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Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (sks) on maan vanhin 
kustantamo ja suurin humanistisen tieto- ja tiedekirjallisuuden kustantaja.  
Sks julkaisee vuosittain noin 70 nimekettä. Näyttävät ja laadukkaat taidekirjat 
ovat sks:n tärkeä erikoisosaamisen alue.



Tarvitseeko taidekirjahankkeenne  
osaavaa yhteistyökumppania?

Laadukkaan taidekirjan julkaiseminen on iso satsaus. Kirjan 
tekemisen kaikkiin vaiheisiin – käsikirjoituksen ideoinnista 
lopullisen painotuotteen valmistumiseen – kannattaa panos-

taa. Kun valitsette näyttelyjulkaisunne yhteistyökumppaniksi sks:n, 
voitte itse keskittyä näyttelyn rakentamiseen. Sks huolehtii korkea-
tasoisen ja näyttävän taidejulkaisun tuottamisesta.

Sks tarjoaa kirjahankkeellenne toimituksellista huippuosaamista. 
Meillä on monen vuosikymmenen kokemus näyttelyjulkaisujen ja 
taidetta käsittelevien tiedekirjojen julkaisemisesta. Sks:n taidekir-
jojen kirjoittajat ovat arvostettuja taidehistorioitsijoita ja museoalan 
ammattilaisia. Teosten ulkoasujen suunnittelijoina käytetään maan 
parhaita graafikkoja, ja taidekirjamme ovat saaneet lukuisia kirja-alan 
palkintoja. Yhteistyökumppaneinamme on suomalaisia taidemuseoita 
ja -säätiöitä.

Palveluihimme kuuluvat käsikirjoituksen editointi, laadukkaan 
ulkoasun suunnittelu ja taitto, kuvien käsittely, painattaminen, tie-
dottaminen, markkinointi ja jakelu. Löydämme yhdessä varmasti juuri 
teidän tarpeisiinne sopivan ratkaisun.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

Kati Hitruhin
julkaisukoordinaattori
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
puh. 050 324 7131
kati.hitruhin@finlit.fi
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August Uotila 1858–1886
Appelsiinitytön maalari / Appelsinflickans målare

Toimittanut Synnöve Malmström

Nuorena lupauksena pidetyn, vain 27-vuotiaana 
menehtyneen August Uotilan asema 1880-luvun 

”todellisuusmaalauksessa” sijoittuu Edelfeltin loistok-
kaan taiteen ja taitavien naistaiteilijoiden väliin. 
Uotila nousi taide-elämän piiriin hämäläisestä talon-
poikaisesta taustasta, kun suurin osa ajan taiteilijoista 
oli lähtöisin ylemmistä säädyistä. Uotila opiskeli Parii-
sissa ja liittyi teoksillaan kiinteästi toisaalta Albert 
Edelfeltin ja Gunnar Berndtsonin ”salonkirealismiin”, 
toisaalta ulkoilmamaalareiden kolorismiin.

August Uotilan viimeiseksi jäänyt maalausmatka 
Nizzaan ja Korsikaan osoitti halua löytää uusia vaikut-
teita. Uotilaa voi pitää monella tavalla aikansa edellä-
kävijänä.

Sidottu. 238 s.
ISBN 978-952-222-440-8
Julkaisuvuosi: 2013
Amos Andersonin taidemuseo

Beda Stjernschantz 1867–1910
Ristikkoportin takana / Bakom gallergrinden

Toimittanut Itha O’Neill

Taidemaalari Beda Stjernschantz (1867–1910) eli rik-
kaan elämän, joka vei hänet Pariisiin, Viroon, 

Venäjälle, Italiaan ja Yhdysvaltoihin. Sairauden sävyt-
tämä, lyhyeksi jäänyt elämä on syynä siihen, että 
hänen taiteellinen tuotantonsa jäi suppeaksi ja haja-
naiseksi. Taidehistoriassa on painotettu hänen elä-
mänsä traagisia piirteitä, mikä on varjostanut hänen 
taitelijakuvaansa. Hiljattain löydetty Stjernschantzin 
kirjeenvaihto ja muistiinpanot antavat kuitenkin 
aiempaa monisyisemmän kuvan yhdestä merkittä-
vimmästä, taidehistorian väheksymästä symbolisti-
maalaristamme.Sidottu. 302 s.

ISBN 978-952-222-525-2
Julkaisuvuosi: 2014
Amos Andersonin taidemuseo



Art deco ja taiteet 
Art déco och konsten 
Art Déco and the Arts

France–Finlande 1905–1935

Toimittaneet Laura Gutman ja Susanna Luojus

Art deco syntyi 1900-luvun alun Ranskassa vasta-
reaktiona uusille modernistisille suuntauksille. Se 

korosti klassisia juuria kuvataiteissa, arkkitehtuurissa, 
muotoilussa, musiikissa sekä teatteri- ja tanssitai-
teessa. Suomen taide-elämä seurasi tarkkaan pariisi-
laista taidekeskustelua, jonka vuoksi klassistiset viit-
taukset ilmestyivät suomalaiseen kuvataiteeseen lähes 
samanaikaisesti kuin ranskalaiseen.

Kirjassa nostetaan esiin jo tunnustettujen mesta-
rien Juho Rissasen, Eero Järnefeltin tai Wäinö Aaltosen 
ohella myös heidän varjoonsa jääneitä art decosta vai-
kutteita saaneita kuvataiteilijoita, keraamikkoja ja 
lasimuotoilijoita, kuten Yrjö Ollila, Nikolai Kaario, 
Arttu Brummer, Eva Gyldén ja Greta Lisa Jäderholm- 
Snellman.

Sidottu. 179 s.
ISBN 978-952-222-430-9
Julkaisuvuosi: 2013
Amos Andersonin taidemuseo

Eija-Liisa Ahtila
Metsässä on lintu

Pauli Sivonen

Eija-Liisa Ahtilan taide ihastuttaa ja ihmetyttää. 
Videoteosten huolella rakennetut realistiset maa-

ilmat rikkoutuvat fantasianomaisiin jaksoihin, ja 
usealle kuvapinnalle levittäytyvä kerronta hämmentää.

Ahtila on kaikkien aikojen kansainvälisesti tunne-
tuin ja menestynein suomalainen taiteilija. Hänen 
näyttelyitään on ollut esillä tärkeimmissä museoissa 
ja gallerioissa, ja teoksia on ostettu merkittäviin 
kokoelmiin. Viime vuosina Ahtila on käsitellyt teoksis-
saan erityisesti ihmisten ja eläinten välistä suhdetta 
sekä ihmisten suhdetta luontoon.

Teoksessa pohditaan Ahtilan teoksia lähiluke-
malla erityisesti niistä välittyvää luontosuhdetta. 
Samalla kirjaa voi lukea yleisempänä esittelynä Eija-
Liisa Ahtilasta ja hänen taiteestaan.

Sidottu. 191 s.
ISBN 978-952-222-546-7
Julkaisuvuosi: 2014
Serlachius-museot



Muodon vuoksi
Lasin ja keramiikan klassikot

Harri Kalha

Muodon vuoksi kertoo elävästi ja havainnollisesti 
suomalaisen designin legendaarisen sankari-

tarinan. Tuore tarkastelutapa sekä ennennäkemättö-
mät uniikkiesineet tekevät kirjasta ainutlaatuisen ja 
aikaa kestävän taidekirjan. Suomalaisen muotoilun 
kuva paljastuu entistä rikkaammaksi ja monimuotoi-
semmaksi.

Laadukkaasti kuvitettu teos esittelee suomalaisen 
muotoilun kultakauden klassikoiden lisäksi toimitus-
johtaja Kyösti Kakkosen yksityisomistuksessa olevia 
uniikkiteoksia suomalaisen muotoilun huippuvuo-
silta. Valtaosaa esineistä ei ole nähty aikaisemmissa 
julkaisuissa.Sidottu. 336 s.

ISBN 978-952-222-402-6
Julkaisuvuosi: 2013
Kakkonen Collection

Todellisuusmies ja unennäkijä
Alfred Kordelinin säätiö kuvataiteen mesenaattina

Tapani Pennanen ja Susanna Luojus

Alfred Kordelin (1868–1917) oli yksi 1900-luvun 
alun merkittävimmistä suomenkielisistä liikemie-

histä. Vaatimattomista oloista lähtöisin oleva rauma-
laisen merimiehen poika loi suuromaisuutensa lähes 
tyhjästä. Kordelin toimi kaupan, teollisuuden ja laivan-
varustuksen aloilla. Hän jätti valtaosan omai suu des-
taan Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistys-
rahaston perus pääomaksi.

Yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön kanssa 
toteutettu kirja kertaa Kordelinin elämänvaiheet ja 
kertoo hänen suhteestaan kuvataiteisiin. Kirja kertoo 
myös säätiön monipuolisesta tuesta kuvataiteille sekä 
säätiön taidekokoelmien muotoutumisesta. Taide-
kokoelmasta esitellään sanoin ja kuvin kokoelman 
keskeisimmät puolensataa teosta. Kirja sisältää myös 
täydel lisen luettelon kokoelman kaikista teoksista 
tunnistekuvineen.

Sidottu. 190 s.
ISBN 978-952-222-217-6
Julkaisuvuosi: 2010
Alfred Kordelinin säätiö



Italiassa ja Saksanmaalla
Taiteilijoiden ja taiteentuntijoiden matkassa 1840–1930

Toimittaneet Teppo Jokinen ja Hanne Selkokari

Italiassa ja Saksanmaalla on vivahteikas otos suoma-
laistaiteilijoiden ja tutkijoiden opinto- ja tutkimus-

matkoista Saksaan ja Italiaan 1800-luvun puolivälistä 
aina 1900-luvun alkuun. Artikkelit avaavat monipuo-
lisen näköalan osin varhemmin tuntemattomiin suo-
malaisten taidematkoihin. Teksteissä kerrotaan niin 
matkustamisen suruista ja iloista kuin eritellään mat-
koilla syntyneitä taideteoksia ja kirjoituksia taiteesta. 
Teos kuvaa muun muassa Elin Danielson-Gambogin, 
Pekka Halosen, Väinö Blomstedtin, Werner von Hause-
nin ja Eero Järnefeltin tekemiä matkoja. Kuvitukseen 
on käytetty uutta, aiemmin julkaisematonta kuva-
materiaalia yksityisarkistoista ja Helsingin yliopiston 
kokoelmasta. Kirjoittajat ovat suomalaisia ja italialai-
sia taidehistorioitsijoita.

Nidottu. 358 s.
ISBN 978-952-222-299-2
Julkaisuvuosi: 2011

Taiteilijoiden Kalevala
Toimittanut Ulla Piela

Taiteilijoiden Kalevalassa kymmenen suomalaista 
kuvataiteilijaa ja kymmenen säveltäjää tulkitsee 

Kalevalan runoja kuvin ja sävelin. Kalevalan 160-vuotis-
juhlan kunniaksi julkaistu teos on 2000-luvun juhla- 
Kalevala, jossa yhdistyvät upealla tavalla sana-, kuva- 
ja säveltaide. Teos on siten ainutlaatuinen sekä suo-
malaisen taiteen että Kalevalan kulttuurihistoriassa.

Mukana ovat muun muassa kuvataiteilijat Juhana 
Blomstedt, Kuutti Lavonen, Nanna Susi, Marjatta 
Tapiola, Katja Tukiainen ja Santeri Tuori sekä sävel-
täjät Olli Kortekangas, Einojuhani Rautavaara, Aulis 
Sallinen, Jukka Tiensuu, Riikka Talvitie ja Lotta Wennä-
koski.

Loistokkaasti toteutettu 816-sivuinen teos sisältää 
Kalevalan (1849) tekstin, taideteokset korkealaatuisina 
värikuvina, Santeri Tuorin videoteoksen dvd:llä sekä 
kaksi cd-levyä musiikkia.

Sidottu. 816 s.
ISBN 978-952-222-084-4
Julkaisuvuosi: 2009
Kalevalaseura



Esimerkkiaukeamia sks:n taidekirjoista
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kubistista pintatyyliä ja jalometallivärejä (lehtikultaa ja -ho-
peaa) on käytetty rinta rinnan.10

Naamiaiset -maalausta (ks. kuva s. 54) ympäröivä epä-
säännöllinen, voimakkaan plastinen kehys muodostaa itse 
aiheen kanssa kokonaistaideteoksen. Kehyksen väreinä 
ovat kulta, hopea ja musta, ja maalauksessa esiintyy art 
decon suosima Pierrot-hahmo. Näyttämökuvaa muistutta-
van aiheen taustalla räiskyvine ilotulituksineen voisi nostaa 
eräänlaiseksi ”vapauden ja ilonpidon” aikakauden tunnus-
kuvaksi. 

Teoksessa Kello ja kyyhkynen ympyränkaaret visuali-
soivat ei-näkyvää eli kellon heiluriliikettä ja sen kumun 
synnyttämiä ääniaaltoja. Maalauksen muotokieleen on 
sovellettu kubismin ohella keinoja, jotka tuovat mieleen 
italialaisen futurismin tavoitteleman dynamiikan ja liike-
illuusion.

stil har använts sida vid sida med ädelmetallfärger (bladguld 
och -silver).10

Målningen Maskerad (se bild s. 54) omges av en oregel-
bunden, starkt plastisk ram som tillsammans med motivet 
bildar ett helhetskonstverk. Ramens färger är guld, silver 
och svart, och i målningen förekommer Pierrot-gestalten 
som var populär inom art déco. Motivet som påminner om 
en scenbild med ett sprakande fyrverkeri i bakgrunden 
kunde lyftas fram som ett slags symbol för ”frihetens och 
nöjets epok”. 

I verket Klockan och duvan visualiserar cirkelbågarna 
det icke-synliga, det vill säga klockans pendelrörelse och 
de ljudvågor klockans dova dån framkallar. I målningens 
formspråk har konstnären vid sidan av kubism också till-
lämpat metoder som påminner om den dynamik och illu-
sion av rörelse som den italienska futurismen eftersträvade. 
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KAARIO, Nikolai 
Koristemaalauksen luonnos
Utkast för dekorationsmålning
Project for a decorative painting

KAARIO, Nikolai 
Koristemaalauksen luonnos
Utkast för dekorationsmålning
Project for a decorative painting
1938

Art deco ja taiteet (2013)

”Kaksi Naista”, n. 1953.

Birger Kaipiainen (2013)
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kulissartad som Grönsakstorget i Nizza. uotila 

bodde på cité du parc 20, som ligger i närheten 

av de centrala torgen. Hans motiv var därmed inte 

långt borta, vilket underlättade när han skissade 

och studerade sina objekt. i nizza fanns inga 

konstskolor, och inga konstsamlingar att utforska, 

så uotila måste ägna sig åt självstudier.72 Men 

motiv för målandet fanns det rikligt av, nizza hade 

redan på 1880-talet blivit en populär semesterort 

under vintermånaderna, och på grund av turismen 

hade man ett rikligt utbud av tidsfördriv, speciellt 

inom scenkonsten.73 Men det mondäna nattlivet 

brydde sig uotila inte om att avbilda.

August Uotila, 

Kukkastori Nizzassa | Blomstertorget i Nizza 

1885, öljy | olja, 22,5 x 19 cm 

yksityisomistuksessa  |  privat ägo

August Uotila,   ä 

Nizzan vihannestori  | Grönsakstorget i Nizza

1885, öljy | olja, 81,5 x 65,5 cm

Ateneumin taidemuseo, Kokoelma Hoving | 

Konstmuseet Ateneum, Samling Hoving

Helsinki | Helsingfors

185

August Uotila 1858–1886 (2013)
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Kaj Franck, maljakoita, Nuutajärvi 1955.

132 
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Jorma Hautala
Valaistu fragmentti,  1987
maalaus, 100 x 90 cm
Fortumin Taidesäätiö

Jorma Hautala
Suuri fragmentti II,  1980
maalaus, 210 x 145,5 cm
Taidesäätiö Meritan kokoelma

MONUMENTAALISUUDEN TAVOIT TELUA

51

suhteessa taiteilijan omaan elämään, todennäköisempää olisi kuitenkin, että 
tässä ollaan nimenomaan lähdössä töihin, heinään tai kalastamaan  Pekka 
Halosen Olli-isän säilyneet kirjeet kuvaavat usein hänen kalansaaliitaan  

Aune Lindström toteaa, että nimenomaan tällä Halosen monumen-
taalimaalauksella on Puvis de Chavannes -tyyppisen seinämaalauksen luon-
ne  Sen himmeän vaalea värityskin noudattelee mahdollisimman tarkasti 
puvislaista freskoimitaatiota  Läpinäkymätön vedenpinta tuo väistämättä 
mieleen Puvis’n tunnetuimman yksittäisen maalauksen Köyhä kalastaja (Le 
pauvre pêcheur, 1881)  Arkkitehti ja taidekriitikko Sigurd Frosterus puoles-
taan ylisti maalausta tuoreeltaan vuonna 190�  Hän esitteli sen ominaisuuk-
sia mielenkiintoisesti  Henkilöhahmot ovat hänen mielestään ”ihastuttavan 
plastisia”  Hän oli ennen kaikkea ihastunut keskellä olevaan selin käänty-
neeseen naishahmoon kuvaillen hameen vekkien tuovan mieleen ”ennem-
minkin akantuslehden (Kuva 42) siros-
ti kaartuvat muodot kuin peplumin30 juh-
lavat, ankarat laskokset” 31 Halosen oman 
ajan taidekriitikoiden tavoin myös Lind-
ström ylistää maalauksen ”klassillista suu-
ruutta ja jaloutta”  Hän toistaa innostunee-
na Frosteruksen analyysin, ja muistuttaa 
Onni Okkosen metooppireliefi-maininnas-
ta Tienraivaajia -maalauksen yhteydessä  
Onhan Työstä lähtökin metooppien tapaan 
lähes neliö (1�5 × 1�5 cm)  Melko saman-
tyylistä maalausta Valkoiset (1918) (Kuva 
2�) Lindström sitten kuvaakin suoranai-
seksi ”antiikin kohokuvaksi” ja metooppi-
reliefiksi  Frosteruksen maininnat henki-
löhahmojen plastisuudesta sekä akantus-
lehtihameesta voivat nekin viitata ajatuk-
siin reliefinkaltaisuudesta  Lindström lisää 
vielä, että keskellä olevan naisen asento tuo 
mieleen antiikin patsaat  Toisaalta hän to-
teaa myös, että teoksessa huipentuu kaik-
ki, mitä Halonen oli Puvis’n ohella oppinut 
varhaisrenessanssin mestareilta 32

26

Pekka Halonen 
Työstä lähtö 
190� 
öljymaalaus  Pohjanmaan museo   
Kuva Tuusulan museo/  
Matti Ruotsalainen

27

Pekka Halonen 
Valkoiset 
1918
öljymaalaus  Yksityiskokoelma   
Kuva Tuusulan museo/  
Matti Ruotsalainen

Muodon vuoksi (2013)

Muutosten  
pyörteissä  
(2013)

Pekka Halonen (2007)



Suomalaisen taiteen tarina

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja vuonna 2006 perustettu 
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys (stsy) ovat julkaisseet 
yhdessä taidekirjasarjan, joka piirtää suomalaisen kuvataiteen 

kaaren vuodesta 1809 1990-luvun alkuun. Teosten kuvituksena on 
käytetty yhdistyksen jäsenten taidekokoelmista valittuja teoksia.

Sarjan ensimmäinen osa Juha Ilvaksen Meidän kuvamme kertoo, 
kuinka suomalaiskansallinen taide muotoutui 1800-luvulla talon-
poikaisten arvojen ja luonnonkuvausten varaan kaupunkikulttuurin 
kuvaamisen jäädessä toissijaiseksi.

Timo Valjakan Modernin kahdet kasvot valottaa puolestaan sotien 
välistä aikaa, 1920- ja 1930-lukua, joka on Suomen taiteessa vähän 
tutkittu aikakausi. Kahteen vuosikymmeneen mahtuu paljon: kan-
sallismielisyyttä ja kansainvälisesti suuntautunutta avantgardea, 
heräävää kaupunkikulttuuria ja maaseudun arvojen ihailua.

Meidän kuvamme
Maa ja kansa
Juha Ilvas
Nidottu. 168 s.
ISBN 978-952-222-016-5
Julkaisuvuosi: 2008
STSY

Modernin kahdet kasvot
Timo Valjakka
Sidottu. 172 s.
ISBN 978-952-222-131-5
Julkaisuvuosi: 2009
STSY



Erik Kruskopfin Valon rakentajat luo katsauksen suomalaiseen 
kuvataiteeseen 1940–1950-luvulla, jolloin perinne ja uudistumis-
tarve kohtasivat rajulla mutta hedelmällisellä tavalla. Sotavuosina 
näyttelytoiminta supistui ja materiaaleista oli pulaa. Samaan aikaan 
taide pyrki antamaan oman panoksensa isänmaan puolustamiseen. 
Kun taiteilijoille sodan jälkeen avautui mahdollisuus matkustaa tai-
teen kansainvälisiin keskuksiin, myös suomalainen taide-elämä alkoi 
saada modernismin vaikutteita.

Maaretta Jaukkurin Muutosten pyörteissä on ensimmäinen koko-
naisesitys suomalaisen kuvataiteen kehityksestä 1960-luvulta 1990-
luvun alkuun. Taidemaailmassa vaikuttivat 1950-luvulta jatkuneen 
konkretistisen tradition lisäksi kansainväliset taidesuuntaukset ja 
ismit, kuten informalismi, amerikkalainen pop-taide ja abstrakti eks-
pressionismi. Samaan aikaan performanssi, valokuva ja video nousi-
vat vahvasti taiteen uusiksi ilmaisumuodoiksi.

Valon rakentajat
Suomalaista kuvataidetta 
1940–1950-luvuilta
Erik Kruskopf
Sidottu. 176 s.
ISBN 978-952-222-195-7
Julkaisuvuosi: 2010
STSY

Muutosten pyörteissä
Suomalaista kuvataidetta 
1960–1980-luvuilta
Maaretta Jaukkuri
Sidottu. 214 s.
ISBN 978-952-222-300-5
Julkaisuvuosi: 2011
STSY



Suomi-kuvasta  
mielenmaisemaan
Kansallismaisemat  
1800- ja 1900-luvun vaihteen  
maalaustaiteessa

Ville Lukkarinen ja Annika Waenerberg

Teos esittelee Suomen taiteen kultakauden maisema-
maalausta uusista näkökulmista. 1800- ja 1900-   

lukujen vaihteen maisemamaalauksen yksiselitteistä 
kansallismielisyyttä puretaan muun muassa metsä-
teollisuuden, turismin ja ympäristötietoisuuden kas-
vun kautta. Uusina aiheina nostetaan esiin paikan 
hengen aistiminen ja taiteilijan työn pohdinta maise-
man välityksellä. Kirjaan sisältyy myös tapaustutki-
mus Kolista ja sen kuuluisimmasta kuvaajasta Eero 
Järnefeltistä.

Sidottu. 383 s.
ISBN 951-746-575-0
Julkaisuvuosi: 2004

Kaksi vuosisataa  
suomalaista kuvataidetta
Taidesäätiö Meritan kokoelma

Toimittanut Hanna Mamia

Upea teos esittelee viitisensataa Taidesäätiö Meritan 
kokoelmaan kuuluvaa teosta. Säätiön kokoelma 

koostuu pääosin vanhasta suomalaisesta taiteesta. 
Kokoelma sisältää lukuisia kansallisesti tunnettuja 
teoksia ja taidehistoriallisia harvinaisuuksia.

Taidesäätiö Meritan kokoelma on laajimpia ja 
tasokkaimpia suomalaisen taiteen kokoelmia maas-
samme. Kokoelman pääpaino on kultakauden taiteili-
joiden teoksissa, mutta siitä löytyy myös niin 1800-
luvun alkupuolen kuin 1990-luvun teoksia. Kulta kau-
den taiteilijoista ovat teoksineen mukana esimerkiksi 
Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Eero Järnefelt ja 
Pekka Halonen.

Sidottu. 510 s.
ISBN 951-746-744-3
Julkaisuvuosi: 2005
Taidesäätiö Merita

Tiedon- 
julkistamisen  

valtionpalkinto  
2005



Pekka Halonen
Pyhä taide

Ville Lukkarinen

Taiteilijoilla on hämmästyttävän usein ollut jokin 
elämänikäinen ”projekti”, eräänlainen koko tuo-

tannon läpi kulkeva punainen lanka. Ville Lukkarisen 
teos jäljittää Pekka Halosen (1865–1933) taiteen suurta 
linjaa. Halonen on Suomen taiteen keskeisiä mesta-
reita, mutta hänen taidettaan ei ole eritelty kovinkaan 
tarkasti. Keskeisiä mielenkiinnon kohteita kirjassa 
ovat ne Halosen taiteen piirteet, joita on luonnehdittu 
hiljaisuudeksi ja uskonnollissävyiseksi henkisyydeksi.

Teos lähestyy Halosen tuotantoa analysoimalla 
yksittäisiä maalauksia ja selvittämällä ajan taideteo-
rioiden ominaispiirteitä. Kirjan kokonaisuus on erään-
lainen ehdotus Pekka Halosen taiteen merkityksen ja 
mielen ymmärtämiseksi. Vahvasta tulkinnallisesta 
otteesta huolimatta käsittely ankkuroituu kiinteästi 
historialliseen lähdeaineistoon.

Sidottu. 175 s.
ISBN 978-952-746-938-8
Julkaisuvuosi: 2007

Katujen kertomaa
Ragnar ja Hildung Ekelundin  
maalauksellinen kaupunki

Toimittaneet Susanna Luojus ja Itha O’Neill

Opintojen aloittaminen Porvoon lyseossa 1904 oli 
Ekelundin veljeksille elämys: siirtyminen maalais-

maisemasta pikkukaupungin kaduille teki molempiin 
lähtemättömän vaikutuksen. Rakennettu maisema, 
eteläeurooppalaiset historialliset kaupunkinäkymät 
ja arkisen arkkitehtuurin pelkistetyt muodot tulevat 
esille veljesten myöhemmällä taiteilijauralla. Ragnar 
Ekelund ammensi taidemaalarina ja runoilijana 
aiheita töihinsä lukuisilta ulkomaanmatkoiltaan ja 
kasvavan Helsingin kaupunkikuvasta. Arkkitehti 
Hilding Ekelundin tunnetuinta kädenjälkeä ovat 
muun muassa Helsingin Taidehalli, Töölön kirkko ja 
Helsingin Olympiakylä.

Teoksen artikkelit ovat kirjoittaneet taidehistorioit-
sija ft Erik Kruskopf ja professori emerita Riitta Nikula.

Sidottu. 111 s.
ISBN 978-952-222-309-8
Julkaisuvuosi: 2011
Amos Andersonin taidemuseo



Tom of Finland
Taidetta seksin vuoksi

Harri Kalha

Maailmalla tunnetuin suomalaistaiteilija Touko 
Laaksonen alias Tom of Finland tavoitti töillään 

mittavan kansainvälisen yleisön. Teos sukeltaa Tom of 
Finlandin häkellyttävään kuvamaailmaan, pysähtyy 
kutkuttavien kuvien äärelle ja kytkee ne kuvataiteen, 
pornografian, homohabituksen ja seksuaalisen vapau-
tumisen historiaan. Tomin tuotanto avautuu kerros 
kerrokselta ja paljastuu hämmästyttävän monisyiseksi 
ilmiöksi.

Tom of Finlandin tuotannosta piirtyy avaria näky-
miä taiteen ja seksuaalisen vapautumisen historiaan. 
Harvoin on taiteen ja seksin tarinoita kiedottu yhteen 
yhtä kiinnostavasti ja pieteetillä.

Nidottu. 214 s.
ISBN 978-952-222-371-5
Julkaisuvuosi: 2012

Tapaus Magnus Enckell
Harri Kalha

Teos tutkii kielen, taiteen ja seksuaalisuuden koske-
tuskohtia syventyen yhteen historialliseen tapaus-

esimerkkiin, taidemaalari Magnus Enckelliin (1870–
1925). Katse kääntyy taideteoksista niitä ympäröivään 
tekstiavaruuteen ja ”tiedon” ideologiseen koneistoon.

Enckellin tapausta kommentoivat suomalaisten 
taidehistorioitsijoiden ja kriitikoiden rinnalla muun 
muassa Roland Barthes, Michel Foucault ja Sigmund 
Freud.

Tapaus Magnus Enckell yllyttää pohtimaan myös 
tutkijan omaa halua ja sen osallisuutta tiedon tuotta-
misessa. Vaikka tarkastelun pääasiallisena kohteena 
on julkinen ”taidepuhe”, Enckellin maalauksiakaan ei 
jätetä kulisseihin.

Nidottu. 326 s.
ISBN 951-746-769-9
Julkaisuvuosi: 2005



Kokottien kultakausi
Belle Époquen mediatähdet  
modernin naiseuden kuvastimina

Harri Kalha

Kokottien kultakausi tempaa lukijansa 1900-luvun 
alun Belle Époquen, ”kauniin aikakauden” pyör-

teisiin. Varhaiset naisjulkkikset olivat skandaalinkä-
ryisiä seikkailijattaria, joiden epäsovinnaista elämää 
paheksuttiin äänekkäästi – ja ihailtiin salaa. Moderni 
naiseus tanssittiin maailmankartalle varieteenäyttä-
möillä.

Kokottien kultakausi nostaa esiin nämä historian 
unohtamat sankarit. 1900-luvun alun orastavaa julkkis-
kulttuuria tarkastellaan niin kuvataiteen ja kaunokir-
jallisuuden kuin teatterin, tanssin, muodin ja median 
näkökulmista. Keskiössä on miljoonayleisön tavoittanut 
valokuvateollisuus, joka teki kohteistaan globaaleja 
modernin elämän ikoneita.

Sidottu. 354 s.
ISBN 978-952-222-472-9
Julkaisuvuosi: 2013

Tapaus Havis Amanda
Siveellisyys ja sukupuoli  
vuoden 1908 suihkulähdekiistassa

Harri Kalha

Ville Vallgrenin Havis Amanda paljastettiin ylei-
sölle syyskuussa 1908. Kauppatorille sijoitettu 

suihkulähde herätti hilpeyttä mutta myös oudoksun-
taa ja suoranaista paheksuntaa.

Jyrkimmät vastustajat vaativat tekeleen poista-
mista. Mihin raju vastustus perustui? Mitä kaikkea 
yksi taideteos kertoo ajastaan ja sen arvoista, kauneus-
ihanteisiin kätkeytyvistä ideologioista? Entä mitä tai-
teelle tapahtuu, kun se saa kantaakseen tällaisen kriit-
tisen painolastin – onko taideteoksella mahdollisuus 

”puhua takaisin”?

Nidottu. 248 s.
ISBN 978-952-222-045-5
Julkaisuvuosi: 2008

Tieto- 
Finlandia-  
ehdokas  

2013



Kuvanveisto ajassa ja tilassa
Toimittanut Hanna Mamia

Nykykuvanveiston olemus on moni-ilmeinen, 
eivätkä jähmeät muistomerkit enää tee oikeu-

tusta nykykuvanveiston ilmenemismuodoille. Näyt-
tävä teos tuo esiin tämän kenties maailman vanhim-
man taiteenlajin kykyä elää tässä päivässä ja heijastaa 
ympäröivän maailman ilmiöitä.

Suomen Kuvanveistäjäliiton 100-vuotisjuhlavuotta 
juhlistavan teoksen artikkeleissa tuodaan laajalti esiin 
taiteen roolia rakennetussa ympäristössä, julkista tai-
detta, teosten kohtaamista ja vastaanottoa sekä niiden 
hankkimiseen ja omistamiseen liittyviä iloja. Artikke-
lien kirjoittajat ovat työnsä kautta kuvanveistoon eri 
tavoin perehtyneitä henkilöitä. Teos tarjoaa ajankoh-
taisia ja persoonallisia näkökulmia veistotaiteeseen ja 
kannustaa katsojia lähestymään nykykuvanveistoa 
ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin.

Sidottu. 112 s.
ISBN 978-952-222-178-0
Julkaisuvuosi: 2010
Suomen kuvanveistäjäliitto

Memoria
Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri

Liisa Lindgren

Memoria esittelee 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun alkupuolen kuvanveistoa Suomen luteri-

laisilla hautausmailla. Se kertoo aikakauden romantti-
sesta muistojen kulttuurista, tutustuttaa hauta muisto-
merkkien tekijöihin ja tarkastelee hautaveistotaiteen 
perinteisiä aiheita ja vaikutteita. Hautamuistomerk-
kien aihepiirit ja kuvakieli elävät ajassa. Monumentaa-
liset muistokivet, erilaiset enkelihahmot ja surijat ovat 
oman aikansa tulkintoja surusta ja muistamisen kult-
tuurista.

Hautakuvanveisto on ollut olennainen osa kuvan-
veistäjien työtä. Teos esittelee muun muassa Walter 
Runebergin, Robert Stigellin, Ville Vallgrenin, Emil 
Wikströmin, Sigrid af Forsellesin ja Felix Nylundin luo-
muksia ja uraa hautamuistomuistomerkkien tekijöinä.

Sidottu. 312 s.
ISBN 978-952-222-068-4
Julkaisuvuosi: 2009
Svenska litteratursällskapet i Finland 
julkaisi teoksen ruotsiksi.



Monumentum
Muistomerkkien aatteita ja aikaa

Liisa Lindgren

Patsain on rakennettu taloudellisen, poliittisen ja 
sivistyksellisen vallan hierarkioita ja määritelty 

yhteiskunnallisia suhteita. Niiden avulla on erotettu, 
erottauduttu, yhdistetty ja yhdistytty. Muistomerkkien 
retoriikkaan tallennetut avaimet avaavat ovia mennei-
syyden kulttuurisiin koodeihin.

Tutkimus keskittyy erityisesti tarkastelemaan, 
miten teokset ovat tehneet suomalaista kulttuuria 
näkyväksi ja miten ne ilmaisevat yhteiskunnallisen 
järjestyksen ihanteita.

Monumentum on runsaasti kuvitettu taidehisto-
riallis-kulttuurihistoriallinen tutkimus. Tämän kirjan 
jälkeen näemme kaupunkimme toisin.

Sidottu. 287 s.
ISBN 951-746-170-4
Julkaisuvuosi: 2000

Emil Cedercreutz
Satakunnan eurooppalainen

Ritva Kava

Emil Cedercreutz (1879–1949) opiskeli Suomen Taide-
akatemian vastaperustetulla kuvanveistolinjalla 

1900-luvun alussa ja jatkoi opintojaan myöhemmin 
Brysselissä, Roomassa ja Pariisissa. Taideopinnot ulko-
mailla muokkasivat sekä Cedercreutzin taiteellista 
tuotantoa että aatemaailmaa. Suomen taiteilijain 
näyttelyssä debytoinut Cedercreutz kuvasi töissään 
mielellään hevosia. Cedercreutz toi Suomen kuvan-
veistotaiteeseen uusia virtauksia, ja hän on yksi 
maamme ensimmäisistä impressionistis-realistisen 
kuvanveistotyylin edustajista.

Ritva Kava selvittää tutkimuksessaan kuvaveistäjä 
Cedercreutzin aatemaailman muotoutumista sekä siihen 
pohjautuvan museon syntyhistoriaa ja kehittymistä.

Nidottu. 352 s.
ISBN 951-8915-86-5
Julkaisuvuosi: 1993
Suomen Historiallinen Seura



Helene Schjerfbeck – 
Silti minä maalaan
Taiteilijan kirjeitä Maria Wiikille

Toimittanut Lena Holger

Taidemaalari Helene Schjerfbeck (1862–1946) oli 
ahkera kirjeiden kirjoittaja. Kirjeissään hän pohti 

taiteilijan identiteettiään ja taiteellisen ilmaisun rajoja.
Teos sisältää Helene Schjerfbeckin 125 ennen julkai-

sematonta kirjettä taiteilijaystävälleen Maria Wiikille. 
Kirjeet ovat vuosilta 1907–1928, jolloin Schjerfbeck hyl-
käsi ranskalaisen maalauskäsityksen ja kehitti myö-
häiskaudelleen tunnusomaisen taiteellisen ilmaisun. 
Ne luovat ainutlaatuisen katsauksen kahden taiteilijat-
taren valintoihin erilaisissa elämäntilanteissa. Teoksen 
runsas kuvitus koostuu Schjerfbeckin maalauksista.Sidottu. 301 s.

ISBN 978-952-222-305-0
Julkaisuvuosi: 2011
Signe & Ane Gyllenbergin säätiö

Birger Kaipiainen
Harri Kalha

Birger Kaipiainen (1915–1988) loi puolen vuosisadan 
mittaisen uran Arabian tehtaassa, irrallaan teolli-

sesta muotoilusta. Syntyi mittava, kansainvälisesti 
palkittu tuotanto, joka liikehtii arvaamattomasti kera-
miikan, maalaustaiteen ja kuvanveiston rajamaas-
tossa. Taiteilijan mystiikkaan ja ylellisyyteen taipuva 
kuvafantasia ihastutti mutta myös oudoksutti aikalai-
sia. Teos kertoo Kaipiaisen taiteen tarinan hienovirei-
sesti, mutta romanttisia kliseitä kumartelematta.

Se on ensimmäinen syväluotaus Kaipiaisen tai-
teesta ja ”oudon linnun” itsepäisestä taidekapinasta.Sidottu. 252 s.

ISBN 978-952-222-457-6
Julkaisuvuosi: 2013
EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Vuoden  
kauneimmat   

kirjat 2013 
-kunnia - 

maininta



Alvar Aalto kuvataiteilijana
Erik Kruskopf 

Alvar Aalto tunnetaan uutta luovana arkkitehtina 
ja monipuolisena muotoilijana. Vähemmän tun-

nettua on, että koko elämänsä ajan hän omistautui 
myös maalaamiselle. Teos lähtee liikkeelle lapsuuden 
ja nuoruuden maalauskokeiluista sekä kertoo Aallosta 
pilalehden kuvittajana ja taidekriitikkona. Erityisesti 
maalaukset 1940-luvulta osoittavat radikaalia kokei-
lunhalua, joka selvästi poikkeaa samanaikaisesta suo-
malaisen kuvataiteen valtavirrasta. Viimeisten vuo-
sien maalaukset kertovat etsijästä, joka oli maalauksen 
kautta löytänyt keinon tutkia tuntematonta ja vai-
keasti hallittavaa ihmismieltä. Pääosa teoksessa jul-
kaistavista Aallon maalauksista on yksityisomistuk-
sessa ja siten yleisön tavoittamattomissa.

Sidottu. 215 s.
ISBN 978-952-222-294-7
Julkaisuvuosi: 2012

Hiljainen maisema
Erkki Tantun taidegrafiikka

Markku Tanttu

Teos esittelee graafikko Erkki Tantun puupiirros- ja 
grafiikkatuotantoa. Erkki Tanttu oli ehkä Suomen 

merkittävin taidegraafikko, tunnettu erityisesti kan-
san kuvaajana – ja kansan keskuudessa. Toinen hänen 
omimmista alueistaan oli maisemakuvaus, jonka lei-
mallisena piirteenä oli tuoda esiin Suomen maiseman 
karuus ja ainutlaatuinen hiljaisuus. Teoksessa esitel-
lään myös graafikon työtapoja sekä kaikki tiedossa 
olevat Erkki Tantun maisematyöt, samoin luodaan 
katsaus Tantun monikymmenvuotisen aktiiviuran 
aikaiseen suomalaiseen taiteilijaelämään.

Sidottu. 96 s.
ISBN 978-951-746-908-1
Julkaisuvuosi: 2007
Gallen-Kallelan museo



Approaching Sacred Pregnancy
The Cult of the Visitation and Narrative Altarpieces 
in Late Fifteenth-Century Florence

Ira Westergård

Tutkimus käsittelee Marian ja Elisabetin kohtaami-
seen liittyvän uskonnollisen kultin historiaa ja sen 

ilmenemismuotoja 1400-luvun italialaisessa taiteessa. 
Teos esittelee italialaisen alttarimaalaustaiteen tärkeää 
murroskautta, jolloin pyhiin kertomuksiin perustuvia 
narratiivisia aiheita yhä useammin sijoitettiin alttari-
maalauksen keskelle pääaiheeksi.

Kirjassa pohditaan, miten narratiivinen aihe 
muutti katsojan suhtautumista alttarimaalaukseen ja 
sen tärkeäksi koettuun tehtävään herättää uskonnolli-
sia tunteita.

Nidottu. 248 s.
ISBN 978-951-746-950-0
Julkaisuvuosi: 2007

Katsomuksen ihanuus
Kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista

Toimittaneet Pirjo Lyytikäinen,  
Jyrki Kalliokoski & Mervi Kantokorpi

Vuosisadanvaihde oli Suomen taiteissa murros-
aikaa, jolloin tavoiteltiin uutta kauneutta, uutta 

muotoa ja sisältöä. Realismin jälkeen etsittiin tietä 
henkistyneemmän todellisuuden ja ihmisen sisäisyy-
den esittämiseen. Katsomuksen ihanuus avaa uusia 
näkökulmia tähän taiteiden kenttään. Artikkeleissa 
liikutaan symbolistisen kuvataiteen Suljetuista silmistä 
ja Eino Leinon muusan hahmosta naisarkkitehtuurin 
nousuun ja Wivi Lönniin, dekadenssista ja Antoniuksen 
kuolemasta Kalevala-taiteeseen, modernista minuu-
desta Anni Swanin satujen symboliikkaan, Volter Kilven 
runomaailmoista Juhani Ahon vastaanottoon.

Nidottu. 176 s.
ISBN 951-717-894-8
Julkaisuvuosi: 1996



Vapaiden taiteiden filosofia
Carl August Ehrensvärd

Carl August Ehrensvärd (1745–1800) on yksi 1700-
luvun tunnetuimmista ruotsalaisista taiteilijoista, 

ajattelijoista ja taidefilosofeista. 1780-luvun alkuvuo-
sina Ehrensvärd teki ajan hengen mukaisen grand 
tourin, suuren Italian-matkan, jonka aikana hän alkoi 
kehitellä omaa taidefilosofiaansa ja toi Ruotsiin 1700-
luvun eurooppalaisen esteettisen keskustelun. Hän 
vakuuttui antiikin taiteen ylivertaisuudesta ja Etelä- 
Euroopan ilmaston suotuisuudesta Pohjolaan verrattuna.

Vuonna 1786 julkaistu Vapaiden taiteiden filosofia 
tiivistää Ehrensvärdin uusklassistisen taidefilosofisen 
ajattelun. Teos käsittelee kauneutta, maalaus- ja ra ken-
nustaidetta, makua ja neroutta sekä ihmistä ja ilmas-
toa. Omaperäisellä kokeilevalla tyylillään Ehrensvärd 
uudisti myös kieltä.

Vapaiden taiteiden filosofiaa ei ole aiemmin suo-
mennettu.

Sidottu. 125 s.
ISBN 951-746-788-5
Julkaisuvuosi: 2006

Alastomuuden oikeutus
Julkistettujen alastonvalokuvien  
moderneja ideaaleja Suomessa 1900–1940

Johanna Frigård

Alastomuus ja valokuva on yhdistelmä, joka monen 
mielessä herättää epäilyksiä kuvien kunniallisuu-

desta. Taidehistorian tutkimuksessaan Johanna Frigård 
tarkastelee erilaisia tapoja tuottaa alastonvalokuviin 
niitä puoltaneita ihanteita. Taiteeseen vetoaminen oli 
yksi tärkeimmistä oikeuttamisen keinoista, mutta ei 
suinkaan ainoa.

1900-luvun alun miesatleettien kuvat, naisalaston-
tutkielmat ja kasvavan harrastajakuvaajajoukon lapsi-
kuvat muovasivat kansalaisen, taiteilijan, uuden naisen 
ja lapsuuden ideaaleja populaarikulttuurin ja korkea-
taiteen välimaastossa. Alastonvalokuvilla ei ollut itses-
tään selviä merkityksiä, vaan niiden välittämä sisältö 
muuntui aikakauden, sukupuolen ja iän, kuvausympä-
ristön ja kuvien esittämisyhteyden mukaan.

Nidottu. 307 s.
ISBN 978-951-746-976-0
Julkaisuvuosi: 2008



Suomen Taideyhdistyksestä  
Ateneumiin
Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander  
ja taidekokoelman roolit

Susanna Pettersson

Suomen Taideyhdistys perustettiin Helsingissä 
1846, jolloin Suomesta vielä puuttuivat taidemaail-

man perusrakenteet, kuten julkiset kokoelmat, taide-
akatemia tai järjestäytynyt taidekauppa. Yhdistyk-
sestä kasvoi nopeasti keskeinen vaikuttaja, joka myös 
käytännössä määritti taiteen suunnan.

Tutkimus tuo kokoelmatoiminnan taustalle taide-
yhdistysliikkeen historian ja eurooppalaisten museoi-
den esillepanokäytännöt. Se katsoo kokoelmaa ajan 
keskeisten päätöksentekijöiden näkökulmasta ja 
osoittaa, kuinka yhdistyksen kokoelmahistoria oli 
alussa riippuvainen sen pitkäaikaisista puheenjohta-
jista Fredrik Cygnaeuksesta (1807–1881) ja Carl Gustaf 
Estlanderista (1834–1910).

Sidottu. 400 s.
ISBN 978-952-222-058-5
Julkaisuvuosi: 2008

Suomen museohistoria
Toimittaneet Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen

Museot ovat jokaisen kansakunnan historian säi-
lyttäjiä. Suomen museohistoria on kattava histo-

riaesitys, joka perehtyy niin kulttuurihistoriallisten, 
luonnontieteellisten kuin taidemuseoiden historiaan. 
Teos nostaa esiin museot yhteiskunnallisina vaikutta-
jina ja kertoo, kuinka museot ovat syntyneet ja miten 
ne ovat muuttuneet siirryttäessä kansallisesta idealis-
mista ja kansakunnan rakentamisesta nykyiseen kan-
sainvälisen teknologian aikaan.

Suomen museohistorian kirjoittajat ovat museoi-
den, kokoelmien, konservoinnin ja museologian par-
haita asiantuntijoita.

Sidottu. 426 s.
ISBN 978-952-222-172-8
Julkaisuvuosi: 2010
Suomen museoliitto



Eletyt tilat ja sukupuoli
Asukkaiden ja ympäristön  
kulttuurisia kohtaamisia

Kirsi Saarikangas

Jokapäiväinen, rakennettu elinympäristö jäsentää 
keskeisellä tavalla ihmisen arkea toimintaa sekä 

ajatuksia siitä, keitä ja missä he ovat.
Eletyt tilat ja sukupuoli -teoksessa käsitellään 

asukkaiden ja arkisen ympäristön, tilan ja sukupuolen 
välisiä suhteita sekä rakennetun ympäristön merki-
tyksiä ja merkitysten muotoutumista.

Nidottu. 279 s.
ISBN 951-746-831-8
Julkaisuvuosi: 2006

Albert Edelfeltin  
fantasmagoria
Nainen, ”Japani”, tavaratalo

Anna Kortelainen

Tutkimus esittelee japanismiksi kutsutun ilmiön, 
eräänlaisen ajan taiteilijuuteen liittyneen kuvit-

teellisen ”Japanin” peripariisilaisena esineiden ja ais-
tien valtakuntana. Se on ensimmäinen tutkimus suo-
malaisen ja japanilaisen taiteen yhteyksistä 1800- luvun 
toisella puoliskolla. Albert Edelfelt (1854–1905) näh-
dään tutkimuksessa ”naisen paikalla”, miehisyydes-
tään epävarmana taiteilijana, naisaiheiden suosijana 
ja pariisilaisen Au Bon Marché -tavaratalon asiak-
kaana. Lähtökohtana ovat ne Edelfeltin maalaukset, 
joissa voidaan nähdä japanilaisia esineitä ja sisustus-
tarvikkeita. Nämä kitsch-esineet johdattavat piiloku-
vamaisiin tulkintoihin Edelfeltin pariisittarista ja atel-
jeeinteriööreistä. Rahan ja sukupuolen tavaroitunut 
illuusio – fantasmagoria – liittää Edelfeltin keskeisiä 
teoksia myös prostituution tematiikkaan.

Nidottu. 477 s.
ISBN 951-746-409-6
Julkaisuvuosi: 2002
Vuoden tiedekirja 2002

Vuoden 
tiedekirja 

2002
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