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Taidekoti Kirpilän kesänäyttely asettaa nä-
kyviin kokoelman kankaiden toisille puolille 
tehtyjä maalauksia, jotka on unohdettu tai 

hylätty jostakin syystä. 

 Miksi taustapuoli on hylätty, sitä voimme jäl-
kikäteen vain arvailla. Todennäköisin syy lienee 
yksinkertaisesti taiteilijan tyytymättömyys lop-
putulokseen. 1900-luvun alkupuoliskolla taiteili-
jat käyttivät kankaista usein kummatkin puolet, 
koska materiaalit olivat kalliita ja niitä oli jopa vai-
kea saada. Jo työstettyä kangasta ei kannattanut 
heittää hukkaan, jos toinen puoli vain oli edelleen 
käyttökunnossa.

 Piilossa pysynyt teos ei välttämättä ole luonnos 
esille päätyneeseen teokseen, mutta näitäkin ta-
pauksia löytyy: esimerkiksi Kirpilän kokoelman 
Maria Wiikin Sairas nainen -akvarellimaalauksen 
molemmilta puolilta löytyy saman aiheen toisin-
to.

 Kaikkiaan Kirpilän kokoelmassa on parikym-
mentä kaksipuolista teosta. Keräilijän suosima 

ajanjakso hankkimissaan teoksissa näkyy myös 
kaksipuolisten teosten määrässä.

 Näyttelyssä esitellään kahdeksan teosta, jotka 
on tehty vuosien 1909–1948 välillä. Yksi maalaus 
on ajoittamaton. Kaikki viisi omakuvaa kuuluvat 
Juhani Kirpilän vuonna 1983 hankkimaan oma-
kuvakokoelmaan, jonka hän osti hyvinkääläiseltä 
keräilijältä Urho Laiholta. 

 Mistä voimme tietää, ketä tai mitä teos esit-
tää? Joskus harvoin hylätyistä teoksista on jäänyt 
kirjallista tai suullista tietoa, mutta usein näke-
mämme jää tunnistamatta. Voimme vain esittää 
olettamuksia taiteilijan taustan ja muun tuotan-
non tuntien. Voimmeko edes varmuudella tietää, 
että taustapuolen teoksen on tehnyt sama taitei-
lija kuin etupuolen? Tämä on näyttelyn teosten 
kohdalla todennäköistä, ja joskus taustalta löytyy 
signeerauskin. Myös aihe ja tyyli usein varmistaa 
taiteilijan.

 Varmaa on se, että näyttelymme näyttää kat-
sojalle työn, mitä taiteilija ei ollut lopulliseksi 
teokseksi ja siten katsottavaksi tarkoittanut. Toi-
vomme ripustuksen kulttuurihistoriallisen kiin-
nostavuuden kuitenkin hyvittävän tämän taitei-
lijoita kohtaan kenties epäreilun valintamme. M

ar
ia

 W
iik

 (1
85

3–
19

28
), 

Sa
ir

as
 n

ai
ne

n;
 c

. 1
89

8,
 

ak
va

re
lli

, 2
9 

x 
40

 c
m



    Sisällys 

    Ilmari Aalto (1891–1934)  

    Frans Hiivanainen (1884–1944)

    Emil Leino (1898–1929)

    William Lönnberg (1887–1949)

    Kosti Meriläinen (1886–1938)

    Janne Muusari (1886–1966)

    Alexander Paischeff (1894–1941)

    Yrjö Saarinen (1899–1958)      

›
›
›
›
›
›

›
›

‹



Maisema, 1915, öljy kankaalle, 43 x 53 cm, 
hankittu ennen vuotta 1976.

Kokoelmassa on kuusi  ekspressionist iseen Mar-
raskuun ryhmään kuuluneen I lmari  Aal lon teos-
ta,  jotka kaikki  ovat maisemamaalauksia.  Kuopi-
ossa syntynyt Aalto ikuist i  pal jon Suomenlahden 
keskel lä s i jaitsevan Suursaaren näkymiä,  jo-
ten on varsin mahdoll ista,  että tämänkin kan-
kaan kummatkin puolet kuvaavat tuota pientä 
suomalaisten taitei l i joiden ja lomail i joiden so-
t ien väl isenä aikana suosimaa kalastajasaarta. 

Etupuolen vaakasuuntaisessa teoksessa näem-
me ni ittyjä,  polkuja,  puita ja pensaita,  ja mai-
seman keskel lä kulkee perinteinen r iukuaita. 
Tumman siniharmaa taivas näyttää pi lv iseltä. 

Taustapuolen pystysuuntainen maalaus esittää 
maisemaa mäntypuineen, pensaineen ja etualan 
polkuineen. Näkymän oikeal la puolel la on jon-
kinlainen kivinen pengerrys tai  ehkä jo ammoin 
kadonneen rakennuksen kivi jalka.  Vuodenai-
kana kummassakin teoksessa näyttäisi  olevan 
kesä tai  alkusyksy,  s i l lä puiden ja pensaiden vih-
reyden seassa on jo hieman ruskehtavia sävyjä.

Ilmari Aalto (1891–1934)
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Omakuva, öljy kankaalle, 40,5 x 30 cm, hankittu 1983.

Kokoelman ainoa teos vaasalaiselta Frans Hiiva-
naiselta on ajoittamattoman omakuva, jonka ta-
kaa löytyy asetelma, jossa on kieloja paperilla pääl-
lystetyssä ruukussa ja hedelmiä tai vihanneksia 
sangallisessa tarjoiluastiassa. Taustapuolen teok-
sen päälle liimatuissa lapuissa kerrotaan esimer-
kiksi, että Niilo Röyskö todistaa teoksen kuulu-
neen sukulaisensa Frans Hiivanaisen jäämistöön. 

Omakuva on varsin muodollinen ja arvokas. Taiteilija 
katsoo meihin itsetietoisen ja tyynen näköisenä sol-
mio kaulassaan. Hiivanaisen ura alkoi puotipoikana 
liikkeiden kylttejä suunnitellen. 1900-luvun vaihtees-
sa hän vietti noin 10 vuotta Helsingissä opiskellen 
ja kuvittaen Tuulispää-pilalehteä yhdessä Yrjö Ollilan 
kanssa. Taiteilijan tuotantoon kuuluvat muun muas-
sa Vaasan tyttölyseon ja Nurmon kirkon seinämaa-
laukset. Palattuaan Helsingistä Vaasaan Hiivanainen 
painui unohduksiin kotikaupunkinsa ulkopuolella. 

Frans Hiivanainen (1884–1944)
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Omakuva, 1921, öljy kankaalle, 46,5 x 38 cm, hankittu 1983.

Kokoelman ainoan Emil Leinon teoksen taustapuo-
lella on maisema, jossa on kuvattu puita ja punai-
seen kolmikerroksiseen taloon haarautuva tie. Sinistä 
taivasta näkyy hieman puunoksien lomasta. Maise-
ma näyttää jotenkin epätodelliselta ja unenomaisel-
ta. Se on kuin mielikuvitusmaisema, johon on koottu 
maisemamaalausten perusosatekijöitä: talo, puita, 
teitä ja taivas. Löytyykö tämä maisema jostakin, vai 
onko se ollut olemassa ainoastaan taiteilijan päässä? 
Taustapuolen kehyksissä näkyy valkoisella maalilla 
tehtyjä sormenjälkiä. Kiilakehyksessä on kuulakärkiky-
näkirjoitus ”Emil Leino, ’Pikku Leino’”. Mihin tällä viita-
taan, keneen nähden ”pikku” – suureen runoilijaanko? 

Helsinkiläissyntyinen Leino työskenteli lähinnä henki-
lö- ja maisemamaalarina. Hän kuoli vain 31-vuotiaana, 
mutta omakuvassa 23-vuotias taiteilija katselee mei-
tä vielä yrmeän ja uhmakkaan oloisena. Leino näyt-
tää eksoottiselta kaitoine kasvoineen ja voimakkaine 
piirteineen. Nuorukaisen vaatetus on talvisen huoli-
teltu. Paksun päällystakin alta näkyvät vihreä kaula-
liina ja valkoiset paidankaulukset. Tyylikkään koko-
naisuuden täydentää erikoinen lipallinen karvahattu.

Emil Leino (1898–1929)
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Poika, 1910-luku, öljy kankaalle, 50 x 38,5 cm, hankittu 1978.
 
William Lönnbergin pystysuuntaisen muotokuvan 
toisella puolella on alastonta naista takaapäin ku-
vaava vaakasuuntainen teos. Kokoelmaan kuuluu 
Lönnbergiltä myös yksi hedelmäasetelma ja yksi 
maisema Tanskasta. Muotokuvan tuntematon poi-
ka lienee korkeintaan 10-vuotias. Pitääkö hän jota-
kin kädessään? Verhokangasta? Onko kädessä mus-
ta käsine? Käden ja keskivartalon kohta on maalattu 
luonnosmaisesti, joten siitä on vaikeaa saada selvää. 

Helsinkiläissyntyinen Lönnberg asui Tanskassa 14 
vuotta ja kuului siellä räätälimestari Niels-Peder Ry-
dengin kokoamaan ekspressionististen taiteilijoi-
den ryhmään, ”Rydengin koloniaan”. Toisen puo-
len teoksessa on leima ”Signeret Alma Lönnberg”. 
Alma oli Rydengin tytär, jonka kanssa taiteilija avioi-
tui vuonna 1923. Voisiko teoksen nainen olla Alma? 
Pojan muotokuva on 1910-luvulta, ehkä siis myös 
alaston nainen. William ja Alma tutustuivat taiteili-
jan asuessa Rydengien luona vuodesta 1914, joten 
on hyvinkin mahdollista, että William ikuisti rak-
kaansa anonyymina mallina pariskunnan seurus-
teluaikana. He muuttivat Suomeen vuonna 1928. 

William Lönnberg (1887–1949)
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Omakuva, 1909, öljy kankaalle, 24,5 x 30 cm, hankittu 1983.

Kokoelman ainoan Kosti Meriläisen teoksen etupuo-
lella on taiteilijan omakuva 23-vuotiaana, ja taus-
tapuolelle Meriläinen on kuvannut kuvataiteilija ja 
arkkitehti Uuno Alangon (ent. Alanco, 1878–1964). 
Kurkijoella Laatokan Karjalassa syntyneen Meriläi-
sen tavaramerkkinä oli nuoresta pitäen hattu, jon-
ka lierit hän käänsi sädekehämäisesti kasvojensa ke-
hyksiksi. Meriläinen osallistui Marraskuun ryhmän 
näyttelyihin, ja hänen ystäviään olivat ryhmään kuu-
luneet taiteilijat Ilmari Aalto ja Jalmari Ruokokoski. 
Meriläinen toimi myös kuvittajana ja pilapiirtäjänä. 
Taustapuolen teos on signeerattu vuonna 1907, 
eli se on kaksi vuotta vanhempi kuin omaku-
va. Uuno Alanko toimi muun muassa piirustuk-
sen opettajana Teknillisessä korkeakoulussa, 
ja hän sai professorin arvonimen vuonna 1952.

Kosti Meriläinen (1886–1938)
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Omakuva, 1915, öljy pahville, 42 x 34 cm, hankittu 1983.

Kokoelmassa on kaksi Venäjän Kronstadtissa syn-
tyneen Janne Muusarin omakuvaa. Tässä versi-
ossa taiteilija on kuvannut itsensä ulkona, taus-
tallaan tyylitellyt, lähes symbolistiset pilvet ja 
puunoksa. Muusarin kasvoilla karehtii pieni hymyn-
tapainen, mutta silmät on jätetty erikoisen haila-
koiksi, minkä lisäksi niille lankeaa lierihatun varjo. 

Omakuvan taustapuolelle on maalattu voimakas ja 
riipaiseva mieshahmo, joka kättä rintakehällään pi-
täen nostaa leukaansa ylös. Miehen silmät näyttävät 
suljetuilta, ja hänen suunsa on tiukasti kiinni, suupie-
let vääntyvät kireinä alaspäin. Henkilön olemuksessa 
on jotakin hyvin tuskaisaa ja alkukantaista. Kasvot on 
kokonaan peitetty vihreällä värillä, piirteet kuultavat 
maalikerroksen läpi. Taustapuolen pahviin on kirjoi-
tettu lyijykynällä mm. ”muotokuva Jan Muusari 1915”, 
”Tiistaina Elomaa” ja ”6 – 6 m. p.”. Arvoitukseksi jää, mitä 
nämä merkinnät tarkoittavat ja kuka ne on kirjoittanut. 

Janne Muusari (1886–1966)
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Omakuva, 1916, öljy kankaalle, 45,5 x 35 cm, hankittu 1983.

Kokoelmaan kuuluu kaksi viipurilaissyntyisen, sittem-
min Helsingissä vaikuttaneen Alexander Paischeffin 
omakuvaa vuodelta 1916. Tämän version taustapuo-
lella on vaakasuuntainen maalaus tammasta var-
soineen aurinkoisena kesäpäivänä kirkkaanvihreäl-
lä nurmikolla. Eläinten taustalla näemme värikkäitä 
pensaita. Paischeff erikoistui uransa alussa kuvaa-
maan eläimiä, erityisesti hevosia, mutta myöhem-
min hän keskittyi maisemiin. Omakuvassa huomio 
kiinnittyy taiteilijan kuohkeisiin hiuksiin ja huolel-
lisesti muotoiltuun partaan sekä vahattuihin viik-
siin. Todellinen itsetietoisen tyyliniekan omakuva! 
Paischeff toimi myös kuvittajana ja pilapiirtäjänä. 

Alexander Paischeff (1894–1941)
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Makaava alaston nainen (Kaarina), 1948, öljy kan-
kaalle, 65 x 100 cm, hankittu ennen vuotta 1976.

Jyväskylässä syntyneen, Hyvinkäälle asettuneen Yrjö 
Saarisen voimakkaat ja värikkäät teokset kuuluivat 
Juhani Kirpilän suosikkeihin, ja taiteilijan teoksia on 
hänen kokoelmassaan kaikkiaan 16. Saarinen aloitti 
uransa kilpi- ja koristemaalarina ja oli taiteilijana it-
seoppinut. Hänen malleinaan poseerasivat usein Hy-
vinkään villatehtaan työläisnaiset, joita puoliso Meeri 
Kallio rekrytoi itsekin tehtaalla työskennellen. Vaalea-
hiuksinen Kaarina makaa selällään raukean estotto-
massa asennossa. Kaarinan alla on Saarisen alaston-
muotokuville tyypillisesti eräänlainen suojaliina, mutta 
onko sen tarkoituksena ollut suojata mallia vai alustaa? 

Teoksen taustapuolella tummahiuksinen nainen 
makaa kyljellään vuoteella, hänkin valkoisen liinan 
päällä. Onko tämäkin nainen ollut villatehtaan työ-
läinen? Taustalla näkyy lipasto, ehkä ikkuna ja ver-
hoa. Saaristen pieni, ainoastaan kamarin ja keittiön 
käsittänyt koti toimi samalla myös taiteilijan atel-
jeena, ja näkyy tunnistettavana useiden muotokuvi-
en taustalla, varmasti myös tässä. Naisen kasvojen 
päällä on kangaspaikka, ilmeisestikin vahvistamas-
sa kangasta etupuolen maalausta silmälläpitäen. 

Yrjö Saarinen (1899–1958)
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