pariisin venäläistaiteilijoiden koulukuntaa. 

62 Dame-Pique, “Ung målare i Paris”, HBL, N° 187, 15.7.1929, 4.

63 Antoine Compagnon, Les Antimodernes, Pariisi, Gallimard, 2005. William Marx (toim,), Les Arrières-
gardes au XXe siècle. L’autre face de la modernité esthétique, Pariisi, PUF, 2008.
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Uusi opiskelijasukupolvi

Tarvaspää, 1927-1928

Kuvitetun Koru-Kalevalan valmistuminen ja sitä seurannut näyttelykutsu Chicagoon nopeuttivat lähtöä 
Porvoosta. Akseli Gallen-Kallela, joka tarvitsi apua maalaustensa kuljetuksessa, pyysi tehtävään Martta 
Wendelinin, mutta tämä kieltäytyi kutsusta.64 Lopulta Harry Engberg matkusti taiteilijamestarin kanssa 
Yhdysvaltoihin. 

Chicagossa Art Institute of Chicagon65 ja New Yorkissa Brooklyn Art Museumin66 näyttelyt olivat suuri 
menestys. Henkilösuhteidensa ansiosta Gallen-Kallela sai vuonna 1924 arvokkaan työtilauksen maalata 
Elisabeth Lipps Hechtin, suuren chicagolaisen hissivalmistajan johtajan puolison muotokuvan. Tuntuvan 
palkkion ansiosta taiteilijan puoliso Mary ja tytär Kirsti saattoivat liittyä hänen seuraansa, ja näin matka 
jatkui yhdessä Taosiin, New Mexicoon. Muotokuva edesauttoi vakiinnuttamaan taiteilijan maineikkuuden 
muotokuvamaalarina amerikkalaisissa seurapiireissä.67 

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1928, Akseli Gallen-Kallela sai kirjeen amerikkalaiselta taiteilijalta He-
len Holtilta (1899-1985), joka pyysi häneltä muotokuvamaalauksen opetusta Suomessa.68 

Saatuaan taiteilijamestarin suostumuksen Holt nousi laivaan New Yorkissa ja matkusti Norjan kautta 
Tukholmaan. Svenska Dagbladetissa julkaistussa haastattelussa hän vahvisti saavansa Gallen-Kallelalta 
oppia muotokuvamaalaamisessa.69 Kun artikkeli julkaistiin, nuori ruotsalainen taidemaalari Vera Meyerson 
(1903-1981) tiedusteli hänkin muotokuvaoppitunteja.70 Meyerson oli opiskellut Pariisissa vuosina 1924 
-1925 André Lhoten johdolla ja kehittänyt omaa kubistista ilmaisua. Pariisissa saavutettu menestys71 ei 
kuitenkaan jatkunut hänen palattuaan kotimaahansa. Yleisö ei ymmärtänyt Oslossa vuonna 1927 järjestet-
tyä näyttelyä Otte skandinaviske kubister, mikä aiheutti taiteilijattaressa syvää ahdistuneisuutta. Palaamalla 
perinteisempään maalaustyyliin hän todennäköisesti haki itselleen ammatillista ulospääsyä tilanteestaan. 

Meyersonin ja Holtin tahoilta tulleet opetuspyynnöt osuivat samaan aikaan, kun Akseli Gallen-Kallela 
oli ryhtymässä opettamaan nuorta Nils Wikbergiä (1907-1971). Nuorukainen oli saapunut Tarvaspäähän 
syksyllä 1927 suosituksen kera. Tapaamisen aikana oli käyty läpi Ateneumin ja Helsingin yliopiston piirus-
tuslaitoksen opetusvaihtoehtoja, ja Gallen-Kallela oli tarjoutunut palkkaamaan hänet Suomen kansallis-
museon holvien freskoaiheiden esitöihin.72

Wikbergin kokemus muistuttaa hyvin paljon niiden opiskelijoiden kertomaa, jotka Kalelasta palkattiin 
vuonna 1899 osallistumaan Suomen paviljongin vaatimiin töihin Pariisin maailmannäyttelyssä. Suora 
harjoittelu oli jälleen kerran paras oppimiskokemus, jonka Gallen-Kallela näille nuorille pystyi tarjoamaan. 
Wikberg kertoo, että kokemattomuudestaan huolimatta hänelle annettiin tehtäviä ilman erityisempää 
ohjeistusta, jolloin hän sai vapaasti etsiä oman menetelmänsä tavoitteen saavuttamiseksi.73 

64 Kirsti Gallen-Kallela, 418.

65 The Art Institute of Chicago, Special exhibition paintings by Axel Gallen-Kallela 18.12.1923-20.1.1924.

66 Brooklyn Art Museum, 20.11.1925-3.1.1926.

67 A. G., “Axel Gallén-Kallela i Amerika,” HBL, 3.8.1924, No 210, 6–7.

68 Helen Holt Akseli Gallen-Kallelalle, New York, 16.3.1928, Gallen-Kallelan Museon arkisto [140–142]

69 Ge., ”Amerikanskt pennskaft tycker att Gösta Ekman saknar ’det’”, Svenska Dagladet, 26.5.1928, 10.

70 Vera Meyerson–Akseli Gallen-Kallela, Salsjö Storängen, 26.5.1928, Gallen-Kallelan Museon arkisto [160–6].

71 Viveka Bossom, “Lhotes tre döttrar: Ragnild Keyser, Solvig Sven-Nilsson, Vera Meyerson”, in Form och Färg. 
André Lhote och Svensk Kubism (exh. cat.), Prins Eugens Waldemarsudde, 16.9.2017-21.1.2018, 170.

72  Nils Wikberg, Autobiographie, manuskript, Kansallisarkisto, WSOY:n arkisto [15: Akseli Gallen-Kallela], 1.

73  Wikberg, 5.
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Alpo Sailo, joka oli osallistunut Suomen paviljongin sisustukseen, auttoi hänkin Kansallismuseon fresko-
maalaustöissä. Gallen-Kallelan oppilaasta tuli taiteilijan vakituinen avustaja. Hänen kauttaan Gallen-Kal-
lela tapasi Aarno Karimon, Sailon ystävän, jota taiteilijamestari rohkaisi laatimaan neljän niteen kuvitetun 
painoksen Suomen historiasta.74 Karimo julkaisi myöhemmin henkilökohtaiset vaikutelmansa Gallen-Kal-
lelasta.75

Työskennellessään freskomaalausten mittakaavaan suurentamisen parissa Wikberg oli maalannut myös 
asetelmia Tarvaspään ateljeessa.76 Vastineeksi tehdystä työstä Gallen-Kallela oli luvannut hänelle oppitunte-
ja maalaamisessa. Helen Holtin ja Vera Meyersonin saapuminen osui samaan aikaan Wikbergin opetuksen 
kanssa. Gallen-Kallela lähetti muotokuvamaalauksesta kiinnostuneen Helen Holtin työstämään lähistöllä 
asuvan Ville Vallgrenin muotokuvaa, mutta suhtautui lopputulokseen kriittisesti.77 

Kovala, 1928

Akseli Gallen-Kallelaa odotti uusi seinämaalausprojekti Kansallis-Osake-Pankille Jyväskylässä, ja hän päätti 
viettää kesän kaupungin lähistöllä, Kovalan vanhassa maalaistalossa Korpilahdella Päijänteen rannalla. Op-
pilaat lähtivät opettajansa mukaan ja asettuivat Jyväskylään. Gallen-Kallela elvytti suhteensa Korpilahdella 
asuvaan Martti Raitioon. Niinpä he alkoivat jälleen työskennellä yhdessä uuden teoksen, Afrikka-kirjan 
(1931) parissa.78 

74 Aarno Karimo, Kumpujen yöstä, WSOY, 1929-1934.

75 Aarno Karimo, Miehiä ja Miehenalkuja, WSOY, 1936, 185-204.

76 Wikberg, 7.

77 Wikberg, 7.

78 Kirsti Gallen-Kallela, 487.

Carl Bengts, Legenda, 1929. Ateneumin taidemuseo, kuva: Kansallisgalleria 
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Helen Holt ryhtyi viipymättä vastustamaan kyseistä työjärjestelyä, joka ei vastannut hänen odotuksiaan. 
Tarvaspään istunnot olivat olleet perin harvassa, lisäksi häntä hämmensivät Gallen-Kallelan opetusmene-
telmät, jotka olivat kaukana siitä, mitä taiteilijatar oli kokenut Pennsylvanian taideakatemiassa. Holt oli 
päättänyt maalata Ruotsin prinssi Vilhelmin muotokuvan valokuvasta ennen teoksen viimeistelyä mallin 
kanssa.79 Valokuvan käyttö ei Gallen-Kallelaa miellyttänyt, ja koko hanke tuntui hänestä naurettavalta. 
Taiteilijamestarin helpotukseksi Helen Holt keskeytti oleskelunsa, mutta tilannetta varjosti pian taiteili-
jattaren vaatimus saada rahallinen korvaus pitämättä jääneistä oppitunneista.80 Vera Meyerson puolestaan 
lähti pois terveydellisistä syistä, kuten hän myöhemmin asian ilmaisi. Hän aikoi jatkaa opintojaan Ruotsin 
kuninkaallisessa taideakatemiassa Tukholmassa ja pyysi todistusta suorittamistaan opinnoista.81 Hän oli 
ahdistunut joutuessaan pakon edessä hylkäämään modernistisen urapolkunsa. 

Nils Wikberg puolestaan kulki edelleen lautalla järven yli päästäkseen opettajansa luo. Akseli Gallen-Kal-
lela vieraili tuolloin myös entisen oppilaansa Carl Bengtsin luona, joka asui Villa Kumpulassa Jyväskylän 
ulkopuolella ja työsti parhaillaan Legenda-triptyykkiä. Bengts vieraili hänkin mentorinsa luona, ja monet 
hänen Kovalassa maalaamansa luonnokset osoittavat, että yhteydenpito sai hänessä aikaan uuden sysäyk-
sen. Bengtsin nuori oppilas Lauri Santtu (1902-1986) kulki matkassa mukana ja hyötyi Gallen-Kallelan 
neuvoista. Kovalassa tehdyistä luonnoksista ja karikatyyreistä innostunut Gallen-Kallela kehotti nuorta 
miestä jättämään silloiset opetustyönsä ja omistautumaan kokonaan taiteilijanuralle. Gallen-Kallela oli 
opettanut Santulle taidegrafiikan perusteet, ennen kuin tämä siirtyi Taideteollisuuskouluun vuonna 1932 
ja aloitti opintonsa. 

Syksy yllätti Akseli Gallen-Kallelan ja sai hänet lähtemään maalta Jyväskylään aloittamaan työnsä Kan-
sallis-Osake-Pankille. Illat Martti Raition ja Nils Wikbergin kanssa jatkuivat.82 Wikberg ja Gallen-Kallela 
olivat yhtä mieltä siitä, että kesän aikana saavutettu edistys oli lupaavaa, mutta Wikberg hyötyisi opis-
kelusta Pariisissa. Gallen-Kallela suositteli nuorta suojattiaan pariisilaisille tuttavilleen, joihin kuuluivat 
taidemaalari Paul Chabas (1869-1937), joka oli Société des artistes français (Ranskalaisten taiteilijoiden 
seura) -seuran ja sen vuotuisen taidesalongin puheenjohtaja; kuvanveistäjä Antoine Bourdelle (1861-
1929), johon taiteilija oli tutustunut Venetsian biennaalissa vuonna 1914; venäläinen kuvanveistäjä Paul 
Troubetzkoy (1866-1938) ja taidemaalari Raoul Ullmann (1867-1932). Gallen-Kallelan kontaktit tosin 
olivat hänen oman sukupolvensa edustajia ja selvästi jo jääneet pois muodista, mutta taiteilijamestarin halu 
opastaa nuori suomalainen sisään taiteen pääkaupunkiin, jota itse ei enää tuntenut, osoittautui erityisen 
hyväsydämisen huolehtivaiseksi ja koskettavaksi eleeksi. Vaikka Gallen-Kallela oli ärsyyntynyt ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeisenä aikana taiteessa tapahtuneesta modernista käänteestä, hän jaksoi uskoa, että 
Pariisi oli taiteilijanalulle juuri oikea paikka, joka tarjoaisi parhaan mahdollisen koulutuksen. 

Nils Wikberg piti yhteyttä mentoriinsa ja tapasi hänet viimeisen kerran Viipurissa uuden taidemuseon 
avajaisissa vuonna 1930.83 Hän oli Akseli Gallen-Kallelan viimeinen oppilas ja halusi seurata tämän jalan-
jälkiä. Wikberg julkaisi talvisodan aikaisesta Venäjän-vankeudestaan kirjan, jonka kuvitti omilla piirroksil-
laan.84 Hänen Viipurin piirustuskoulussa antamansa opetus näyttää perustuvan Gallen-Kallelan oppeihin. 
Wikbergin oppilas Eva Cederström (1909-1995) muisteli, että opettaja neuvoi häntä maalaamaan asetel-
man ateljeesta löytyneistä esineistä, ja että tämä piti aihetta merkityksettömänä, kunhan lopputulos olisi 
mielenkiintoinen.85 

79 Wikberg, 10.

80  Kaari Raivio, Suuren Isäni Varjossa. Kirsti Gallen-Kallelan elämä, Otava, Keuruu, 1997, 287.

81 Vera Meyerson Akseli Gallen-Kallelalle, Salsjö Storängen, 12.9.1928, Gallen-Kallelan Museon 
arkisto [164-5]. Vera Meyerson ilmeisesti ei sittemmin opiskellut Ruotsin kuninkaallisessa 
taideakatemiassa, Eva-Lena Bengtsson, kokoelmapäällikkö, sähköposti 10.2.2021.

82 Nils Wikberg, 12.

83 Wikberg, 14.

84 Nils Wikberg, Olin sotavankina, Otava, 1941.

85 Sandra Lindblom, “I could give up everything to live only for painting. Eva Cederström’s 
Career and Artist Identity 1927 ̶ 1939”, FNG Research, 1/2019, 8.
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Akseli Gallen-Kallelan kuolema vuonna 1931 sai Kalevalaseuran, jonka perustamisessa Gallen-Kallela itse 
oli ollut mukana, julkaisemaan taiteilijamestaria koskevan muistelmakokoelman. Martta Wendelinin, Nils 
Wikbergin ja Eero Nelimarkan muistelmien lisäksi muistelmia taiteilijasta on lisäksi säilynyt eri arkistoissa. 
On todennäköistä, että tämän tutkimuksen myötä uusia oppilaita ilmaantuu lisää. Tuokoot heidän nimen-
sä aikanaan arvokkaan lisän tähän jo nyt huomattavaan luetteloon. 

Akseli Gallen-Kallelan elämän varrella hänen oppilaansa olivat läsnä kaiken aikaa. Tämä on hänen koko 
elämäkertansa kannalta huomionarvoinen seikka, sillä se tuo uuden sävyn aiemmin vaalittuun mielikuvaan 
yksinäisyyteen vetäytyvästä taiteilijasta. Heidän unohtamisensa, kuuluisimpia oppilaita lukuun ottamatta, 
selittynee sillä, että tuolloin opettaminen kuului asiaan, koska se tarjosi taiteilijalle lisätienestiä. Tämän 
elämäkertakirjoittajat jättävät mieluummin mainitsematta. Nyt kerättyjen kertomusten kautta Akseli Gal-
len-Kallelan hyväsydämisyys nuoria kohtaan nousee arvossaan. Albert Edelfeltin seuraajana Gallen-Kallela 
osoitti samaa tahtoa siirtää tietämystä ja osaamista uusille sukupolville. Hänen tasapuolisesti sekä miehille 
että naisille antamansa neuvot helpottivat ja tukivat heidän pyrkimyksiään ja muokkasivat monien kohdal-
la merkittävästikin elämän ja uran suuntaa. 

Antamansa opetuksen kautta Gallen-Kallelan teoreettinen ajattelu löysi sopivan ilmaisukeinon. Omakoh-
taiset huolenaiheet, joita hän jokaisessa opetuksensa vaiheessa sisällään kantoi, osoittautuivat keskeisiksi. 
Hän tunsi innostuksensa vallassa toistuvaa tarvetta saada jakaa tuntemuksensa muiden kanssa. Toisin 
kuin taideakatemioiden opetuksessa tapahtui, taiteilijamestari käytti hyvin empiiristä lähestymistapaa ja 
antoi oppilaille suuren ilmaisuvapauden. Gallen-Kallela toimi pikemminkin mentorina kuin opettajana ja 
rohkaisi nuoria taiteilijoita heittäytymään kokeiluihin, säästämättä heitä suinkaan oppimiseen kuuluvilta 
virheiltä. 

Taiteilija Gallen-Kallelan käymä ajatuksenvaihto oppilaiden kanssa oli hänelle itselleen erittäin hyödyllistä, 
sillä tämän yhteyden kautta hän jalosti omaa ajatteluaan. Epäilemättä mestari saattoi samalla kokea heijas-
tuksen omasta nuoruudestaan ja kunnianhimosta. Oppilaiden osoittama kunnioitus oli taiteilijalle itsel-
leen ilmeisen lohdullista eri vastoinkäymisissä, sillä se toi hänelle liittolaisia taiteen kentän kilvoitteluissa. 
Akseli Gallen-Kallelan vaikutus kulki hienovaraisena säikeenä läpi Suomen taiteen historian siirtyen tai-
teilijalta oppilaalle. Hänen roolinsa mentorina täydentää jo ennestään huomattavaa elämäkertaa, sekä sitä 
taiteellista ja henkistä perintöä, jolla on ensiarvoinen merkitys Suomen taiteen historian tutkimuksessa.
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Kiitokset 

Tutkimukseni ei olisi ollut mahdollista ilman Gallen-Kallelan Museon työryhmän tukea ja mielenkiintoa. 
Olen erittäin kiitollinen museon johtaja Tuija Wahlroosille ja näyttelypäällikkö Anne Pelinille luottamuk-
sesta ja avuliaisuudesta. Näyttely Akseli Gallen-Kallela Mentorina (12.2-4.9.2022), joka on esillä Gal-
len-Kallelan Museossa Espoossa, on rakennettu aktiivisessa yhteistyössä. Mukana on ollut runsas joukko 
taiteilijoiden sukulaisia ja monia Suomen museoita. Teoslainat ja tuki ovat mahdollistaneet tätä tarinaa 
kuvittavien taideteosten uudelleen löytämisen. Näiden tahojen edustajat ansaitsevat mitä lämpimimmät 
kiitokseni. 
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