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1. Johdanto 

1.1 Aiheen perustelu, tutkimuskysymykset ja tavoite 

 

Syksyllä 2013 olin korkeakouluharjoittelussa silloisessa Valtion taidemuseon 

Kuvataiteen keskusarkistossa, nykyisessä Kansallisgallerian kokoelmahallintaosaston 

arkistossa
1
. Tehtävänäni oli järjestää, kuvailla ja luetteloida arkiston kokoelmiin 

kuuluvan helsinkiläisen taidegallerian Galerie Hörhammerin (kuva 1) arkisto (1912–

1959). Arkisto oli saatu Ateneumin kokoelmiin lahjoituksena vuonna 2012.
2
 

Galerie Hörhammer aloitti toimintansa historiallisesti merkittävänä aikana Suomen 

itsenäistymisen alkutaipaleella vuonna 1918
3
, ja sen toiminnan piirissä vaikuttivat useat 

taiteellisista ansioistaan tunnetut suomalaistaiteilijat, kuten Eero Järnefelt, Pekka 

Halonen ja Helene Schjerfbeck.
4
 Galerie Hörhammerin toimintaa on tästä huolimatta 

tutkittu vähän verrattuna esimerkiksi Stenmanin ja Strindbergin taidesalonkeihin 

(aikaisemmasta suomalaisen taidekaupan ja galleria Hörhammerin tutkimuksesta on 

enemmän tietoa luvussa 1.4 Aikaisempi tutkimus). Galerie Hörhammerin arkisto antoi 

ainutlaatuisen lähdeaineiston gallerian toiminnan tutkimiseen ja tutkimustiedon 

lisäämiseen suomalaisesta taidekaupasta 1920- ja 1930-luvuilla. 

 

Galerie Hörhammerin arkisto sisältää kirjeenvaihtoa gallerian ja yritysten ja järjestöjen 

sekä gallerian ja yksityisten asiakkaiden välillä. Lisäksi arkistossa on kattava kirjeen-

vaihto gallerian ja useiden suomalaistaiteilijoiden välillä.
5
 Keskityn tutkimuksessani 

gallerian ja suomalaistaiteilijoiden kirjeenvaihtoon vuosina 1918–1930. Näkökulman 

syventämiseksi ja laajentamiseksi tutkin taiteilijakirjeenvaihdon lisäksi Galerie 

Hörhammerin näyttelytoimintaa samalta ajalta, josta poimin esimerkeiksi Eero 

Järnefeltin yksityisnäyttelyt vuosina 1918, 1920, 1926 ja 1927, syysnäyttelyt vuosina 

1919 ja 1920, Magnus Enckellin yksityisnäyttelyn vuonna 1918 ja Pekka Halosen 

yksityisnäyttelyn vuonna 1927. Näyttelyistä otin tutkimukseen mukaan myös vuonna 

1919 pidetyn Septem-ryhmän yhteisnäyttelyn, koska ryhmä vaikutti omalta osaltaan 

                                                 
1 Kokoelmatietopalvelu. Kansallisgallerian www-sivut. 
2
 Galerie Hörhammerin arkisto. Suomen Kansallisgallerian taidehistoriallisten asiakirja-arkistojen 

tietokanta. 
3
 Hörhammer 1984, 5. 

4
 Galerie Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 

5
 Ibid. 
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suomalaiseen taide-elämään vuosina 1912–1919. Näyttelypoimintani perustana oli 

Kansallisgallerian kokoelmanhallintaosaston arkiston lehtileikkeiden ja kirjaston 

näyttelyluetteloiden kokoelma.  

Tutkimukseni tavoitteena on käsityksen saaminen Galerie Hörhammerin 

taidekauppatoiminnasta vuosina 1918–1930. Tarkoituksenani on tarkastella erityisesti 

sitä, miten gallerian perustaja ja omistaja taidekauppias Ivar Hörhammer toimi 

yhteistyössä suomalaistaiteilijoiden kanssa. Olen myös kiinnostunut siitä millainen 

toimija taidekauppias on taiteen kentällä.  

Tutkimustani ohjaavina tutkimuskysymyksinä ovat miten Ivar Hörhammer vaikutti 

suomalaistaiteilijoiden uraan vuosina 1918–1930 ja millaista Ivar Hörhammerin ja 

taiteilijoiden välinen viestintä tuona aikana oli. Tutkimuksessani selvitän myös sitä, 

muuttiko Hörhammer suomalaisen taide-elämän sääntöjä taidekauppiaana toimiessaan. 

Kysyn myös sitä, mitä taiteellista pääomaa taidekauppiaan on taiteen kentällä hallittava 

ollakseen sen täysivaltainen agentti. 

1.2 Tutkimusaineisto ja rajaus 

 

Galerie Hörhammerin arkisto on 41 yksikköä käsittävä yhteisöarkisto, joka sisältää 

gallerian kirjeenvaihtoa pääasiassa vuosilta 1916–1959. Arkiston varhaisin dokumentti 

on vuodelta 1912. Galerie Hörhammer oli kirjeenvaihdossa yksityisten asiakkaiden ja 

yritysten ja järjestöjen lisäksi monien suomalaistaiteilijoiden esimerkiksi Uuno 

Alangon, Alvar Cawénin, Edwin Lydénin, Juho Rissasen ja Helene Schjerfbeckin 

kanssa.
6
  

Galerie Hörhammerin arkiston kirjeenvaihto koskee pääasiassa yksityishenkilöiden ja 

yritysten ja Galerie Hörhammerin välistä taidekauppaa, kuten maalaus-, piirustus-, 

etsaus- ja kuparipiirroskauppaa sekä ryijykauppaa, mattokauppaa (esimerkiksi itämaisia 

mattoja), huonekalukauppaa (esimerkiksi mahonkisia huonekaluja), esinekauppaa 

(esimerkiksi peilit, astiat) ja tekstiilikauppaa (esimerkiksi shaaleja). Aineisto sisältää 

myös suomalaistaiteilijoiden ja Ivar Hörhammerin välistä kirjeenvaihtoa sekä kirjeitä, 

joissa on viittauksia suomalaisiin ja ulkomaisiin taiteilijoihin. Arkistoaineisto sisältää 

postikortteja, piirroksia huonekaluista ja ryijyistä, laskuja, kuitteja, todistuksia, kutsuja, 

                                                 
6
 Galerie Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 
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ilmoituksia (esimerkiksi sanomalehti-), valokuvia ja taululuetteloita. Kirjeenvaihto on 

enimmäkseen ruotsin- ja suomenkielistä, mutta myös jonkin verran saksan-, ranskan- ja 

venäjänkielistä.
7
 

Rajasin tutkimusaineistoni ajalle 1918–1930, jolloin Ivar Hörhammerilla oli 

kirjeenvaihtoa useampien taiteilijoiden kanssa ja joidenkin taiteilijoiden kanssa 

useamman vuoden ajan. Rajaukseeni vaikutti myös arkiston arkistoimistapa eli se 

kuinka pitkiä ajanjaksoja oli sisällytetty kuhunkin sarjaan. Rajasin tutkimusaineistoni 

myös sen mukaan, miten se vastasi tutkimuskysymyksiini. Ajanjakso 1918–1930 

käsittää Galerie Hörhammerin arkistossa kolme sarjaa, joista sarjassa 1912–1919 on 

kolme kansiota, jotka sisältävät yhteensä kahdeksan taiteilijan kirjeenvaihtoa.  Sarjassa 

1920–1921 on viisi kansiota, jotka sisältävät yhteensä 23 taiteilijan kirjeenvaihtoa ja 

sarjassa 1921–1930 yhdeksän kansiota, joissa on yhteensä 22 taiteilijan kirjeenvaihtoa. 

Kukin sarja käsittää myös joitakin muita dokumentteja kuin taiteilijakirjeenvaihtoa. 

Arkiston järjestämistapa on muodostunut alkuperäisen arkistonmuodostajan mallia 

mukaillen.
8
  

Tarkastelun kohteena olevia taiteilijoita (myös muita kuin kuvataiteilijoita) ovat Wäinö 

Aaltonen, Uuno Alanko, Hugo Backmansson, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus 

Collin, Magnus Enckell, Antti Favén, A.W. Finch, Akseli Gallen-Kallela, Hjalmar 

Grahn, Pekka Halonen, Viljo Hurme, Eero Järnefelt, Tryggve Lauren, Urho Lehtinen, 

Rurik Lindqvist, Edwin Lydén, William Lönnberg, Kalle Löytänä, Eemu Myntti, Bertel 

Nordström, Mikko Oinonen, Yrjö Ollila, Hugo Otava, Jonas Peson, Veikko Puro, Juho 

Rissanen, Helene Schjerfbeck, Lennart Segerståle, Wilho Sjöström, Signe Tandefelt, 

Ellen Thesleff, Werner Thomé, Hilja Tolvanen, Victor Westerholm ja Maria Wiik.  

Tutkimuksesta olen jättänyt pois seuraavien taiteilijoiden kirjeet: Erik. O.W.Ehrström, 

Einar Ilmoni, Karl Ingelius, P. Å. Lauren, Hjalmar Löfman, Ragnar Ungren, Eliel 

Saarinen, Into Saxelin, Louis Sparre, Gustaf Strengell ja Werner Åström, koska kirjeet 

eivät vastanneet tutkimuskysymyksiini ja joitakin kirjeitä oli mahdoton tulkita 

epäselvän käsialan takia. En ole myöskään ottanut mukaan Berndt Lindholmille Ivar 

Hörhammerin tekemää todistusta taiteilijan koulutuksesta ja työurasta (sarja 1912–

1919), koska kyseessä ei ole kirje.
9
   

                                                 
7
 Galerie Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 

8
 Ibid. 

9
 Galerie Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 
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Galerie Hörhammerin arkistossa on Ivar Hörhammerin vastauksia tallella ainoastaan 

joidenkin taiteilijoiden muutamiin kirjeisiin. Joskus tallella taas on Ivar Hörhammerin 

lähettämä vastaus, mutta ei lainkaan taiteilijalta tullutta kirjettä.
10

 Arkistoa ei ole 

kattavasti muodostettu, vaikka se kattaakin gallerian kirjeenvaihtoa aina sen 

perustamista edeltävältä ajalta kuusi vuotta Ivar Hörhammerin kuoleman jälkeen. 

Puuttuvia Ivar Hörhammerin vastauskirjeitä ei ole mahdollista jäljittää muualta. Tässä 

Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut Ivar Hörhammerin ja taitelijoiden välistä 

kirjeenvaihtoa vain Galerie Hörhammerin arkistossa olevan kirjeenvaihdon perusteella.   

Tarkastelen tutkimuksessani taiteilijakirjeenvaihdon lisäksi Galerie Hörhammerin 

näyttelytoimintaa vuosina 1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927 Kansallisgallerian 

kokoelmanhallintaosaston arkistoaineiston perusteella. Silloin järjestettiin muun muassa 

Eero Järnefeltin yksityisnäyttelyt vuosina 1918, 1920, 1926 ja 1927, gallerian 

syysnäyttelyt vuosina 1919 ja 1920, Magnus Enckellin yksityisnäyttely vuonna 1918, 

Pekka Halosen yksityisnäyttely vuonna 1927 ja Septemin yhteisnäyttely vuonna 1919. 

Näistä galleriassa järjestetyistä näyttelyistä kirjoittivat Helsingin Sanomat, Iltalehti, 

Uusi Päivä ja Uusi Suomi (Uusi Suometar). Näyttelyistä kirjoitettiin myös Galerie 

Hörhammerin julkaisemissa näyttelyluetteloissa.  

1.3 Teoreettinen viitekehys, tutkimusmetodi ja keskeiset käsitteet 

 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on Pierre Bourdieun sosiologinen teoria 

kulttuurisesta pääomasta ja sosiaalisista kentistä. Kulttuurinen pääoma on tunnetun 

kulttuurin tuntemista.
11

 Bourdieun teorian mukaan ihmiset toimivat sosiaalisen 

maailman eri kentillä vahvistaen sitä pääomaa, joka kullakin kentällä on arvokkainta. 

Tälle vahvistamiselle on tyypillistä se, etteivät ihmiset tee sitä tietoisesti. Ihmiset 

toimivat habituksessa eli järjestelmässä, jossa he asenteidensa ja suhtautumistapojensa 

kautta vahvistavat eli kasaavat kunkin kentän arvokkainta pääomaa. Kulttuurisella 

kentällä arvokkainta pääomaa ovat kulttuuriin liittyvät tiedot, taidot ja suhteet, 

esimerkiksi saavutetut oppiarvot. Kulttuurisen pääoman alalajina on taiteellinen 

pääoma. Taiteen kentällä pääomaa on Bourdieun mukaan valta määrittää se mikä on 

”hyvää” taidetta. Taiteen kentällä on omat sääntönsä, joiden mukaan pääoman arvo 

                                                 
10

Galerie Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 
11

 Hjelm 2009. 
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määrittyy. Eri pääoman muodot saadaan Bourdieun mukaan sekä perheen kautta 

kasvatuksen ja perinnön muodossa että kentältä siellä toimittaessa.
12

    

Kentälle, tässä tapauksessa taiteen kentälle, sisäänpääsyssä ehtona on se, että ihminen 

eli agentti omaksuu kentällä vallitsevat säännöt ja hallitsee ne. Bourdieun teoriassa 

kentälle saapuvat uudet toimijat pyrkivät muuttamaan sääntöjä niin, että ne ovat tulijalle 

mahdollisimman suosiolliset. Bourdieun mukaan taiteen kentällä toimiva taiteilija ei 

kykene tekemään itse itsestään taiteilijaa, vaan taiteen kenttä määrittelee hänen 

olemassaolonsa. Taiteen kentän toimijoina ovat Bourdieun mukaan taiteilijat, 

taiteilijoiden teokset, taidekriitikot, elämäkerturit, systematisoijat ja 

taidehistorioitsijat.
13

 Lisään taiteen kentän toimijoihin myös taidekauppiaat, koska 

tutkimukseni oletusarvona on, että taidekauppias on yksi taiteen kentän toimijoista. 

Tutkin taidekauppias Ivar Hörhammerin toimintaa suomalaisessa taide-elämässä 

vuosina 1918–1930. 

Kulttuurisen ja taiteellisen pääoman lisäksi eri kentillä toimiessa vaikuttavat muut 

pääoman muodot eli sosiaalinen ja taloudellinen pääoma. Sosiaalinen pääoma 

muodostuu henkilön sosiaalisista suhteista ja taloudellisella pääomalla tarkoitetaan 

omaisuutta, tuloja ja virka-asemia.
14

 

Kentät ovat asemien tai tehtävien strukturoituja kokonaisuuksia. Kenttien 

ominaisuuksiin vaikuttaa niiden sijainti näissä kokonaisuuksissa. Kenttien toimintaa 

rajoittaa niiden yleiset lait. Lisäksi kentillä käydään taisteluja, joita määrittävät spesifit 

lait. Kentän rakenne muodostuu agenteista tai instituutioista ja niiden voimasuhteiden 

tilasta. Kaikilla kenttään kuuluvilla on yhteisiä perustavanlaatuisia etuja. Ne liittyvät 

kentän olemassaoloon. Kentän toimintaa määrittää myös historia, joka on mukana 

jokaisessa pelisiirrossa. Kenttä vaikuttaa siihen, ettei taideteoksen arvoa eikä teosta 

ymmärretä ilman että tunnetaan teoksen tuotannon kentän historiaa. Teoksen voi selittää 

ja sille voi antaa arvon esimerkiksi taidehistorioitsija.
15

 Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

sitä, mikä osuus taidekauppiaalla on taideteoksen selittämisessä ja arvottamisessa. 

Tutkimukseni metodina on kriittinen kontekstualisointi, mikä tässä tapauksessa 

tarkoittaa Galerie Hörhammerin toiminnan liittämistä sen aikaiseen helsinkiläiseen 

taidekauppa- ja näyttelytoimintaan ja historialliseen ajankohtaan Suomessa. 

                                                 
12

 Bourdieu 1985, 11–12. 
13

 Bourdieu 1985, 17. 
14

 Bourdieu 1985, 12. 
15

 Boudieu 1985, 106–108. 
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Kontekstualisoinnilla tarkoitetaan sitä, että ilmiö asetetaan sellaiseen asiayhteyteen, 

johon sen ajatellaan kuuluvan temaattisesti tai historiallisesti.
16

 Tässä tutkimuksessa 

tutkittava ilmiö on taidekauppias Ivar Hörhammerin toiminta vuosina 1918–1930. Se 

asettuu alkuperäiskontekstiin, kun tutkin sen aikaista kirjeenvaihtoa ja näyttelytoimintaa  

osana Galerie Hörhammerin ja muiden sen aikaisten taidesalonkien toimintaa sekä 

kyseistä ajankohtaa.  

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat taidekauppa, taidekauppias, galleria, taiteen 

kenttä ja taiteellinen pääoma. 

Käsittelen tutkimuksessani johdannon jälkeen ensin taidehistoriallista tilannetta vuosina 

1918–1930, sitten taidekauppaa Helsingissä 1800-luvulta alkaen, jonka jälkeen tuon 

esille Ivar Hörhammerin ja taiteilijoiden välistä kirjeenvaihtoa vuosina 1918–1930 eri 

teemojen kautta. Sen jälkeen tarkastelen Galerie Hörhammerin järjestämiä 

taidenäyttelyitä Helsingissä vuosina 1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927 Helsingin 

Sanomien, Iltalehden, Uuden Päivän ja Uuden Suomen (Uuden Suomettaren) 

uutisoinnin ja näyttelyluetteloiden perusteella ja analysoin Ivar Hörhammeria Pierre 

Bourdieun teoriaan tukeutuen taidekentän toimijana. Lopuksi vedän johtopäätökset ja 

päätän tutkimukseni yhteenvetoon. 

1.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Galerie Hörhammerin toiminnasta ja Ivar Hörhammerista on kirjoittanut Arja 

Hörhammer Kansallisgallerian arkiston kokoelmiin kuuluvan julkaisun Ivar 

Hörhammer 1884–1953 (1984). Hän on tutkimukseni mukaan ainoa Ivar Hörhammerin 

elämänkaarta tutkinut tutkija. Galerie Hörhammerin toimintaa sivuaa Erkki Anttonen 

väitöskirjassaan Kansallista vai modernia, taidegrafiikka osana 1930-luvun 

taidejärjestelmää (2006), jossa Anttonen käsittelee myös muiden Suomen 

itsenäistymisen ajan ja 1920–1930-lukujen helsinkiläisten taidesalonkien eli Stenmanin, 

Strindbergin ja Bäcksbackan toimintaa sekä muun muassa maalaustaidetta 1920- ja 

1930-luvuilla. Galerie Hörhammerista on kirjoitettu lehdissä, joista tässä tutkimuksessa 

mukana ovat Aukusti Simeliuksen artikkeli Helsingin taidesalongit, joka ilmestyi 

Maailma-lehdessä joulukuussa 1919 sekä Iltasanomien, Helsingin Sanomien, Uuden 

Päivän ja Uuden Suomen (Uuden Suomettaren) taidekritiikeistä osuvimmat koskien 

gallerian näyttelytoimintaa vuosina 1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927 ja Eero Järnefeltin, 

                                                 
16

 Palin 1998, 115. 
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Magnus Enckellin ja Pekka Halosen yksityisnäyttelyitä, Septemin ryhmänäyttelyä ja 

kahta syysnäyttelyä. Näyttelytoiminnasta antavat tietoa myös Galerie Hörhammerin 

julkaisemat näyttelyluettelot Eero Järnefelt.16 p.lokak. – 3 p. marrask. 1918, Eero 

Järnefeltin Flora-juhla, Septem. 7:de Utställning ja Galerie Hörhammer. Syysnäyttely. 

Suomen Taiteilijain Teoksia. Syyskuu–Lokakuu 1919. 

Helsinkiläistä taidekauppaa on Camilla Hjelm tutkinut väitöskirjassaan Modernismens 

förespråkare, Gösta Stenman och hans konstsalong (2009), joka käsittelee Galerie 

Hörhammerin kanssa samaan aikaan ensin Helsingissä ja sittemmin Tukholmassa 

toiminutta Stenmanin taidesalonkia (toimintavuodet 1917–1927). Stenmanin 

taidesalongista on myös kirjoitettu Aukusti Simeliuksen artikkelissa Helsingin 

taidesalongit. Ivar Hörhammer toimi jonkin aikaa Stenmanin taidesalongin osakkaana. 

Samaan aikaan Helsingissä toimi myös Salon Strindberg (toimintavuodet 1898–1992), 

josta on kirjoitettu muun muassa Erkki Anttosen artikkeli Salon Strindberg: 

Helsinkiläisen taidegallerian vaiheita (2004), Erkki Anttosen toimittama 

kokoelmajulkaisu Salon Strindberg: helsinkiläisen taidegallerian vaiheita (2004), 

Maritta Mellaisin artikkeli Sata vuotta taidekaupan historiaa: Strindbergin 

taidesalongin arkiston tallennustyö Kuvataiteen keskusarkistossa (2004) ja Helmi 

Krohnin artikkeli Strindbergin taidesalonki (1917).  

Helsingissä harjoitti siihen aikaan taidekauppaa myös Bäcksbackan taidesalonki, josta 

on kirjoitettu sen satavuotisen toiminnan kunniaksi juhlajulkaisu Satavuotisen 

toiminnan jälkiä. Taidesalonki 1915–2015 (2015). Teoksen ovat toimittaneet Christina 

Bäcksbacka ja Sanna Tuulikangas.  

Taidekaupasta Helsingissä kertovat vuoden 1948 Kuva-taidelehden (n:o 7–8) artikkeli 

nimeltä 100 vuotta taidekauppaa Helsingissä ja Aukusti Simeliuksen artikkeli Helsingin 

taidesalongit. Suomalaista taidekauppaa ennen ensimmäistä maailmansotaa on tutkinut 

Timo Huusko Pro gradu -tutkielmassaan Suomalaisen taiteen myynti ennen ensimmäistä 

maailmansotaa. Sen lisäksi aihetta tarkastelee Erkki Anttonen väitöskirjassaan. 

Historiallisesta tilanteesta taide-elämässä ja Suomessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 

ovat kirjoittaneet Aimo Reitala artikkelissaan Itsenäinen tasavalta ja Tuula Karjalainen 

väitöskirjassaan Uuden kuvan rakentajat, Konkretismin läpimurto Suomessa. Samaa 

aihetta tarkastelevat myös Timo Valjakka teoksessaan Modernin kahdet kasvot ja Erkki 

https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=6188&recCount=10&recPointer=15&bibId=392997
https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=6188&recCount=10&recPointer=15&bibId=392997
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Anttonen väitöskirjassaan Kansallista vai modernia, taidegrafiikka osana 1930-luvun 

taidejärjestelmää (2006). 

2. Taidehistoriallinen toimintaympäristö 1918–1930 

 

2.1 Taide-elämää Suomessa 1910–1920 

 

1910- ja 1920-luvut olivat Suomen taide-elämässä virikkeellistä aikaa.
17

 Silloin Tuula 

Karjalaisen teoksen Uuden kuvan rakentajat, konkretismin läpimurto Suomessa mukaan 

oli kuvataiteen suurten uudistajien (Munch, Kandinsky
18

) näyttelyt ja vilkasta 

kirjoittelua julkaisuista, taideteorioista ja näyttelyistä. Karjalaisen mukaan 

modernismista olivat kiinnostuneita esimerkiksi kuvataiteilijat Ilmari Aalto, Uuno 

Alanko ja Alvar Cawén,
19

 joista Uuno Alanko ja Alvar Cawén kuuluivat Galerie 

Hörhammerin kanssa yhteistyössä toimiviin taiteilijoihin.
20

 Myös Ellen Thesleffin, 

Alfred William Finchin, Magnus Enckellin, Werner Thomén, Yrjö Ollilan, Mikko 

Oinosen ja Juho Rissasen taide heijasti Valjakan mukaan taiteen uusia, puhtaita värejä 

(Ellen Thesleff, Magnus Enckell, Werner Thomé, Yrjö Ollila, Mikko Oinonen ja Juho 

Rissanen olivat Hörhammerin gallerian edustamia taiteilijoita). Heistä muodostui ryhmä 

nimeltä Septem (1912–1919).
21

 Septem edusti ohjelmatonta ryhmää, jolla oli laajat ja 

väljät pyrkimykset. Se kuitenkin vastusti vallitsevia arvoja. Karjalaisen mukaan Septem 

oli ensimmäinen suomalainen kansainvälisten esikuvien mukainen taiteilijaryhmä, joka 

ei pyrkinyt taiteen uudistamiseen, vaan edusti kansainvälistä taiteilijaeliittiä.
22

 Septem-

ryhmää johti Magnus Enckell ja ryhmän teoreetikkona ja puolestapuhujana toimi Sigurd 

Frosterus.
23

 Septemin lisäksi perustettiin vuonna 1916 Marraskuun ryhmä Tyko Sallisen 

vetämänä. Siihen kuuluivat Ilmari Aalto, Alvar Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, 

Anton Lindforss, Eero Nelimarkka ja Jalmari Ruokokoski,
24

 joista Cawén ja Collin 

olivat Hörhammerin lähipiirissä. Merkittävä modernisti oli myös Eemu Myntti, joka 

hänkin toimi Galerie Hörhammerin kanssa yhteistyössä.
 25

 

                                                 
17

 Valjakka 2009, 42. 
18

 Strindbergin taidesalongissa vuonna 1916. 
19

 Karjalainen 1990, 24. 
20

 Valjakka 2009, 42. 
21

 Valjakka 2009, 41. 
22

 Karjalainen 1990, 35. 
23

 Valjakka 2009, 41. 
24

 Ibid. 
25

 Valjakka 2009, 41. 
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Monet suomalaiset taiteilijat kouluttautuivat Pariisissa. Pariisi oli keskus, jonne saapui 

taiteilijoita eri puolilta maailmaa osallistumaan taidenäyttelyihin, opiskelemaan tai 

oleilemaan. 1900-luvun alussa Pariisissa opiskelivat ja taidetta tekivät muun muassa 

Alvar Cawén, Marcus Collin, Ragnar Ekelund, Magnus Enckell, Antti Favén, Yrjö 

Ollila, Mikko Oinonen, Tyko Sallinen, Sigrid Schauman ja Sam Vanni.
26

 Heistä Alvar 

Cawén, Marcus Collin, Magnus Enckell, Antti Favén, Yrjö Ollila ja Mikko Oinonen 

olivat Galerie Hörhammerin taiteilijoita. Taiteilijat opiskelivat vapaissa akatemioissa ja 

koettivat saada teoksiaan esille yhteisnäyttelyihin.
27

 

Timo Valjakka on teoksessaan Modernin kahdet kasvot kirjoittanut, että kansainvälinen 

nykytaide tuli Suomeen maailmansodan aikana, koska inflaation takia varakkaat 

sijoittivat rahojaan kiinteään omaisuuteen, esimerkiksi taiteeseen ja taiteen 

kaupankäynti siirtyi sodan jaloista turvalliseksi koettuihin maihin, esimerkiksi 

Suomeen. Valjakan mukaan vuosi 1918 oli paras vuosi suomalaisessa taidekaupassa.
28

 

Silloin Galerie Hörhammer aloitti toimintansa.  

Aimo Reitalan artikkelin Itsenäinen tasavalta näkemyksen mukaan taas suomalaisessa 

taide-elämässä ei tapahtunut Suomen itsenäistyessä muutoksia muiden kuin 

itsenäisyyden symboleja suunnittelevan Akseli Gallen-Kallelan (Akseli Gallen-Kallela 

toimi yhteistyössä Galerie Hörhammerin kanssa.) sekä sankaripatsaita ja voiton ja 

itsenäisyyden muistomerkkejä suunnittelevien kuvanveistäjien taiteen tekemisessä.
29

 

Urheilu, musiikki (Jean Sibelius) ja kuvanveisto veivät kuvataiteen paikan kansallisen 

edustajan tehtävässä.
30

 Erkki Anttosen näkemyksenä on, että muistomerkkejä luotiin 

kunnianosoituksena itsenäistymiselle ja valkoisten voitolle kansalaissodassa sekä 

merkittävien taistelu- ja sotapaikkojen läheisyyteen.
31

 Reitalasta epäluuloinen ilmapiiri 

ja uhka totalitaarisista ideologioista olivat syitä, joiden takia kuvataiteessa itsenäisyyden 

alkuvuosikymmenien odotukset epäonnistuivat. Myös taloudellisten resurssien 

riittämättömyys vaikutti ja se, ettei valtiolla ollut virallista taidepolitiikkaa.
32

 

Artikkelista ei käy ilmi, mitä Reitalan mainitsemat odotukset tarkemmin olivat. 

                                                 
26

 Valjakka 2009, 17–20. 
27

 Ibid. 
28

 Valjakka 2009, 42. 
29 

Reitala 1990, 223. 
30 

Ibid. 
31

 Anttonen 2006, 83. 
32

 Reitala 1990, 223. 
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Suomalaistaiteilijat kuitenkin ryhmittyivät Septem- ja Marraskuun ryhmiksi ja useat 

olivat kiinnostuneita modernismista ja opiskelivat ulkomailla. 

2.2 Moniulotteinen 1920- ja 1930-luku ja modernismin tulkinnasta 

 

Valjakan mukaan kuva 1920- ja 1930-luvuista Suomen taide-elämässä on 

moniulotteinen ja epäselvä. Aikaan liittyvät niin synkät satamakuvat, Alvar Aallon 

funktionalismi, Birger Carlstedtin abstraktiot, Marcus Collinin räntäsademaalaukset, 

Tulenkantajat ja Väinö Kamppurin maisemamaalaukset Petsamosta kuin Wäinö 

Aaltosen veistokset ja art deco -vaikutteinen kubismi.
33

 Wäinö Aaltonen ja Marcus 

Collin toimivat yhteistyössä Galerie Hörhammerin kanssa. Myös Errki Anttonen pitää 

1920- ja 1930 -lukujen suomalaista taidetta moniulotteisena, sillä hänen mukaansa 

ajasta kertovissa taidehistoriallisissa yleisesityksissä, kuten Markku ja Olli Valkosen 

Suomen taide -sarjassa, useimmat 1920- 1930-luvun suomalaistaitelijat määritellään 

modernisteiksi asenteiltaan, vaikka 1920- ja 1930 -lukujen taidekäsitystä on paljolti 

pidetty vanhoillisena taidepoliittisten linjausten ja taidejärjestöjen ja      

-yhdistysten sekä taidekriitikin näkemysten perusteella.
34

  

Anttosen mukaan tulkinnan varaa kuitenkin on, koska ei ole tutkittu tarpeeksi monia 

suomalaistaiteilijoita ja modernismin käsite on tulkinnanvarainen. Modernismi on 

Anttosesta ennen kaikkea kuvapinnan työstämistä formalistisesti eli teoksen sisällön 

luomista muodon eikä esimerkiksi luonnon jäljittelyn tai narratiivin kautta. 

Määrittelemällä modernismi pelkästään sen ajan ääri-ilmaisuksi kuten kubismiksi on 

voitu sulkea moni taiteilija ei-modernistiksi. Anttosesta myös käsitys 1920- ja 1930-

lukujen klassismista ei-modernistisena paluuna menneeseen vaikuttaa ajan taiteen 

tulkinnassa.
35

 Hänestä ajan klassismi voidaan määritellä modernistiseksi suuntaukseksi. 

Maisemataiteessa klassiset ihanteet näkyivät tasaisina pintoina, sulkeutuneina 

ääriviivoina, kiinteinä muotoina ja siloisina siveltimenvetoina sekä murrettuina, mutta 

kirkkaina väreinä. Klassisia aiheita ei kuitenkaan juurikaan maalattu. Klassisoivan 

taiteen tekijöitä olivat Väinö Kamppuri, Uuno Alanko, Ragnar Ekelund, Erkki 

Kulovesi, William Lönberg, Martti Rantila ja Eero Nelimarkka.
36

 Ajan taiteilijoiden 

määrittelemiseen ei-modernisteiksi vaikuttaa Anttosen mukaan voimakkaasti myös ajan 

                                                 
33

 Valjakka 2009, 8. 
34

 Anttonen 2006, 83–86. 
35

 Ibid. 
36

 Anttonen 2006, 87–98. 
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taidekritiikin ”taidepuhe”, jota helposti käytetään myöhemmässä taidehistorian 

kirjoituksessa ilman kontekstualisointia.
37

  

Valjakan tutkimuksen mukaan 1930-luku oli antimodernistinen välivaihe. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että suomalainen taide ei katsonut enää eteenpäin, vaan itseensä 

käpertyen katsoi taaksepäin niin, että kuilu sen ja muun maailman taiteen välillä 

kasvoi.
38

 Myös Karjalaisen mukaan Suomessa vallitsi sisäänpäinkääntyneisyyden kausi, 

joka hänen mukaansa kesti 1950-luvulle saakka. Siihen vaikuttivat Karjalaisen mukaan 

muun muassa epävakaa taloudellinen tilanne, sotien aiheuttama eristäytyminen ja 

hiljattain itsenäistyneen maan oman kansallisen identiteetin etsiminen.
39

 Myös Valjakan 

näkemyksenä on, että nuori maatalousvaltainen tasavalta halusi rakentaa kansallista 

omakuvaansa ja luoda yhteistä, perustaltaan talonpoikaista kulttuuria.
40

 Anttonen 

tähdentää, että ajan määritteleminen sisäänpäänkääntyneisyydeksi korostuu esimerkiksi 

kansallisen taidepoliitikan kannattajien puheenvuoroissa, Tulenkantajien ”ikkunat auki 

Eurooppaan” -vaatimuksessa ja Paavolaisen Nykyaikaa etsimässä -kirjassa. Kuitenkin 

tuona aikana taiteilijat myös matkustelivat ja opiskelivat paljon ulkomailla.
41

 

Suomenkielinen sivistyneistö vaali suomalaisuusaatetta. Sen nuorempi ja 

keskiluokkainen osa oli äärinationalistinen (Lapuan liike, Isänmaallinen Kansanliike). 

Kulttuuriarvoihin vaikutti myös Akateeminen Karjala-Seura. Suomalaisuusideologian 

tavoitteena oli luoda kansantajuinen ja yhteinen kulttuuri. Karjalaisen mukaan henkinen 

ilmapiiri oli ahdas ja ankara ja taiteeseen suhtauduttiin 1920- ja 1930-luvuilla 

tunnepitoisesti.
42

 Modernisteihin suhtauduttiin innottomasti tai halveksivasti. William 

Lönnbergin taidetta pidettiin plakaattitaiteena. Modernismi ei päässyt kehittymään 

suomalaisten esikuvien vähäisyyden takia. Esikuvina toimivat ulkomaiset vaikuttajat.
43

 

Modernismin eteenpäin menoa vaikeutti myös ruotsinkielisten jättäminen 

suomalaisuusideologian ulkopuolelle, sillä juuri ruotsalaiset intellektuellit korostivat 

kansainvälistymisen merkitystä.
44

 Suurin osa Suomen varhaisista modernisteista oli 

ruotsinkielisiä.
45
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Taiteilijoista Akseli Gallen-Kallela oli paljon esillä. Gallen-Kallela kehotti taistelemaan 

taiteen bolševismia vastaan ja suhtautui myönteisesti Lapuan liikkeeseen. Myös 

Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti ja Taiteilijaseuran puheenjohtaja Ludwig 

Wennervirta oli merkittävä vaikuttaja. Hän kirjoitti eri päivälehtiin, kuten Lapuan 

liikkeen kannattajaan Ajan Sanaan. Hän suhtautui kielteisesti länsimaiseen 

modernismiin ja Neuvostoliittoon ja haki malleja Italian ja Saksan virallisesta taiteesta. 

Myös Onni Okkonen vastusti modernismia. Hän toimi Helsingin yliopiston 

taidehistorian professorina ja taidekriitikkona. Hän myös julkaisi taiteen oppikirjoja. 

Valtaa käytti myös Edvard Richter, joka toimi Helsingin Sanomien kriitikkona ja 

opettajana Suomen taideakatemian koulussa ja Taideteollisessa keskuskoulussa.
46

  

 

Ruotsinkieliset kriitikot suhtautuivat modernismiin myönteisemmin, esimerkiksi Sigrid 

Schauman.
47

 Myös Sigurd Frosterus toivoi kirjoituksissaan muutosta suomalaisen 

maalaustaiteen värien vähäisyyteen. Toisin kuin suomalaishenkiset hän ei ollut 

huolissaan modernismista kansallista taidetta rapauttavana suuntauksena.
48

 Kirjailija 

Olavi Paavolainen kirjoitti kuvataiteen modernismin puolesta kirjassa Nykyaikaa 

etsimässä.
49

 Se oli ilmestyessään tärkeä kirja, koska se oli ainoa suomenkielinen 

kokonaisuus taiteen uusimmista suuntauksista. Suomalaisten avantgardistien joukkoon 

Paavolainen liitti Wäinö Aaltosen, Ilmari Aallon, Väinö Kunnaksen, Edwin Lydénin, 

Yrjö Ollilan ja Sulho Sipilän
50

. Edwin Lydénin taiteessa oli ominaisuuksia 

kansainvälisestä modernismista 1920- ja 1930-luvuilla.
51

 Myös Edwin Lydénin 

mesenaattina toimi Ivar Hörhammer.  

Nykyaikaa etsimässä -kirjassa Paavolainen kirjoitti modernismin ilmiöistä, erityisesti 

kubismista. Paavolaisen mukaan kubismissa oli oleellista uusi tekniikka ja uusi tapa 

hahmottaa asioita. Tällä hän tarkoitti sitä, että kubismissa taideteos rakentuu monista 

toisiinsa limittyneistä materiaaleista, kuvista tai näkökulmista. Kubismi kuvaa 

moderniin elämään liittyvää katkelmallisuutta ja nopeaa rytmiä.
52

  

Toinen taidemuoto, josta suomalaistaiteilijat innostuivat, oli konkretismi. Siihen tutustui 

Birger Carlstedt matkustaessaan Pariisiin 1930-luvulla. Konkretismi kehittyi 

abstraktiksi ilmaisuksi kubismin pohjalta. Ensimmäiset Suomessa valmistuneet 

                                                 
46

 Karjalainen 1990, 26–27. 
47
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48
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49 
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51
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abstraktit maalaukset olivat Edwin Lydénin tekemiä. Lydénin teokset saivat Helsingissä 

negatiivisen vastaanoton, joka myöhemmin lieveni niiden menestyessä Ruotsissa.
53

 

Tyylin vaihtaminen oli modernisteille tyypillistä.
54

 

Kansallisen taiteen käsite oli määrittelemätön, ja sen tavoitteena oli yhdistää kansa. 

Kansallinen taide oli ekspressiivistä tai herooista. Kansallisessa taiteessa oli vaikutteita 

sekä bergsonilaisesta estetiikasta että saksalaisesta tunne-estetiikasta, ja sitä kuvasivat 

sisäisyys, kansallisuus ja tunne. Keskeisiä kansallisen taiteen taiteilijoita olivat Wäinö 

Aaltonen, Akseli Gallen-Kallela ja Tyko Sallinen.
55

 Kansallisiin taiteilijoihin liitti 

Bertel Hintze myös Juho Rissasen, joka hänkin toimi yhteistyössä Galerie Hörhammerin 

kanssa. Ekspressionismi nähtiin suomalaisena, tuttuna ja luonnollisena, kun taas 

konstruktivismi, kubismi ja ei-esittävä taide synnyttivät negatiivisuutta. Älyperäisyyden 

ei katsottu kuuluvan suomalaiseen taiteeseen. Kansainvälisistä vaikutteista tiedettiin, 

mutta Pariisi-keskeisyys aiheutti epäluuloa.
56

 Valjakka kirjoittaa Erkki Anttosen 

ajatuksesta, etteivät ”kansallinen” ja ”modernistinen” ole yhteismitallisia. Siksi niitä ei 

kannata käyttää toistensa vastakohtina. Anttonen korvaisi vastakkainasettelun 

käsitepareilla kuten ”kansallinen modernismi” tai ”kansainvälinen realismi”.
57

 

1920- ja 1930-luvun suomalaistaiteilijoita kiinnosti ihmisen kuva. Ihmisen kuvista 

omakuvat, epäviralliset muotokuvat ja henkilökuvat ystävistä ja läheisistä sekä viralliset 

edustusmuotokuvat olivat yleisiä. Ihmiskuvia maalasivat niin Marcus Collin, joka sai 

innoituksensa satamien, katujen ja torien ihmisvilinästä kuin Yrjö Ollila, joka maalasi 

uusasiallisella tyylillä ajankohtaisia aiheita.
58

 Myös maisema oli yleinen aihe.
59

 Myös 

Erkki Anttonen painottaa väitöskirjassaan, että suurin osa ajan taiteesta oli 

henkilökuvia, maisemia ja asetelmia.
60

 

3. Taidekauppa Helsingissä 1800-luvulta alkaen 

 

Vuoden 1948 Kuva-taidelehden (n:o 7–8) artikkelin 100 vuotta taidekauppaa 

Helsingissä mukaan taidekauppias oli tuntematon käsite Helsingissä vielä 1800-luvun 
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puolivälissä. 1800-luvun loppupuolellakaan ei Helsingissä ollut liikettä, joka voitaisiin 

määritellä taidekaupaksi.
61

  

Helsingissä toimi kehystäjämestareita, jotka suorittivat tilauksesta kehystyötä. He myös 

myivät kirjakauppojen tapaan kehystettyjä ”plansseja”, jotka ovat kupari- teräs- ja 

kivipiirrosjäljennöksiä. Ne eivät ole varsinaisia taideteoksia.
62

 Timo Huuskon Pro gradu 

-tutkielman Suomalaisen taiteen myynti ennen ensimmäistä maailmansotaa mukaan 

marraskuun 1857 Helsingfors Tidningarissa kirjoitettiin, että Helsingissä toimivat 

silloin Frenckellin ja Öhmanin kirjakaupat, joissa oli myyty myös kipsivaloksia ja 

öljymaalauksia.
63

 

Siihen aikaan ainoastaan säätyläiset ostivat tauluja, ja he hankkivat ne suoraan 

taiteilijoilta. Taiteilijat siis hoitivat itse oman myyntinsä ja myynninedistämistyönsä.  

Taiteilijoilla oli mahdollisuus saada taiteensa myydyksi myös Suomen 

Taideyhdistyksen järjestämissä taidenäyttelyissä.
64

 

Waseniuksen kirjakauppaa voi pitää ensimmäisenä varsinaisena taidekaupan aloittajana 

Helsingissä. Liikkeessä oli näyteikkunalla kirjojen kanssa esillä muutama taulu.
65

 

Huusko taas pitää ensimmäisenä varsinaisena taidekauppiaana Gustaf Wilhelm 

Edlundia, joka osti Frenckellin kirjakaupan vuonna 1863 ja joka oli oletettavasti 

ensimmäinen taidekauppias, joka omalla riskillään osti, säilytti ja myi kotimaisten 

taiteilijoiden originaaliteoksia.
66

 Kuva-lehden artikkelissa todetaan, että John K. 

Lindstedt oli ensimmäinen, joka suunnitteli mannermaisen taidekaupan järjestämistä 

Helsinkiin. Lindstedt toimi kirja-, taide- ja antiikkikauppiaana sekä kustantajana. Hän ei 

perustanut varsinaista taidekauppaa, vaan antikvariaatin, joka myi muinais- ja taide-

esineitä, tauluja, kuvanveistoa, huonekaluja ja koriste-esineitä. Lindstedt hankki 1500–

1700-luvun tauluja Pietarista, Pariisista, Amsterdamista ja Lontoosta.
67

 

1900-luvulla uudet tulokkaat valtasivat Helsingin taidekaupan. Monista kehysliikkeistä 

kehittyi taidekauppoja, kuten Kahlrothin, Kuutolan, Kumlin ja Savolaisen 

kehysliikkeistä. Useimmilla taiteilijoilla oli oma mesenaattinsa, joka hoiti heidän 

tuotantonsa myynnin.
68

 Bernt Kahlrothin taidesalonki oli helsinkiläisistä 
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taidesalongeista vanhin. Se sijaitsi Korkeavuorenkatu 27:ssä. Kahlroth järjesti jo 

toimintansa alusta alkaen taidenäyttelyitä maaseudulla. Hänen taidesalonkinsa toimi 

kehysliikkeen yhteydessä.
69

 

Vuodet 1910-luvun jälkipuoliskolta lähtien olivat taidekaupan kukoistusaikaa.
70

 Tällöin 

vaikuttivat ensimmäisen maailmansodan jälkeinen nousukausi ja inflaatio. Silloin 

Helsinkiin perustettiin useita yksityisiä taidegallerioita, joista ensimmäinen oli 

Strindbergin taidesalonki vuonna 1898. Vuonna 1914
71

 toimintansa aloitti Gösta 

Stenmanin ensimmäinen taidesalonki (vuonna 1919 aloitti Stenmanin taidepalatsi). 

Vuonna 1915 avasi ovensa Leonard Bäcksbackan taidesalonki. Galerie Hörhammer 

aloitti toimintansa vuonna 1918. Helsingissä toimi myös muita pienempiä 

taidegallerioita, mutta kilpailua käytiin enimmäkseen Stenmanin, Hörhammerin, 

Bäcksbackan ja Strindbergin välillä. Erkki Anttonen kirjoittaa väitöskirjassaan, että 

taidekaupalla ja erityisesti yksityisillä gallerioilla oli tärkeä asema Suomessa 

itsenäistymisen alkuaikoina, koska ennen Helsingin Taidehallin perustamista vuonna 

1928 ei ollut muutamia museoita lukuun ottamatta näyttelytiloja maan suurimmalla 

taidemarkkina-alueella eli Helsingissä.
72

   

Taidekaupan kukoistuksella oli myös kääntöpuolensa, kuten väärennökset ja 

kaupallinen massatuotanto.
73

 Taidekauppaa kritisoi esimerkiksi Ludwig Wennervirta 

vuonna 1924 kirjoituksessaan Nya Tidningen -lehdessä ja Iltalehdessä. Hän totesi, että 

Suomi on ainoa maa Euroopassa, missä taiteilijat ovat todella riippuvaisia 

taidekauppiaista. Kriitikkiä saivat osakseen myös nopeatahtiset yksityisnäyttelyt, joissa 

ei päässyt vertaamaan eri taiteilijoiden teoksia. Taiteilijat harvoin kritisoivat 

taidegallerioita, koska galleriat ajoivat heidän asioitaan.
74

 

1910- ja 1920-luvuilla taiteilijat ryhmittyivät tiettyjen gallerioiden taiteilijoiksi. 1930-

luvulla tällaista ilmiötä ei enää ollut.
75

 

Taiteen myynti väheni 1920- ja 1930-luvuilla laman takia. Taidekauppiaiden merkitys 

väheni vuonna 1928, kun Helsingin Taidehalli avasi ovensa.
76
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3.1 Salon Strindberg 

 

Salon Strindbergin perustaja oli tukholmalainen Sven Strindberg (1874–1957), joka 

aloitti Helsingissä kehysliikkeen vuonna 1898.
77

 Sven Strindberg tutustui Amerikassa 

kehysteollisuuteen ja saamiensa oppien perusteella aloitti Suomessa 

kehysteollisuuden.
78

 Alussa liiketoiminnan keskiössä olivat kehykset, kehyslistat ja 

kierrekaihtimet.
79

 Sen lisäksi hänellä oli pieni myymälä, jossa myytiin taideteosten 

jäljennöksiä, kolmiväripainoksia, valokuvia, postikortteja ja vastaanotettiin 

kehystilauksia.
80

  

Strindberg avasi Salon Strindbergin Helsingissä samana vuonna kuin Stenmanin 

taidesalonki. Kehystoiminta jatkui kuitenkin edelleen eri osoitteessa.
81

 Salon Strindberg 

aloitti näyttelytoiminnan samana vuonna.
82

 Ensimmäisessä näyttelyssä edustettuina 

olivat ruotsalaistaiteilijat, mutta sitä seuraava näyttely oli Pekka Halosen 

yksityisnäyttely.
83

 Salon Strindberg laajeni niin, että sillä oli sivuliike Kasarminkatu 

48:ssa.
84

 Salon Strindbergin pääliike toimi Aleksanterinkatu 54:ssä, jossa oli alhaalla 

myyntihuone ja toisessa kerroksessa näyttelysalonki.
85

 

Strindbergin toiminta oli kansainvälistä, sillä tarvikkeita ja tavaraa tilattiin ulkomailta.
86

 

Sen lisäksi Strindbergin salongissa pidettiin ulkomaisten taiteilijoiden näyttelyitä.
87

 

Esimerkiksi vuonna 1916 Strindbergillä järjestettiin Wassily Kandinskin näyttely.
88

 

Näytteillä oli muun muassa saksalaista, venäläistä ja ranskalaista taidetta ruotsalaisen 

taiteen lisäksi.
89

 Toinen erityinen piirre taidesalongissa olivat työläisille tarkoitetut 

halvemmat tai jopa avoimet näyttelyt, minne oli sisäänpääsy myös myöhään illalla.
90
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Sven Strindberg muutti Tukholmaan vuonna 1916. Hän sai paikan Liljevalchsin 

taidehallin intendenttinä ja Strindbergin taidesalongin johtajaksi vaihtui suomalainen 

Arvid Lydecken.
91

 

Vuoden 1919 Maailma-lehden artikkelissa Helsingin taidesalongit Aukusti Simelius 

toteaa, että Strindbergin salongissa oli pidetty jo 100 näyttelyä sen perustamisesta 

vuonna 1913 alkaen. Suomalaisista taiteilijoista näyttelyitä olivat pitäneet Akseli 

Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Ville Wallgren, Juho Rissanen, Vilho 

Sjöström, T.K. Sallinen, Väinö Hämäläinen, Ellen Thesleff, Lennart Segerståle, Antti 

Favén, Hugo Simberg, Hilda Flodin, Venny Soldan-Brofeldt, J. Ruokokoski ja Anna 

Snellman.
92

 

3.2 Gösta Stenmanin taidesalonki 

 

Gösta Stenmanin (1888–1947)
93

 taidesalonki avattiin vuonna 1913. Alussa salongissa 

oli vain kaksi huonetta, ja se sijaitsi Bulevardinkatu 3:ssa Stenmanin yksityisasunnossa. 

Vuoden 1913 lopussa salonki siirtyi Erottajankatu 7:n, jossa se sijaitsi myös vuonna 

1919.
94

 Stenman myi taidesalonkinsa vuoden 1918 alussa ennen kansalaissodan alkua. 

Hän palasi kuitenkin Suomeen syksyllä 1919 ja avasi monikerroksisen palatsin, jota 

pidettiin Pohjoismaiden suurimpana.
95

 

Aukusti Simeliuksen artikkelissa siteerataan Gösta Stenmania, jonka mukaan salongilla 

oli vuonna 1919 varastossa taideteoksia noin 3 000 kpl. Se oli yksi kalleimmista 

yksityisomistuksessa olevista kokoelmista Suomessa ja Skandinaviassa. Gösta 

Stenmanin mukaan tärkeitä nimiä salongille olivat Gallen-Kallela, Mäkelä, Schjerfbeck, 

Sallinen ja Westerholm. Kokoelmaan kuului laajoja kokoelmia myös Wäinö Aaltoselta, 

Gabriel Engbergiltä ja Pekka Haloselta.
96

 

Aukusti Simelius kuvaa vierailuaan salongissa näin:” Kuljemme huoneesta toiseen, 

väliin aina katsomaan jotakin erikoisen mielenkiintoista taideteosta, toisinaan taas 

istumaan jollekin katselijan mukavuudeksi asetetulle sohvalle tai tuolille.”
97

  Aukusti 

Simelius kirjoittaa artikkelissaan, että Gösta Stenmanin mielestä hänen taidesalonkinsa 
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ansiona voitiin pitää taidekaupan kehittymistä Suomessa. Salongissa pidettiin myös 

paljon yksityisnäyttelyitä. Koska Helsingistä puuttui näyttelytiloja, niin Stenmanin 

salongissa järjestettiin muun muassa Suomen taiteilijain vuosinäyttelyitä. Stenman 

laajensi toimintaansa taidelehteen ja -kirjoihin. Galerie Hörhammerin kanssa Gösta 

Stenman kävi kilpailua mainostilasta.
98

 

Camilla Hjelm toteaa väitöskirjassaan Modernismens förespråkare, Gösta Stenman och 

hans konssalong, että Gösta Stenman oli tärkeä vaikuttaja suomalaisessa modernismissa 

kuten suomalaisessa taide-elämässä yleensä, ja hänellä oli suuri auktoriteetti.
99

 

 

3.3 Bäcksbackan taidesalonki 

 

Carl Leonard Johansson (1892–1963, vuodesta 1923 Bäcksbacka) perusti taidesalongin 

Helsinkiin vuonna 1915.
100

 Taidesalonki sijaitsi toimintansa alkuvuosina 1915–1917 

Aleksanterinkatu 7:ssä, vuodesta 1917 vuoteen 1935 Kasarmikatu 48:ssa, vuodet 1936–

1963 Unioninkatu 28:ssa ja sen jälkeen vuodesta 1964 alkaen Bulevardi 3 B:ssä.
101

 

Leonard Bäcksbacka oli luonnontieteen opiskelija, joka kiinnostui taiteesta tutustuttuaan 

Café Brondinin taiteilijapiiriin. Hän tunsi monia aikansa taiteilijoita, kuten Marcus 

Collinin ja Ragnar Ekelundin. Leonard Bäcksbacka aloitti taidehistorian opinnot vuonna 

1916. Bäcksbacka tutki taidekauppiasuransa ohessa taidetta ja kirjoitti kirjoja 

esimerkiksi Ellen Thesleffistä ja Tyko Sallisesta.
102

  

Taidesalongissa järjestettiin useita näyttelyitä. Ensimmäinen näyttely oli vuonna 1915 ja 

se oli yhteisnäyttely, jossa oli esillä Mikko Carlstedtin, Magnus Enckellin, Ragnar 

Ekelundin, A.W. Finchin, Viljo Kojon, Arvo Makkosen, Juho Rissasen, Jalmari 

Ruokokosken ja Vilho Sjöströmin taidetta. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksona vuosina 

1918–1930 taidesalongissa oli esillä useita näyttelyitä jokaisena vuonna. Joukkoon 

mahtui erikoisempiakin näyttelyitä, kuten akvarellinäyttely, muistonäyttely (Väinö 

Strengin), Helppohintainen viikko, Halpahintaisuusviikko, Suomen Taiteilijain 32. 
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näyttely, Espanjalainen näyttely, Islamilaista kirjataidetta, Joulunäyttely, taidehuuto-

kauppa ja Kesänäyttely.
103

  

4. Galerie Hörhammer 

 

Galerie Hörhammerin perusti Ivar Hörhammer (1884–1953
104

, kuva 2) 15.9.1918.
105

 

Galerie sijaitsi Kasarmikatu 23:ssa Helsingissä. Ivar Gabriel Hörhammer oli saksalais-

norjalais-tanskalaista sukua. Ivar Hörhammerin isän Ludwig Hörhammerin suku oli 

kotoisin Münchenin läheltä, Freisingenistä. Ivar Hörhammerin äiti oli Josefina von 

Wildenrath, jonka isä oli tanskalainen ja äiti norjalainen. Josefinan isä toimi 

Tukholmassa taidemaalarina.
106

 

Oluttehdassukua ollut Ivar Hörhammerin isä työskenteli Tukholmassa olutmestarina. 

Siellä hän tutustui tulevaan vaimoonsa Josefinaan, ja perhe muutti Ivar Hörhammerin 

synnyinvuonna 1884 asumaan Suomeen. Ludwig Hörhammer aloitti työt Suomessa 

Auran panimossa.
107

 

Ivar Hörhammer opiskeli Turussa 13-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen hän työskenteli ensin 

juoksupoikana ja sitten konttoristina. Vuoden 1905 Ivar Hörhammer vietti Berliinissä, 

jossa hän tutustui paikalliseen taidekauppaan ja sen huutokauppatoimintaan. 

Hörhammer osallistui taidekauppiaan pyynnöstä taidekaupan vilkastuttamiseen 

hintojennostajana tekaistussa englantilaisen taiteentuntijan roolissa. Taiteeseen 

Hörhammer oli kuitenkin tutustunut jo aikaisemmin, vuonna 1903, kun helsinkiläinen 

taide- ja kehyskauppias Berndt Kahlroth oli pitänyt taidehuutokaupan Turussa. Ivar 

Hörhammer osti Kahlrothilta Akseli Gallen-Kallelan ja Hugo Simbergin etsaukset.
108

 

Saksassa vietetty vuosi ja suurlakko vaikuttivat Ivar Hörhammeriin niin, että hän liittyi 

Sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, toimi puolueen rahavarainhoitajana ja 

kustannustoiminnan valvojana 1909–1916 ja myös edusti puoluetta 1909–10 

maapäivillä. Ivar Hörhammer toimi myös lehtimiehenä. Koska hän syyllistyi 
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arvostelemaan kirjoituksissaan Venäjää ja tsaarivaltaa, hänet tuomittiin neljäksi 

kuukaudeksi vankilaan majesteettirikoksesta.
109

 

Hörhammerista tuli Gösta Stenmanin taidesalongin osakas 11.5.1916. Osakkuutta ei 

kuitenkaan kestänyt kauan, ja hän avasi Galerie Hörhammerin 15.9.1918.
110

 Aukusti 

Simeliuksen artikkelin mukaan Ivar Hörhammer myi osuutensa Gösta Stenmanille 

vuonna 1917 ja aloitti taideteosten, antiikkisten mattojen, ryijyjen jne. keräämisen. 

Koska Hörhammer oli luonut taiteilijoiden kanssa ystävyyssuhteita, hän onnistui 

keräämään kattavan taideteoskokoelman.
111

  

Galerie Hörhammer aloitti toimintansa Magnus Enckellin näyttelyllä ja seuraavina 

vuosina näytteillä olivat Eero Järnefeltin ja Yrjö Ollilan teokset. Vuonna 1919 olivat 

vuorossa Akseli Gallen-Kallelan, Helene Schjerfbeckin ja Berndt Lindholmin 

näyttelyt.
112

  

Aukusti Simeliuksen artikkelissa Helsingin taidesalongit mainitaan, että Helsingin 

uusin ja upein taidesalonki oli Galerie Hörhammerin salonki Kasarmikatu 23:ssa. 

Salonki oli sijoitettu kolmeen kerrokseen. Galleriassa ei ollut ulkomaista taidetta, vaan 

tarjottavana oli ainoastaan suomalaista taidetta. Artikkelin mukaan Galerie 

Hörhammerissa olikin kansallista taidetta tarjolla kallisarvoisemmat, paremmat ja 

suuremmat kokoelmat kuin kenelläkään toisella yksityisellä siihen aikaan.  

Hörhammerin kokoelmissa oli muun muassa Eero Järnefeltin, Helene Schjerfbeckin, 

Magnus Enckellin, Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Victor Westerholmin 

töitä. Suurin kokoelma oli Eero Järnefeltin teoksia, Schjerfbeckiä oli 75 teosta ja 

Westerholmin teoksia oli 22 kpl.
113

 

Artikkelissa todetaan Ivar Hörhammerin sanoneen, että hänen kanssakäymisensä 

taiteilijoiden kanssa edesauttoi hänen liiketoimintaansa, sillä hän oli toiminut 

yhteistyössä heidän kanssaan neuvoja saaden ja jakaen. Hörhammerin mukaan 

taidekauppaa oli hoidettava taiteilijoiden edut ja toivomukset huomioon ottaen.
114
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5. Taiteilijakirjeenvaihto 1918–1930 

 

Taiteilijakirjeenvaihto käsittää taiteilijoiden Ivar Hörhammerille enimmäkseen vuosina 

1918–1930 lähettämiä kortteja ja kirjeitä. Joidenkin taiteilijoiden kirjeiden kohdalla on 

säilynyt myös Ivar Hörhammerin vastaus tai vastauksia.
115

 Kuten johdannossa jo 

totesin, niin tarkastelen sellaisia kirjeitä, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiini, millaista 

taiteilijoiden ja Ivar Hörhammerin välinen viestintä oli ja miten Ivar Hörhammer 

vaikutti taiteilijoiden uraan. Tutkin aineiston pohjalta myös sitä, millaisten sääntöjen 

mukaan Ivar Hörhammerin oli toimittava taiteen kentällä agenttina, sitä toiko 

Hörhammer taiteen kentälle tullessaan mukanaan uusia sääntöjä ja sitä, mitä taiteellista 

pääomaa Hörhammerin oli kentällä hallittava ollakseen sen täysivaltainen agentti. 

Olen järjestänyt kirjeet kirjeenvaihdosta esiin nousevien teemojen ympärille. Tällaisia 

teemoja ovat raha-asiat, näyttelyiden järjestäminen, tiedon välittäminen, asiantuntija-

avun saaminen ja ystävyys. Raha-asioiden teemalla käsittelen taulujen myymistä ja 

ostamista, niiden hintoja, Hörhammerin taitelijoille antamia avustuksia ja lainoja sekä 

näyttelykustannusten jakamista. Näyttelyiden järjestämisellä tarkoitan kaikkea 

näyttelyihin liittyvää, kuten taiteilijoiden yksityis- ja yhteisnäyttelyitä Galerie 

Hörhammerissa tai muissa paikoissa ja Galerie Hörhammerin järjestämiä 

syysnäyttelyitä. Tiedon välittämisellä tarkoitan taiteilijoiden Ivar Hörhammerille 

välittämiä tietoja esimerkiksi yksityiselämästään ja toisin päin Ivar Hörhammerin 

välittämiä tietoja muun muassa muiden taiteilijoiden kuulumisista ja taidemarkkinoista. 

Asiantuntija-avulla viittaan Ivar Hörhammerin taiteilijoille antamaan asiantuntija-apuun 

esimerkiksi ripustamisessa. Ystävyyden teemalla käsittelen taiteilijoiden ja Ivar 

Hörhammerin välille syntynyttä ystävyyttä ja toveruutta. 

5.1 Raha-asiat taiteilijoiden ja Ivar Hörhammerin välillä 

 

Kirjeissä käsitellään paljon raha-asioita, kuten vekseleitä, myymistä, hintoja ja maksuja. 

Taulujensa hinnoista kirjoitti esimerkiksi taiteilija Uuno Alanko (1878–1964, vuoteen 

1925 asti Alanco-nimellä)
116

 28.10.1921 päivätyssä kirjeessään.
117
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Vuoden 1927 Pekka Halosen (1865–1933)
118

 näyttelystä on arkistossa tallella luettelo 

näyttelyssä olleista tauluista nimineen ja hintoineen ja uusine omistajineen. Arkistossa 

on myös Hörhammerin laatima Pekka Halosen töiden myyntiraportti.
119

  

Vekseleitä sekä myymistä ja ostamista käsitellään Wäinö Aaltosen (1894–1966)
120

 

kirjeenvaihdossa 1921–1930 -sarjassa. Näissä osittain päiväämättömissä kirjeissä 

Aaltonen ja Hörhammer kävivät keskustelua raha-asioista, kuten vekseleistä, mutta 

myös osto- ja myyntiaikeista, kuten Ivar Hörhammer kirjeessään kirjoitti:” Koht. 

ilmoitamme, että nyt olisimme tilaisuudessa myymään Teille erittäin halvalla Empire-

piirongin, jokka meillä oli kunnia näyttää Teille viime käyntinne yhteydessä täällä.”
121

 

 

Rahasta kirjoitti Ivar Hörhammer 19.8.1930 päivätyssä kirjeessä Pekka Haloselle. 

Kirjeessä Ivar Hörhammer ilmoitti Pekka Haloselle hänelle maksamastaan summasta 

sekä summasta, jolla näyttelystä oli vielä myytyjä tauluja maksamatta.
122

 

Päiväämättömässä listassa, joka saattaa olla kirjeen liite, on luettelo, johon on merkitty 

myynti Pekka Halosen näyttelystä. Listassa on ostajan nimi ja taulun hinta ja lopussa 

yhteenveto, jossa on saatu myyntitulo ja taulujen yhteismäärä (43 taulua ja 281 000 

mk), tietoa maksuista ja Hörhammerin provisioista sekä näyttelyssä ja avajaisissa 

kävijöistä.  

5.1.1 Rahapula 

 

Taiteilijoilla oli välillä rahapula, mikä nousee hyvin esille kirjeenvaihdosta.  Jotkut 

taiteilijat pyysivät Ivar Hörhammeria auttamaan raha-asioissa, ja niin hän useasti 

tekikin. Rahapulaansa Uuno Alanko käsitteli 22.9.1922 päivätyssä kirjeessä, jossa 

Alanko halusi ostaa taulujaan takaisin Hörhammerilta, mutta rahapulan takia lainaisikin 

niitä. Hän kysyi Hörhammerilta tämän ehdoista asiaan liittyen.
123

 Lahdessa 11.12.1922 

päivätyssä kirjeessä Alanko selvitteli raha-asioita Hörhammerin kanssa ja kertoi Turun 
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näyttelystä.
124

 Hollolassa 29.7.1924 päivätyssä kirjeessä Alanko kertoi saamastaan 

verosta ja maksukyvyttömyydestään sekä pyysi rahallista apua Hörhammerilta.
125

  

Rahapulaansa valitti myös Mikko Oinonen (1883–1956)
126

. Oinonen valitti 28.6.1919 

päivätyssä kirjeessä elämän kalleutta ”Elämä kyllä tulee joten kalliiksi ja ruoka-

aineiden saanti ei ole vallan erinomaista.” Hän neuvoikin kirjeensä loppupuolella, että 

”Kun en ollenkaan tiedä josko olet Helsingissä, niin siltä varalta kirjoitan toisella 

kirjeellä osoitteeni suoraan ja virallisesti Galerien, että voisivat lähettää Suomen 

tasavallan mynttiä ensi kuun varalle – entiset ovatkin jotakuinkin vähissä.”
127

  

 

Heinäkuun 23.päivä 1919 päivätyssä kirjeessä Oinonen kiitti Ivar Hörhammeria 

saamastaan kirjeestä sekä rahalähetyksestä, jonka hän sai sanojensa mukaan ”Kreivin 

aikaan”, sillä elelinkin jo jonkun aikaa vippien varassa.”
128

 Oinonen kirjoitti 18.9.1919 

päivätyssä kirjeessä:” Viime kirjeessäni pyytämääni rahaa olen odottanut sangen 

hartaasti, sillä olisin jo poislähtöhommassa täältä mutta matti on kukkarossa — 

lienetkö unohtanut tai onko jotain muuta sekaannusta sattunut. Oleppas nyt niin hyvä ja 

lähetä minulle mynttiä aivan ensi postissa että pääsen täältä irtaantumaan.”
129

 

Rahapulaansa sai apua myös Juho Rissanen (1873–1950).
130

 Hän kiitti 11.6.1918 

päivätyssä postikortissa Hörhammeria saamistaan rahoista ja kirjeestä.
131

 

Joidenkin taiteilijoiden suhteen Hörhammerin raha-apu vaikuttaa olleen säännöllistä. 

Eräs tällainen taiteilija oli Mikko Oinonen. Ehkä kyseessä oli jatkuva taiteilijan 

joidenkin taulujen ostaminen tai sopimus, jossa Hörhammer sai taiteilijan koko 

tuotannon omistukseensa määrävälein maksamaansa summaa vastaan. 11.8.1919 

päivätyssä kirjeessä Mikko Oinonen kirjoitti: ”Tälle kuukaudelle tulevat rahat sain, 

joista parhaimmat kiitokseni. Lähetän tässä kuitin niistä. Ensikuukauden rahojen 

suhteen kirjoitan vielä tarkemmin t.k. loppupuolella, kun en varmaan tiedä josko jään 
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vielä ensi kuukaudeksi tänne tai tulenko jo Helsinkiin.”
132

 Kirjeen perusteella Oinonen 

sai Hörhammerilta rahasumman joka kuukausi. 

 

5.1.2 Velkojen maksua tauluilla 

 

Hörhammer solmi joidenkin taiteilijoiden kanssa sopimuksen, jossa hänelle maksettiin 

velkoja tauluilla. 24.9.1924 päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer kysyi Mikko 

Oinoselta puuttuvaa rahasummaa, jonka hän suostui kuittaamaan myös tauluja 

ostamalla, mutta epäili Oinosen suostuvan siihen matalien sisäänostohintojen takia. 

Hörhammerin mielestä olisikin parasta tavata ja Oinosen aloittaa maksaminen.
133

 

Hörhammerilta ostettiin myös esimerkiksi huonekaluja tauluilla. Tästä on esimerkkinä 

Magnus Enckell (1870–1925).
134

 20.8.1920 ja 14.9.1920 päivätyt Hörhammerin kirjeet 

Magnus Enckellille sisältävät listoja huonekaluista, jotka Enckell sai Hörhammerilta 

taulujaan vastaan.
135

 

Raha-asiat aiheuttivat hankaluuksiakin, kuten Yrjö Ollilan tapauksessa, jossa 

Hörhammerilla ja Ollilalla oli oletettavasti erimielisyyttä velan takaisinmaksusta. Ollilla 

halusi maksaa velkansa tauluilla, mutta Ivar Hörhammer oli kirjeestä päätellen toista 

mieltä. 7.4.1924 päivätyssä kirjeessä Yrjö Ollila kirjoitti, että teki mielestään selväksi 

sen, että korvaa velkansa tauluillaan. Hän ei halua Hörhammerin kanssa mitään 

epäselvyyksiä. Ollila ehdotti, että Hörhammer valitsisi tauluista ne, jotka hän haluaa ja 

määrittelisi tauluille hinnat ottaen kuitenkin Ollilan myyntihinnat huomioon. Ollila 

kirjoitti laittaneensa syyssalongissa tauluja näytteille hyvällä menestyksellä ja haluaisi 

tehdä saman kevätsalongissa. Jälkikirjoituksessa Ollila ehdotti Hörhammerille, että 

tämä voisi ostaa tauluja 50 %:n alennuksella ja toivoi heidän voivan tehdä töitä 

yhdessä.
136

  

                                                 
132

 Mikko Oinosen kirje Ivar Hörhammerille 11.8.1919 Sääksmäeltä. Galerie Hörhammerin arkisto. 

Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 
133 

Ivar Hörhammerin kirje Mikko Oinoselle Helsingistä 24.9.1924. Galerie Hörhammerin arkisto. 

Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 
134

 Taiteilijat Konstnärer Artists. Suomalaisen kuvataiteen bibliografian www-sivut.  
135 

Ivar Hörhammerin kirjeet Magnus Enckellille Helsingistä 20.8.1920 ja 14.9.1920. Galerie 

Hörhammerin arkisto. Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria.  
136 

Yrjö Ollilan kirje Ivar Hörhammerille Ranskasta 7.4.1924. Galerie Hörhammerin arkisto. 

Arkistokokoelmat, Kansallisgalleria. 



25 

 

 

5.1.3 Myyminen 

 

Ivar Hörhammer osti taitelijoilta suoraan heidän töitään myydäkseen ne omaan 

lukuunsa tai sitten myyntitoimeksiantona taiteilijoiden lukuun. Omaan lukuunsa 

myydessään galleria sai määritellä hinnan vapaasti, mutta otti samalla myös kaupallisen 

riskin. Taitelijoiden lukuun myydessä galleria sai toimeksiannosta sovittavan provision. 

Hörhammer otti tauluja myös taitelijoiden velanmaksuina. Hörhammer otti tauluja 

vastaan jopa maksuna huonekaluista.  

Taiteilija myi teoksiaan suoraan Hörhammerille tai välillisesti tämän kautta asiakkaille.  

Esimerkiksi suomeksi, ruotsiksi tai saksaksi Ivar Hörhammerin vastausta pyytävä 

Edwin Lydén (1879–1956)
137

 pyysi Hörhammerin apua teostensa myymisessä. Hän 

kirjoitti:” –– olisiko minulla toiveita Teidän välityksellänne myydä tai suoraan saada 

Teille myydyksi valikoiman maalaus-ja piirrustus-tuotannostani ja olisi olisiko siinä 

tapauksessa syytä, että toisin Helsinkiin tullessani niistä osan Teille näytteeksi.”
138

 

Kirje jatkuu ”Jos suora myynti tulisi teidän puoleltanne kysymykseen, suostuisimme 

tietysti molemmin puolin hinnoista.”
139

 millä Lydén tarkoittanee teosten myyntihintojen 

sopimista yhdessä.  

Toisinaan Ivar Hörhammer kertoi taiteilijalle siitä, millaisia taideteoksia hän mieluiten 

ostaisi ja miksi. Hän myös kertoi taiteilijalle siitä, miten myynti oli sujunut muiden 

taiteilijoiden kohdalla. Näin oli Antti Favénin (1882–1948)
140

 tapauksessa. 7.6.1930 

päivätyssä kirjeessä Antti Favén myi Eino Leinon muotokuvaa Hörhammerille.
141

 

Hörhammer vastasi, ettei hän pysty ostamaan teosta niin korkealla hinnalla (66 000 

mk), koska ei voisi lisätä hintaan paljoa provisiota. Sen sijaan Hörhammer oli halukas 

myymään maisema-aiheisia tauluja, koska Hörhammerin mukaan ihmiset toivoivat 

kuvia suomalaisesta luonnosta. Hörhammer kirjoitti huonosta ajasta:” Just nu säljer 

man givetvis ingenting alls, då konsttiderna äro sämre än någonsin tillförene.” 

Hörhammer kertoi miten hänellä oli sujunut myynti Halosen taulujen kanssa ja siitä 
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miten hän toivoi Järnefeltin näyttelyn menestyvän. Hörhammer kirjoitti Favénille 

salonkinsa järjestyksestä, että hänellä oli yhdessä huoneessa Järnefelt, toisessa 

Westerholm ja salissa Enckell, Finch ja Sjöström. Hörhammer kertoi, että mainoksella 

ja Favén-huoneella hän saisi paljon aikaiseksi Favénin suhteen.
142

 

Toisinaan taiteilijat kehuivat avoimesti Hörhammerille tekemiään teoksia. 

Tarkoituksena oli varmaankin saada Hörhammer kiinnostumaan ja ostamaan 

taideteokset.  Näin on Wäinö Aaltosen kirjeessä Hörhammerille. 26.8.1918 päivätyssä 

kirjeessä Ivar Hörhammerille Wäinö Aaltonen
143

 kertoi kuulleensa, että Ivar 

Hörhammer avasi ”suurenmoisen taidekaupan siellä ”. Hän tarjosi Hörhammerille kaksi 

työtään: ”Olisitteko tilaisuudessa ostamaan minulta 2si työtä”, joista toinen oli Victor 

Westerholmin muotokuva ja toinen pronssinen nuoren miehen kuva, jota Aaltonen 

kehui ”paras pää jonka olen tähän asti tehnyt”.
144

 

Taiteilijat olivat kiinnostuneita paitsi myymään niin myös pitämään näyttelyitä Galerie 

Hörhammerilla. Eräs tällainen taiteilija oli Lennart Segerståle (1892–1975)
145

, joka 

kysyi 28.9.1919 Padasjoella päivätyssä kirjeessään johtaja Ivar Hörhammerilta, olisiko 

tämä kiinnostunut antamaan hänelle mahdollisuuden myydä lintuaiheisia etsauksia 

nopeassa käsikaupassa suuremmalla alennuksella tai provisiomyynnillä. Hän myös 

kysyi Hörhammerilta näyttelymahdollisuudesta: ”Likaså vore jag förbunden för 

meddelande om utställningsvillkor och huruvida möjlighet funnes för en utställning af 

de djurbilder ja nu håller– – ”
146

 

Myymisessään Ivar Hörhammer oli lojaali taiteilijoita kohtaan. Esimerkiksi Victor 

Westerholmin (1860–1919)
147

tauluja hän myi vasta saatuaan taiteilijalta luvan. 

Kirjeenvaihdosta ei ilmene syytä, miksi Hörhammer toimi näin. Taulu saattoi olla tuotu 

ainoastaan näyttelyyn tai siitä ei ollut vielä tehty myynti- tai toimeksiantosopimusta. 

Ivar Hörhammerin päiväämättömissä kirjeistä ensimmäisessä hän kirjoitti lähettävänsä 

10 000 mk maksuna seitsemästä maalauksesta, jotka hän sai Westerholmilta ja lupasi 

myydä taulut vasta kun Westerholm siihen suostuu.  Hörhammer kirjoitti, ettei ollut 
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tavannut Otavaa, mutta lähetti toisen henkilön hänen luokseen ostamaan häneltä.
148

 

Tällä Hörhammer viitannee Hugo Otavaan ja taideteosten ostamiseen häneltä. 

Hugo Otava (1889–1967)
149

 kysyi 26.4.1919 Turussa päivätyssä kirjeessään, olisiko 

Ivar Hörhammer valmis ostamaan hänen töitään ja millä ehdoilla.
150

 

 

5.2 Näyttelyt keskeinen osa kirjeenvaihtoa 

 

Taiteilijat tiedustelivat usein Hörhammerilta näyttelytilaa omalle yksityisnäyttelylleen. 

Esimerkiksi Hugo Backmansson (1860–1953)
151

 kysyi 14.4.1920 päivätyssä kirjeessään 

näyttelyn järjestämisestä.
152

 Hörhammer vastasi, että se sopii hyvin marraskuussa tai 

jonakin toisena sopivana ajankohtana. Hörhammer neuvoi Backmanssonia kääntymään 

hänen puoleensa kehystämisessä. Hörhammer kertoi samassa kirjeessä Backmanssonille 

menestymisestään shakinpeluussa.
153

 

Myös Hjalmar Grahn (1882–1949)
154

 kysyi Tukholmassa 17.1.1919 päivätyssä 

kirjeessään Hörhammerilta, että voisiko tämä järjestää ensi syksynä tai vuonna 1920 

näyttelyn hänen töistään. Hän kertoi marraskuisesta näyttelystään Tukholmassa ja kysyi 

voisiko hän lähettää töitään Helsinkiin:”––men kunde jag t.ex. i början av oktober 

sända ett 40 tal oljemålninga till Helsingfors.”
155

  

Urho Lehtinen (1887–1982)
156

 kysyi 8.8.1919 päivätyssä kirjeessään voisiko Ivar 

Hörhammer auttaa häntä näyttelyn järjestämisessä. Hän kirjoitti:” Koska en kesällä 

käydessäni siellä sattunut teitä persoonallisesti tapaamaan, niin pyytäisin nyt 

ystävällisesti kysästä olisko sieltä teidän salongistanne mahdollista saada huonetta 

maalausteni näyttelyä varten ensi talvena. Minulla olisi töitä viimeiseltä kolmelta 
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vuodelta.”
157

 Lehtinen oli valmis pitämään myös yhteisnäyttelyn, sillä hän kirjoitti 

”Suostuisin kyllä jonkun toisen kanssa yhdessä jos asia voisi niin käydä.”
158

 

Toisinaan taiteilijat kysyivät näyttelytilan lisäksi Hörhammerin kiinnostusta ostaa 

heidän teoksiaan. Tryggve Laurén (1893)
159

 kirjoitti Ivar Hörhammerille 16.12.1918, 

että olisiko tämä kiinnostunut järjestämään näyttelyn hänen töistään tai ostamaan niitä: 

”Eller om Ni vore hågad aranschera en utställning av mina arbeten, då jag i avsaknad 

an nödigt kapital ej själv kan gjöra det. Eller om Ni kanske vore villig köpa mina 

arbeten?”
160

 

Joskus Hörhammer joutui kieltäytymään tilan tarjoamisesta, kuten esimerkiksi Mikko 

Carlstedtin (1892–1964)
161

 kysyessä Ivar Hörhammerilta näyttelytilaa lokakuulle 

1924.
162

 Hörhammer kieltäytyi tarjouksesta, koska ” –– sillä meillä on jo kaikki syksyn 

näyttelyt järjestetyt, ––”.
163

  

Samalla kun Hörhammer kirjoitti tilajärjestelyistä, niin hän kertoi muutenkin salonkinsa 

tilanteesta, kuten toisista näyttelyistä. Tämä piti taiteilijan ajan tasalla. 

Hörhammer kirjoitti päiväämättömässä kirjeessään Finchille (1854˗1930)
164

 tämän 

näyttelystä, joka avautui 23. syyskuuta. Samaan aikaan oli suuressa salissa toinen 

näyttely, jossa oli muun muassa Järnefeltin, Åströmin ja Favénin töitä.
165

 

Myös Kalle Löytänä (1887–1952)
166

 pyysi Hörhammerilta taidesalongin huoneistoa 

lainaksi näyttelyä varten. Löytänä kirjoitti 29.7.1919 päivätyssä kirjeessään näin:” 

Allekirjoittanut pyytää tämän kautta kysyä huoneistoa omistamastanne taidesalongista 

maalauksieni näytteille asettamista varten, tämän syksyn kuluessa.” Hän perusteli 

tarvettaan näin: ”Nykyisen työni ollessa yleisölle aivan tuntematonta pyydän lisätä, 

etten ole asettanut mitään näytteille viiden viime kuluneen vuoden aikana – –”.Hän 

myös uskoutui Hörhammerille, että ainoa näyttely pitkään aikaan oli viime talvena 
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Tampereella, jossa hänen työnsä saivat kahdenlaista vastaanottoa: ” – – jossa osa 

yleisöä suhtautui työhöni pilkalla, osa rohkaisevalla innostuksella.” Löytänä tarjosi 

kirjeessään Hörhammerille noin 50–60 teosta näytteille.
167

 Taiteilija oli rohkea 

avautuessaan Hörhammerille töidensä saamasta negatiivisesta vastaanotosta, sillä voi 

olla, ettei Hörhammerkaan olisi innostunut ottamaan teoksia esille omaan salonkiinsa, 

jos ne olivat asiakkaiden mielestä huonoja. Joko taiteilija ei ajatellut mitä teki tai sitten 

hän tunsi Hörhammerin maun, kun hän uskalsi näin vapaasti asiasta Hörhammerille 

kirjoittaa. 

Eemu Myntti (1890–1943)
168

 kysyi kirjeessään, että onko Galerie Hörhammerin tiloissa 

vapaata näyttelyn järjestämiselle. Hän kirjoitti 10.3.1919 päivätyssä kirjeessä:” – – 

pyytäisin kysyä luovuttaisitteko mainitun salin yksityisnäyttelyni järjestämiseksi 11–26 

p:ään lokakuuta ja millä ehdoilla.”
169

 7.8.1921 päivätyssä kirjeessä Myntti kysyi 

Hörhammerilta näyttelyn järjestämisestä: ”Ajattelin puhua siitä näyttelyn 

järjestämisestä hiukan, sillä olen ajatellut kysyä sopisiko teille järjestää näyttelyn 1 

p:nä lokakuuta. En ole ajatellut kovin suurta tilaa sillä korkeintaan 20 maalausta 

(öljyväriä) tulisin esittämään.”
170

 

Toisinaan taiteilija joutui vakuuttamaan Hörhammerin, että hän on muista 

taidesalongeista riippumaton toimija, jonka näyttelyn järjestämiselle ei ole estettä, 

vaikka hän toimisikin yhteistyössä myös jonkun toisen taidesalongin kanssa. Näin oli 

Mikko Carlstedtin tapauksessa. Carlstedt kirjoitti 30.5.1924 päivätyssä kirjeessä, että 

”Hän [Järnefelt] lausui tosin epäilyksenään sen seikan, että ette mielellänne ottaisi 

näyttelyäni, koska ette tahtoisi joutua toisten firmojen kanssa vastakkain. Tämän ei 

todellakaan tarvitsisi olla esteenä, sillä olen täydellisesti riippumaton tässä suhteessa. 

Kysymyksessä on vain pyrkimys kerran päästä hra Johanssonin puolihämärästä 

salongista esiintymään arvokkaammassa ympäristössä ja koska näyttelyni tulisi 

käsittämään erittäinkin nature morte -maalauksia, asettaisin Teidän salonkinne 

ehdottomasti etusijalle.” 
171

 Kirjeessä ei selitetä enempää sitä miksi Carlstedt piti 
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Hörhammerin salonkia parempana näyttelytilana nature morte -maalauksille kuin 

Bäcksbackan taidesalonkia. 

 

5.2.1 Näyttelyiden järjestämisen ehdot 

 

Taidenäyttelyillä oli tärkeä rooli teosten myymisessä. Raha liittyi taidenäyttelyiden 

järjestämiseen monella tavalla: näyttelyistä syntyi kuluja, kulut oli jaettava ja myydyistä 

teoksista ja hinnoista pidettiin kirjaa. Hörhammer kirjoitti, miten hän halusi kussakin 

näyttelyssä sen kustannukset jaettavan.  

Jonas Peson (1887–1952)
172

 kysyi 15.8.1922 päivätyssä kirjeessään olisiko mahdollista 

järjestää näyttelyä.
173

 Ivar Hörhammer vastasi, että se onnistuu tietyin ehdoin. 

Hörhammer luetteli kirjeessä ehdot, kuten sen mitä taiteilija maksoi itse.
174

 

Ivar Hörhammer kirjoitti Hjalmar Grahnille ja William Lönnbergille (1887–1949)
175

  

näyttelyihin liittyvistä ehdoista. Hän otti huomioon näyttelyn aiheuttamat kulut, kuten 

vuokran, pakkaamisen, näyttelyluettelon, mainosilmoitukset, kuljetuskulut, avajaisten 

aiheuttamat kulut ja kehystämisen. Kaikille taiteilijoille Hörhammer sälytti lisäksi 

maksettavaksi 20 %:n osuuden taulujen bruttomyyntitulosta. 

Ivar Hörhammer vastasi Hjalmar Grahnille 23.1.1919 päivätyssä kirjeessä, että 

valitettavasti hänen huoneistonsa on varattu koko syksyn. Kevääksi 1920 hän piti 

näyttelyä mahdollisena. Hörhammer kertoi kirjeessä näyttelyn ehdoista muun muassa 

sen, että galleria maksaa kaikki kulut, luettelon, ilmoitukset, mutta ei vuokraa eikä 

avajaisia. Muihin näyttelyihin ehdot tulevat olemaan sopimuksen mukaiset: ”För andra 

utställningar bli villkoren enligt överenskommelse. Jag är beredd att längre fram göra 

Edert ett förslag.”
176

 Tukholmassa 29.11.1919 päivätyssä kirjeessä Hjalmar Grahn 

kertoi haluavansa siirtää näyttelynsä Tukholmasta Helsinkiin. Hän kertoi herra 
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Ingeliuksesta, joka oli nähnyt hänen töitään. Hän ehdotti näyttelyajankohdaksi helmi- 

tai marraskuuta.
177

 

Hörhammer vastasi 1.12.1919 päivätyssä kirjeessään, että hän mielellään järjestää 

näyttelyn vuoden 1920 alussa seuraavin ehdoin: taideteokset tulee kuljettaa valmiiksi 

kehystettyinä Hörhammerin tiloihin Kasarmikatu 23:n, taiteilija maksaa luettelon, 

myydyistä tauluista veloitetaan 20 %:n provisio ja sen tulisi kohota vähintään 2 000 

mk:n, taiteilija käyttää suurta näyttelytilaa kaksi viikkoa (mahdollisesti kolme 

sunnuntaita riippuen siitä minä viikonpäivänä näyttely avautuu), galleria vastaa kaikista 

ilmoitus- ja reklamaatiokuluista ja mahdollisista muista tehtävistä, galleria kehystää 

mahdolliset kehystämättömät taulut taiteilijan laskuun, taiteilija maksaa rahdit ja 

kuljetuskulut Tukholma-Helsinki (Kasarmikatu 23) ja galleria ottaa huomioon taiteilijan 

taiteelliset ja taloudelliset intressit. Nämä ehdot olivat samat kaikille taiteilijoille, joiden 

kanssa Hörhammer asioi 1.1.1920 alkaen. 

Lisäksi Hörhammer toivoi hintojen määrittelyä Suomen markoissa.  Hörhammer 

kirjoitti, että esimerkiksi taiteilijoilla Åström, Oinonen, Ollila ja Alanko oli ollut viime 

aikoina seuraavat näyttelykulut: pienille tauluille 500–1 000 mk, keskikokoisille 1 000–

2 000 mk ja suurille 1 500–4 000 mk.
178

 

20.1.1920 päivätyssä kirjeessään Hjalmar Grahn kirjoitti näyttelystä maaliskuun alussa 

ja töidensä kehystämisestä.
179

 Hörhammer vastasi siihen, että maaliskuun alku sopii 

näyttelylle hyvin ja että he hoitavat raamit tauluihin.
180

 

29.2.1924 päivätyssä kirjeessään William Lönnberg kysyi Ivar Hörhammerilta 

näyttelytiloista ja niiden vuokraamisesta syksyllä sekä lisätietoja asiasta.  Hän 

suunnitteli 50–60 maalauksen ja croquis-piirustusten näytteille asettamista.
181

 17.3.1924 

päivätyssä vastauksessaan Hörhammer kirjoitti, että näyttely sopii pidettäväksi tuolloin.  

Taulujen sijoittaminen Helsinkiin olisi ilmaista, mutta Hörhammer laskuttaisi 

pakkaamisesta meno-paluu. Hörhammer auttaisi taulujen kehystämisessä, mutta 

veloittaisi siitä tuntityönä. Vuokraa Hörhammer ei tiloistaan perisi, mutta taiteilijalle 
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tulisi maksettavaksi luettelo ja mainoksia ja mahdollisesti muita syntyviä kustannuksia 

sekä 20 % bruttomyynnistä.
182

 

29.4.1924 päivätyssä kirjeessä Lönnberg kirjoitti Hörhammerille, että hän tulee 

Helsinkiin 15.9. ja mielellään käyttää näyttelytiloja 25.9.–20.10.
183

 18.2.1925 päivätyssä 

kirjeessä Lönnberg kirjoitti miten hän oli iloinen voidessaan jättää kolme maalaustaan 

Hörhammerille. Ne hän toivoi Hörhammerin sijoittavan näyteikkunalleen. Lönnberg 

kirjoitti toivovansa, että Hörhammer kirjoittaa taulujen myymisestä ja siitä, jos hän itse 

olisi valmis ne ostamaan. Lönnberg viittaa kirjeessään myös tulevaan näyttelyyn 1926: 

”– – och vil göra alt för att utställningen hos Eder 1926 skall bliva så god som jag kan 

göra den.”
184

 Taulujen sijoittaminen näyteikkunalle oli taidekauppiaan palvelua 

taiteilijalle. Hörhammer toimi oletettavasti taiteilijan pyynnön mukaan. 

Kirjeenvaihdosta ei saa tähän suoraa vastausta. 

5.3.1925 päivätyssä kirjeessä Hörhammer kirjoitti, että kolme maalausta on vielä 

myymättä. Hörhammerilla oli vaikeuksia myydä kalliita teoksia. Hörhammer oli 

näyttänyt suurinta taulua monelle henkilölle, mutta hintataso oli liian kallis. 

Hörhammerin mukaan oli ylipäänsä vaikeaa myydä maalauksia erityisesti nyt kun 

Stenman loppuunmyi mielettömillä hinnoilla. Kilpailussa olivat Järnefelt, Lindholm 

ym., joilla kyllä oli vakaat hinnat. Hörhammer oli kiinnostunut vuoden 1926 näyttelystä, 

mutta ei liian aikaisin halunnut sitoa itseään siihen. Hänellä ei ollut nyt keväällä 

näyttelyä, koska se oli osoittautunut taloudellisesti kannattamattomaksi. Jokainen 

näyttely vei aikaa, mielenkiintoa ja tilaa ja esti huonekalujen ja antiikin myymisen. 

Siksi Hörhammer oli päättänyt, ettei järjestä näyttelyä, jossa on pienet 

myyntimahdollisuudet, ja se oli luonnollisesti kiinni kilpailutilanteesta. Hörhammer 

kirjoitti, että näyttelyyn voidaan palata vuoden lopulla.
185

 Hörhammer kirjoitti 

Lönnbergille, ettei pidä keväällä näyttelyä. Sillä hän oletettavasti tarkoitti, ettei järjestä 

keväällä ns. kevätsalonkia. Kirjeenvaihdosta Ollilan kanssa käy ilmi, että Hörhammer 

järjesti keväisin syysnäyttelyn tapaisen ison yhteisnäyttelyn. Hörhammer selitti 

Lönnbergille seikkaperäisesti sen, miksei näyttely keväällä tule kysymykseen ja myös 
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sen, miksei hän ollut saanut Lönnbergin tauluja myytyä. Hieman ihmetyttää se miksei 

Hörhammer ehdottanut taiteilijalle liian kalliina pitämiensä teosten hintojen laskua. 

11.8.1925 päivätyssä kirjeessä Lönnberg kysyi Hörhammerilta syksyn näyttelystä, jos 

hän voisi saada mukaan töitään. Lönnberg kirjoitti oppineensa maalaamaan batiikkia ja 

kertoi lähettävänsä Hörhammerille näytteen, jonka hinta on 400–500 mk. Batiikkia oli 

kuitenkin saatavilla monessa eri koossa nenäliinoista pöytäliinoihin.
186

 Kirjeeseen ei ole 

tallella Hörhammerin vastausta.  

Eemu Myntin näyttelystä Hörhammer kirjoitti seuraavaa. 11.8.1925 päivätyssä kirjeessä 

Hörhammer vakuutti, että hän mielellään sijoittaa 1. lokakuuta Myntin näyttelyn 

salonkiinsa. Hörhammerin ehtoja olivat: vuokra ilmainen, 20 % provisio myynnistä, 

ilmoitukset, luettelot maksaa Myntti, samoin Myntti huolehtii ripustuksesta. 

Hörhammer huolehtii, että näyttely avataan syyskuun lopussa, mutta ottaa huomioon 

Myntin toiveet. Hörhammer kirjoitti ottavansa huomioon pimeyden, joka alkaa 15. 

lokakuuta.
187

 Eemu Myntin saamissa näyttelyehdoissa taiteilija poikkeuksellisesti hoiti 

ripustuksen itse. Kirjeenvaihdosta ei selviä, miksi Hörhammer pyysi näin. 

13.10.1925 päivätyssä kirjeessä Hörhammer kiitti Mynttiä saamastaan sähkeestä, mutta 

ilmoitti samalla, ettei voikaan järjestää näyttelyä, koska huoneisto oli tulevasta 

sunnuntaista luvattu toiselle. Koska Hörhammer ei ollut kuullut Myntistä, oli hän 

olettanut, että Myntin näyttelysuunnitelmat olivat rauenneet. Myöhemmin tila olisi 

vapaa pari viikkoa, mutta silloin olisi niin pimeä, että Hörhammer ei halunnut asettaa 

maalauksia näytteille.
188

  

Ivar Hörhammerin näyttelyehdot muuttuivat tai eivät olleet kaikille samat, sillä Eemu 

Myntiltä hän peri Gallerie Hörhammerin tilasta vuokraa. Sitä hän ei aikaisemmin ollut 

tehnyt. 5.2.1927 päivätyssä kirjeessä Hörhammer kirjoitti, että hänen salonkinsa on 

vapaa, jos Myntti on järjestämässä näyttelyä. Hörhammer pyysi Mynttiä huomioimaan, 

että näyttelyä varten hän voi antaa kolme huonetta, mutta kaikki suorat kuljetuskulut, 

kehyskorjaukset tai talletukset, luettelot, kutsukortit jne. veloitetaan Myntiltä. Tauluista, 

jotka Myntti myisi itse, ei Hörhammer veloittaisi provisiota, mutta Galerien myymistä 

tauluista provisio olisi 20 %. Tilan vuokra olisi 2 000 mk kaksi viikkoa. Hörhammer 
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lupasi tehdä kaikkensa, jotta tulos olisi niin myönteinen kuin mahdollista.  Hörhammer 

myönsi olevansa skeptinen myynnin suhteen, koska hänen asiakkaansa eivät olleet 

tottuneet ostamaan modernia taidetta.
189

 Hörhammeria voi pitää rohkeana ja 

laajakatseisena, koska hän suostui ottamaan modernin taiteen näyttelyn 

järjestettäväkseen, vaikka hän tunsi asiakaskuntansa mielipiteet eikä se ollut tottunut 

ostamaan modernia taidetta. Tällä tavalla Hörhammer tahtomattaan myös muokkasi 

ihmisten mielipiteitä modernia taidetta kohtaan ollessaan omalta osaltaan uuden taiteen 

välittäjänä Helsingissä. 

 

5.2.2 Muut näyttelyt 

 

Taiteilijat kirjoittivat Hörhammerille myös muista näyttelyistä kuin Galerie 

Hörhammerilla pidettävistä. He jakoivat taidekauppiaalle tietoa omasta 

maalaamisestaan, työtilanteestaan ja osallistumisestaan näyttelyihin. Näin Ivar 

Hörhammer sai tietoa taidemaailman kuulumisista, ja hän pystyi jakamaan tietoa 

eteenpäin myydessään taiteilijoiden teoksia salongissaan.  

Ivar Hörhammer toimi taiteilijoiden apuna myös lähettämällä taiteilijoiden teoksia 

muihin näyttelyihin, kuten Uuno Alangon tapauksessa. 29.3.1921 päivätyssä kirjeessä 

Italian Firenzessä asuva Uuno Alanko kyseli Hörhammerilta Turun näyttelystä ja siitä 

onko hänen töitään lähetetty sinne. Hän myös kirjoitti mahdollisesta Septem-ryhmän 

hajoamisesta, jos näyttelyä ei järjestetä. Alanko kertoi kirjoittaneensa Ollilalle, 

Åströmille ja Enckellille.
190

 

6.8.1921 päivätyssä kirjeessä Alanko kertoi tulleensa juuri takaisin Ilmajoelle Vaasasta, 

jossa hän vuokrasi tilan näyttelyä varten.  Alanko aikoi keskustella Åströmin kanssa, 

kun Vaasan näyttely olisi ohi, näyttelystä Oulussa. Alanko pyysi Hörhammeria 

lähettämään kaikki tarvittavat asiat Vaasaan näyttelyä varten. Alanko mainitsi 

kirjeessään taulut De trolofvade, Badande flicka, Den sommarlandskap, Skogsinteriör, 

Finsk badstuga ja Sommardag.
191

 29.8.1921 päivätyssä kortissa Alanko muistutti 

Hörhammeria pyynnöstään, että Hörhammer lähettäisi kaikki Alangon omistamat taulut 
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Vaasaan. Alanko kirjoitti tarkoittavansa niitä töitä, jotka olivat Hörhammerin 

syysnäyttelyssä ja näyttelyssä Kööpenhaminassa.
192

  

6.10.1921 päivätyssä kirjeessä Uuno Alanko selitti Hörhammerille 

näyttelysuunnitelmistaan ja myymistään tauluista.
193

 Ivar Hörhammer toivotti 

vastauksessaan Alangolle menestystä näyttelyille Vaasassa ja Strindbergin salongissa. 

5.2.1923 päivätyssä kirjeessä Alanko selvitteli raha-asioitaan ja kysyi Antti Favénin 

näyttelystä.
194

 10.2.1923 päivätyssä kirjeessä Alanko kirjoitti Hörhammerin ja hänen 

välisestä sopimuksestaan. Hän myös kertoi perheensä kuulumisia ja tulossa olevasta 

näyttelystä maaliskuussa Göteborgissa. Alanko pyysi Hörhammeria toimimaan 

viestinviejänä hänen ja Antti Favénin välillä.
195

27.2.1923 päivätyssä kirjeessä Alanko 

ehdottikin näyttelyn pitämistä Hörhammerilla ennen Göteborgia.
196

2.3.1923 päivätyssä 

kirjeessä Alanko valitti, ettei hänellä ole tarpeeksi töitä Hörhammerin isoon saliin. Hän 

kirjoitti myös haluavansa pitää Favénin kanssa yhteisnäyttelyn. Alanko kysyi löytyisikö 

ketään, jonka töitä olisi esillä Hörhammerin suuressa salissa ja hänen töitään olisi esillä 

pienemmässä huoneessa. Hän kysyi Hörhammerilta Halosesta, Finchistä ja 

Sjöströmistä.
197

8.3.1923 kirjeessä Alanko kirjoitti näyttelyistä ja Hörhammerin tiloja 

käyttävästä Matti Warenista.
198

  

Ivar Hörhammerin apua taulun siirtämiseen Gallerie Hörhammerista toiseen näyttelyyn, 

tällä kertaa Kööpenhaminaan, pyysi myös Mikko Oinonen. Näyttelyistä Oinonen 

kirjoitti 1.9.1919 päivätyssä kirjeessä, ettei ollut seurannut niitä koskevia uutisia. Ja hän 

jatkoi: ”Mutta eiköhä me Galerien rustata vielä talven kuluessa Septem näyttelyäkin ja 

tarpeenhan ne on maalaukset sittenkin.” Lisäksi Oinonen toivoi, että ”Kööpenhaminan 

näyttelyn suhteen kirjoitan vielä toiste paremmin sillä tahtoisin ainakin saada mukaan 

Rokoko sommitelman Galeriesta y.m.” Oinonen toivoi saavansa syyskuun 
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rahalähetyksen ajoissa Hörhammerilta ” – – siltä vararalta että jos juolahtaisi päähäni 

lähteä täältä jo ennemminkin pois.” Kirje päättyy allekirjoitukseen ”velj m.o.”
199

 

Myös Ellen Thesleff (1869–1954)
200

 kirjoitti Ivar Hörhammerille näyttelystään. Hän 

kertoi Helsingissä 12.7.1919 päivätyssä kirjeessään olleensa koko kevään ja kesän 

todella varattu. Sen lisäksi hän mainitsi syksyllä tulossa olevasta näyttelystään 

galleriassa.
201

 

Ivar Hörhammer järjesti muuallakin näyttelyitä kuin omassa taidesalongissaan. Erään 

sellaisen hän järjesti yhteistyössä Rurik Lindqvistin (1870–1950)
202

 kanssa. Viipurissa 

8.2.1920 päivätyssä kirjeessä Rurik Lindqvist kirjoitti, että hän oli etsinyt arkkitehti 

Ullbergin kanssa tilaa näyttelyä varten.
203

 Ivar Hörhammer vastasi pahoitellen, että oli 

ollut kiireinen ryijynäyttelyn kanssa ja haluaisi siirtää näyttelyn loka-marraskuulle. 

Koska näyttely pidettäisiin Hörhammerin nimissä, hän halusi lähettää siihen hyviä töitä, 

kuten Halosta, Järnefeltiä, Schjerfbeckiä, Enckelliä, Edelfeltiä ja Lindholmia. Syksyllä 

olisi Hörhammerista epäilemättä parhaimmat markkinat taideteoksille. Hörhammer 

kirjoitti tarvitsevansa Lindqvistin ja Ullbergin apua myös syksyllä. Hörhammer pyysi 

heitä keskustelemaan sopivan Viipurin näyttelytilan vuokrasta syksyllä hyvissä ajoin. 

Jos Föreningspankin tila olisi vielä vapaa, niin Hörhammer pyysi maksamaan sen 

kuukaudeksi. Hörhammer pyysi viestiä, jos Lindqvist ja Ullberg ovat hänen projektiaan 

vastaan ja pyysi Ullbergia käymään luonaan, koska oli tälle palveluksen velkaa.
204

 

 

5.2.3 Syysnäyttely 

 

Syysnäyttely oli Ivar Hörhammerille tärkeä tapahtuma, ja hän etsi sinne taiteilijoita ja 

taidetta huolella.  Sopivien töiden saaminen ei ollut kuitenkaan aina itsestäänselvyys. 

Esimerkiksi Mikko Carlstedt, Alvar Cawen ja Pekka Halonen joutuivat vastaamaan 

kieltävästi Hörhammerin kutsuun, vaikka Hörhammer houkutteli heitä lupaamalla 

teoksiin hienot raamit ilman kustannuksia. Syinä kieltäytymiseen olivat muun muassa 
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oman yksityisnäyttelyn pitäminen, sopivien teosten puute ja yhteisnäyttelyiden huono 

myynti. Muita syitä ovat voineet olla taiteilijoiden kyvyttömyys huolehtia näyttelystä 

aiheutuvista maksuista, kuten kuljetuskuluista tai se, ettei luottamus Ivar Hörhammerin 

kykyyn saada myytyä tauluja ollut riittävä. Taiteilija saattoi miettiä mesenaatin 

vaihtamista toiseen tai ainakin halusi kokeilla myyntimenestystään toisen 

taidekauppiaan galleriassa. Yhteisnäyttelyissä taiteilijan omat teokset olivat esillä 

muiden taiteilijoiden töiden rinnalla, ja voi olla, että Hörhammer ei ollut osannut 

ripustaa niitä esille aina mahdollisimman edustavalla tavalla. 

Ivar Hörhammer kirjoitti Mikko Carlstedtille 15.8.1920 ja kysyi, olisiko tällä töitä 

Hörhammerin syysnäyttelyyn. Hän lupasi taiteilijalle hienot raamit ilman kuluja. 

Näyttely avautuisi 15.9.1920 tienoilla.
205

 Carlstedt kuitenkin vastasi, että hän on 

suunnitellut taulunsa yksityisnäyttelyään varten. Hän pyysi Hörhammeria kääntymään 

Kasarmikatu 48:ssa sijaitsevan taidesalongin puoleen, koska se omisti taiteilijan työt.
206

 

5.8.1920 päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer kysyi Alvar Cawenin töitä 

syysnäyttelyyn ja lupasi hoitaa töihin raamit.
207

 Cawen vastasi, että valitettavasti hänellä 

ei ole tauluja näyttelyyn.
208

 

Joillekin taiteilijoille, kuten Pekka Haloselle, Ivar Hörhammer kirjoitti ja kertoi omia ja 

muiden taiteilijoiden kuulumisia samalla, kun kysyi taiteilijan teoksia syysnäyttelyyn. 

Hän myös kirjoitti Haloselle siitä millainen syysnäyttelyn ripustus olisi. Hörhammer 

kysyi Haloselta 5.8.1920 päivätyssä kirjeessä, että olisiko tällä tauluja Hörhammerin 

syysnäyttelyyn. Hän aikoi laittaa esille pienemmän kokoelman töitä, joissa on 

vaihteleva motiivi ja jotka ovat erikokoisia. Hörhammer kirjoitti kuulumisiaan ja kertoi 

vierailleensa kesällä Viitasaaressa ja tavanneensa Werner Åströmiä Vimpelissä. 

Edelleen Hörhammer kirjoitti, että Järnefelt ja Enckell olivat nyt kaupungissa, Uuno 

Alanko St. Paulissa Ranskassa ja Ranskassa olivat myös Soikkanen, Lauren ja Ollila.
209

 

5.9.1920 päivätyssä kirjeessä Pekka Halonen kirjoitti, että hän aikoi laittaa oman 

näyttelyn, koska viime kerrasta oli jo sen verran kauan ja koska yhteisnäyttelyistä hän 

myi niin vähän. Mutta uusia teoksia olisi Halosella tulossa myöhemmin talvella tai 
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keväällä, joten hän toivoi, että he voisivat palata asiaan myöhemmin.
210

 Tästä 

kirjeenvaihdosta selviää, että joillekin taiteilijoille eivät syysnäyttelyt olleet parhaita 

mahdollisia myynnillisesti. Syysnäyttelyiden kokonaistuoton on kuitenkin täytynyt olla 

kannattava, koska Hörhammer itse suosi niitä. 

Monesti Ivar Hörhammer kuitenkin sai myöntävän vastauksen taiteilijan 

osallistumisesta syysnäyttelyyn, kuten Marcus Collinilta (1882–1966)
211

 vuoden 1920 

syysnäyttelyyn, Akseli Gallen-Kallelalta (1865˗1931)
212

 saman vuoden syysnäyttelyyn 

ja Viljo Hurmeelta (1893–1987)
213

 vuoden 1919 syysnäyttelyyn. Toisinaan Hörhammer 

välitti kutsun taidenäyttelyyn epäsuorasti toisen taiteilijan kautta.  

13.8.1920 päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer kysyi Marcus Collinilta, jos tällä olisi 

teoksia syysnäyttelyyn, joka Hörhammerilla oli tarkoituksena avata syyskuun puolessa 

välissä. Hörhammer lupasi ottaa vastuun töiden kehystämisestä ja hyvästä asettelusta. 

Hän lähetti Collinille terveisiä Werner Åströmiltä, jonka hän oli tavannut Vimpelissä.
214

 

Collin vastasi, että hän osallistuu näyttelyyn ja saapuu Helsinkiin syyskuun alussa.
215

  

9.9.1920 päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer kiitti Gallen-Kallelaa vierailustaan 

Mannerheimin kanssa hänen taidesalongissaan. Hörhammer pyysi Gallen-Kallelalta 

yhtä tai useampaa työtä syysnäyttelyynsä.
216

 Gallen-Kallela lupasi lähettää töitään.
217

  

Viljo Hurme kirjoitti 1.9.1919 päivätyssä kirjeessä, että hän oli saanut kutsun taiteilija 

Ungernin kautta osallistua syysnäyttelyyn. Taiteilija luettelikin kirjeessään näyttelyyn 

tulevien teostensa nimet ja hinnat, esimerkiksi vesivärimaalaus Maisema maksoi 625 

mk. Muita töitä olivat muun muassa Sateenkaari, Kehrääjä, Puunhakkaajat ja 

Suutarit.
218

  

Toisinaan Hörhammer tarjosi syysnäyttelyä taiteilijalle yksityisnäyttelyn tilalle, jos 

yksityisnäyttelyn pitämiselle oli taloudellisia tai muita esteitä.  23.8.1920 Tukholmassa 
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päivätyssä kirjeessä Bertel Nordström (1884–1967)
219

 kysyi 

näyttelynpitomahdollisuudesta.
220

 Ivar Hörhammer vastasi, ettei se ole mahdollista 

suhdanteiden takia. Kulut olivat isoja ja myyntitulot pieniä. Hörhammer neuvoi 

vuokraamaan tilan ja huolehtimaan itse tai jonkun toisen kautta luettelosta ja 

mainoksesta. Tällä hetkellä Hörhammer hoitaisi vain aiemmat sopimukset ja tarjosi 

tilalle yleistä syysnäyttelyä.
221

 Hörhammer oli ystävällinen neuvoessaan taiteilijalle mitä 

tehdä, kun hän ei itse pystynyt yksityisnäyttelyä järjestämään. 

Jotkut taiteilijat tarvitsivat syysnäyttelyyn osallistuessaan apua, kuten Veikko (Weikko) 

Puro (1884–1959)
222

 taulujensa hinnoitteluun ja kehystämiseen.  Veikko Puro kiitti 

kirjeessään Ivar Hörhammeria mahdollisuudesta osallistua syysnäyttelyyn ja jatkoi ” – – 

ilmotan samalla, että maalaukseni – 9 kappaletta – on lähetetyt sinne yhdessä herra 

Ungernin maalausten mukana.” Hän toivoi voivansa saapua näyttelyn avajaisiin, jotta 

voisi kirjoittaa näyttelystä lehdessään, millä hän viittaa Turun Sanomiin.
223

 9.9.1920 

päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer kirjoitti ottavansa mielellään vastaan Veikko 

Puron töitä näyttelyyn, joka on syyskuun loppupuolella. Ne voisi lähettää 

Hörhammerille kehystämättöminä.
224

 Veikko Puro kirjoitti Ivar Hörhammerille 

16.9.1920, että hän oli lähettänyt tälle taulujaan 10 kpl syysnäyttelyä varten. Ne 

saapuisivat yhdessä Ragnar Ungernin teosten kanssa. Taulut olivat kehystämättömiä, 

kuten Hörhammer pyysi. Puro toivoi, että Hörhammer valitsisi niistä sopivimmat 

näyttelyä varten ja hinnoittelisi ne näyttelyn hintatason mukaan. Puro luetteli 

lähettämiensä taulujen nimet, jotka voisi merkitä näyttelyluetteloon: Talvimaisema, 

Kesäilta, Sadepäivä, Vanha silta, Metsän sisusta, Iltapäivä, Talvipäivä, Satamasta, 

Kesäpäivä ja Ilta.
225

 

Joskus taiteilijan yksityisnäyttely ja syysnäyttelyyn osallistuminen onnistuivat 

molemmat. Ilmari Soikkanen (1890–1963)
226

 kirjoitti Ivar Hörhammerille raha-

asioistaan, muun muassa tiedusteli olisiko Hörhammer valmis uusimaan vekselin. 
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Soikkanen kirjoitti myös näyttelystä, jonka hän haluaisi pitää syksyllä. Hän kirjoitti 

tehneensä töitä ja lähtevänsä Per-Åken kanssa ”maille” maalaamaan. Soikkanen kertoi 

Stenmanin käyneen ”täällä” eli Pariisissa.
227

 Hörhammer kirjoitti 5.8.1920 päivätyssä 

kirjeessä, että olisi hienoa, jos Soikkanen voisi lähettää töitään syysnäyttelyyn. 

Hörhammerin mukaan Soikkasen oma näyttely syksyllä onnistuisi myös. Hän kysyi 

Soikkaselta Laurenin ja Ollilan kuulumisia.
228

 

Ivar Hörhammerille oli syysnäyttely usein ensisijainen. Hän pyysi taiteilijalta sinne töitä 

ensin ja vasta sitten ehdotti yksityisnäyttelyä. 15.8.1920 päivätyssä kirjeessä Ivar 

Hörhammer kirjoitti Ellen Theslefille olisiko tällä syyskuun puolivälissä avattavaan 

syysnäyttelyyn töitä. Theslef voisi valita Hörhammerin puolesta kokoelman suuruuden, 

ja Hörhammer lupasi sille hyvän asettelun. Jos Thesleff ei osallistuisi syysnäyttelyyn, 

niin hänen puoleensa voisi kääntyä myös yksityisnäyttelyn merkeissä.
229

 

Ivar Hörhammer kirjoitti 5.8.1920 päivätyssä kirjeessä Verner Thomélle (1878–1953)
230

 

syysnäyttelystään, johon hän toivoisi Thomélta teoksia. Hörhammer pyysi Thoméa 

ottamaan asiassa yhteyttä.
231

 

Kirjeenvaihdosta ei käy selkeästi ilmi, kuinka paljon ja keiden kaikkien taiteilijoiden 

teoksia Hörhammer pyysi syysnäyttelyihinsä eri vuosina. Paljon tietysti riippui siitä 

kuinka paljon taiteilijalla oli valmiita ja sopivia teoksia sinne laitettavaksi, mutta se 

halusiko Hörhammer painottaa jonkun toisen taiteilijan tuotantoa muiden 

kustannuksella jää epäselväksi. Maria Wiikiltä (1853–1928)
232

 Ivar Hörhammer toivoi 

saavansa ison kokoelman. Hörhammer kysyi 5.8.1920 päivätyssä kirjeessä, olisiko 

Maria Wiikillä töitä syysnäyttelyyn. Mieluusti hän asettaisi näytteille isomman 

kokoelman tämän töitä.
233
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5.3 Tiedon välittäminen 

 

Eräs kirjeenvaihdon perustehtävistä oli tiedon välittäminen. Taiteilijat kertoivat 

yksityiselämästään kuten esimerkiksi asumista tai terveydentilaansa koskevaa tietoa, 

mikä ei suoranaisesti liittynyt taidekauppaan. Pääosa kirjeiden sisällöstä oli kuitenkin 

taidekauppaan liittyvää. Hörhammerin ja taiteilijoiden kuulumisten kyselemisellä ja 

vierailukutsuilla hoidettiin liike- ja ystävyyssuhteita.  

Ivar Hörhammer välitti taiteilijoille tärkeää tietoa esimerkiksi varastossaan olevista 

tauluista. 13.5.1930 päivätyssä kirjeessä Pekka Haloselle Ivar Hörhammer kirjoitti.” 

Lähetämme oheellisena luettelon tällä hetkellä varastossamme olevista tauluistanne. 

Luetteloon olemme merkinneet myös kehyksenne, jota paitsi niiden taulujen hinta on 

luettelossa, jotka ennen kaikkea pidämme myytäväksi.”
234

 5.5.1927 päivätyssä kirjeessä 

Hörhammer kertoi Pekka Haloselle myyneensä tämän Geneve-taulun luonnoksen 

johtaja Arvid A. Anderssonille 20 000 mk:lla ja seuraavilla ehdoilla: taitos taulun 

keskellä tehdään näkymättömäksi, kehykset ostaa myyjä ja maksu suoritetaan syksyllä, 

viimeistään 1.10.
235

 19.8.1930 päivätyssä kirjeessä Pekka Haloselle Hörhammer kirjoitti 

taulujen maksatustilanteesta. Hän kirjoitti:” Kirjanpitomme mukaan on näyttelystä 

myytyjä tauluja vielä maksamatta Smk. 70.000 :-, joista suuri osa lankee maksettavaksi 

syyskuussa. Jatkamme silloin karhumista ja maksamme sitten jälleen pankkiinne sen 

mukaan mitä meille maksetaan.”
236

 

4.6.1919, 9.6.1919 ja 21.8.1919 Korpilahdella päivätyissä kirjeissä Uuno Alanko 

enimmäkseen kirjoitti asumisjärjestelyistä, joita hänellä ja aikaisemmin paikkakunnalla 

vierailleilla tuttavilla oli ollut. Hän myös kyseli Hörhammerin aikeista tulla käymään, 

samoin siitä tietääkö Hörhammer Järnefeltin käyntiaikeista. Alanko oli kiitollinen 

Järnefeltille saamastaan stipendistä Italiassa oleskelua varten. Hän myös kiitti 

Hörhammeria häneltä saamistaan rahoista.
237

 

Ivar Hörhammer saattoi välittää hyvinkin yksityiskohtaista tietoa taiteilijalle. Ehkä 

kyseessä oli arvostettu taiteilija, jota Hörhammer mielellään piti kumppaninaan ja sen 
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takia palveli erityisen hyvin tai sitten palvelu riippui tapauksesta: toisille taiteilijoille oli 

enemmän kerrottavaa kuin toisille. Eräs esimerkki tiedon välittämisestä on Ivar 

Hörhammerin kirje Akseli Gallen-Kallelalle (1865–1931)
238

 onnistuneesta näyttelystä ja 

sen avajaisista. Ivar Hörhammer vastasi 14.4.1921 päivätyssä kirjeessään Akseli Gallen-

Kallelalle, että näyttelyn avajaisissa oli noin 700 vierasta, joiden joukossa oli muun 

muassa presidentti
239

, jolle Hörhammer esitteli näyttelyn taulu taululta. Näyttely sai 

kehuja myös avajaisten jälkeen.  Eräs asiakkaista (Barlachus) tosin olisi kaivannut 

enemmän töitä näyttelyyn. Barlachus oli todella tyytyväinen Marjattaan (Slöör) ja ehkä 

mietti sen ostamista, mutta Hörhammer ilmoitti hänelle, ettei professori myy vanhimpia 

töitään. Monet vieraista lähettivät professorille terveisiä. Hörhammer kirjoitti, että 

sunnuntain lehdessä oli mainos näyttelystä, josta tuli ilmi, että se oli Hörhammerin 

aloitteesta syntynyt. Hörhammer piti myös kotonaan tilaisuuden sanomalehtimiehille. 

Hörhammerin mielestä Gallen-Kallela kirjoitti aivan oikein, kun hän kirjoitti 

Keirkneristä, jonka olisi pitänyt lainata Gallen-Kallelan tauluja galleriaansa. Samoin 

olisi Lindstedtin pitänyt tehdä. Kaiken kaikkiaan Hörhammerin mielestä näyttely sujui 

hyvin, ja sitä kuvailtiin vuoden parhaaksi ja merkittävimmäksi taidenäyttelyksi. Myös 

monet opiskelijat kävivät näyttelyssä. Hörhammer kirjoitti, että olisi mukavaa, jos 

professori pääsisi käymään.
240

 

Tiedon välittämisestä on myös tämä esimerkki, jossa Ivar Hörhammer selittää Gallen-

Kallelan muualla pidettävän näyttelyn järjestelyistä. Hörhammer oli mukana auttamassa 

taiteilijaa näyttelyn järjestämisessä ja sen seurauksena kirjoitti taiteilijalle.  

7.7.1922 päivätyssä kirjeessä Ivar Hörhammer viittasi käyntiinsä Porvoossa ja 

keskusteluunsa professorin kanssa ja ilmoitti, että näyttely Lyypekissä avautuisi 

kahdessa viikossa. Hörhammer kirjoitti aikeestaan tulla Porvooseen, mutta olikin 

sittemmin estynyt. Hörhammer antoi herra Emil Jankesille tehtäväksi vierailla 

professorin luona ja hakea tavarat, jotka Gallen-Kallela lainasi näyttelyyn. Hörhammer 

kirjoitti, että etsaukset ja muu grafiikka tulisivat kysymykseen, mutta näytteilleasettajat 

voisivat jättää ne poiskin. Ne olisivat etupäässä myyntiobjekteja halvalla hinnalla. 

Hörhammerista olisi kuitenkin suotavaa, että ne otettaisiin mukaan, koska ne ilman 

muuta nostaisivat näyttelyn merkittävyyttä. Joka tapauksessa Hörhammer pyysi 

professoria jättämään niitä niin suuren määrän kuin mahdollista. Näyttelyihin 

(taidemuseo Lyypekissä) haluttiin saada mahdollisimman paljon myytävää. Hintojen 
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tulisi olla mk ja niin kuin professori ne halusi, joten näyttelyn pitäjillä olisi helpompi 

suunnitella omia hintojaan.
241

 

Mikko Oinosen kirjeet välittivät Hörhammerille monenlaista tietoa.  

Kesäkuun 28.päivänä 1919 päivätty Oinosen kirje käsittää taiteilijan omat kuulumiset 

terveydentilan ja maalaustilanteen esittelyineen, mutta hän kyseli myös Ivar 

Hörhammerin kuulumisia. Oinonen kuvasi olinpaikkaansa Sääksmäkeä paikaksi, jossa 

kyllä maalausten aiheita riittää. Hän kirjoitti:” Aiheita olisi täällä kyllä vaikka kuinkakin 

paljon, sillä kuten jo sanoin on paikkakunta erittäin kaunista.”
242

 

Oinonen kirjoitti 23.7.1919 päivätyssä kirjeessä säästä kuten 28.6.1919 päivätyssä 

kirjeessäkin:” Muutoin on kesä ollut erittäin kaunis – paljon auringon paistetta ja 

lämmintä järvi-vettä—” Maalaamisestaan hän kertoi, että ”Maalannut olen vähän yhtä 

ja toista —en tiedä mitä niistä sitten tulonee”. Kirjeensä Oinonen päätti taas terveisiin 

ystäville ja Ivar Hörhammerille itselleen ja allekirjoitukseen ”Velj. Mikko O.”
243

 

H.V. -tervehdyksen sijaan Oinosen 11.8.1919 päivätty kirje alkoi sanoilla ”Kelpo Veli!” 

Hän kiitti tälle kuukaudelle tulleista rahoista ja kirjoitti lähettävänsä kirjeen mukana 

kuitin
244

. Taiteilija kertoi kirjeessä halustaan jäädä vielä syyskuuksi asumaan 

Sääksmäelle, koska hänen mukaansa ” – – sillä jo nyt voin päättää, että syksyllä tulee 

täällä olemaan erittäin Kaunista maalarin silmälle.” Hän kertoi esteistä, joita tälle 

suunnitelmalle on: ”Mutta näyttä siltä että asunto on luovutettava sen omistajalle jo 

tässä kuussa ja myöskin Kööpenhaminan näyttelyhomma sekä pikku tyttäreni jalka 

painavat vaakaa Helsingin puoleen.” Maalaamisestaan Oinonen kirjoitti näin:” 

Maalausta olen tätänykyä taas harjoittanut tavallista ahkerammin ja onhan tullut 

näkyväistäkin, (ainakin Kappalelukua yksin lukien liki 40,) miltä ne sitten tulenevat 

Helsinkiin tuotuina näyttämään.” Kirje päättyi Oinosen veljellisiin terveisiin.
245

 

Sääksämäellä 18.9.1919 päivätyssä kirjeessä hän kysyi kirjeen lopussa näyttelystä: 

”Ovatko näyttelyysi lähettämäni kankaat saapuneet ja kuinka näyttely menestyy?”
246
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Monenlaista tietoa elämästään Hörhammerille välitti myös Juho Rissanen  

(1873–1950)
247

. 16.6.1918 päivätyssä kirjeessä Rissanen kiitti saamistaan rahoista, 

kortista ja kirjeestä. Hän kirjoitti lähtevänsä Jyllantiin katsomaan Viborgin kirkkoa. 

Rissanen kertoi käyneensä toisen taiteilijan, Skongordin luona ja tutustumassa 

paikallisiin kokoelmiin. Rissanen ehdotti Hörhammerille näyttelyn laittamisesta 

Jyllantiin: ” Olen vähän kuulustellut pohjaa asialle jos emme suurta koko maata 

käsittävää niin ainakin nuoremmat voimat voisi ottaa osaa siihen, vaan tästä asiasta 

sitten tulevassa kirjeessäni enemmän kuin myöskin kaikesta muusta.” Rissanen lähetti 

terveisiä oletettavasti samalle neiti Klien’ille kuin mitä postikortissaankin. Hän lähetti 

terveisiä myös Ollilan perheelle ja Uuno Alangolle (alanco’lle).
248

 

Ivar Hörhammer vastasi Juho Rissaselle luultavasti 1.8.1918 päivätyssä kirjeessään 

ruotsiksi. Hän osoitti kirjeen Rissaselle Kööpenhaminaan Thygesenin luokse, joten 

oletettavasti kirjeenvaihdosta ei ole tallella kesäkuun 16. päivän jälkeen Rissasen 

lähettämiä kirjettä ja korttia. Hörhammer kiitti saamistaan kirjeestä ja kortista. Hän 

lähetti Rissaselle 500 kruunua shekkinä. Hörhammer kirjoitti rahalähetyksiin liittyvästä 

käytännön järjestelystä, konsulista. Hän lupasi suorittaa Rissaselle kaikki ne 

toimeksiannot, jotka hän pyysi: ”Kahlroth har betalat, Okkonen har betalat 500, Kilpi 

lovat betala under Juni månad, Killinen bortrest, dito Ollinen. –Roligt höra om 

Rydberg”. Hörhammer kertoi matkustavansa Korpilahdelle Ollilan kanssa. Sinne tulee 

myös Alanco myöhemmin. Hän lupasi kirjoittaa lisää ja lähettää terveisiä neiti Klieniltä. 

Allekirjoituksena lukee ”Vännen”.
249

 

Helene Schjerfbeck (1862–1946)
250

 välitti kirjeissään Ivar Hörhammerille tietoa 

näyttelyistä, mutta myös pyysi tietoa. Häneltä oli kadoksissa Schwerinin kuolemaan 

(kuva 3) liittyvä hahmotelma, jota hän tiedusteli Hörhammerilta. Schjerfbeck kirjoitti 

19.10.1918 Vaasassa päivätyssä kirjeessään Hörhammerille, että Vaasan Taideyhdistys, 

joka järjestää taidenäyttelyn 26.10–10.11., voisi samanaikaisesti järjestää Turussa 

myydyistä Helene Schjerfbeckin töistä näyttelyn.
251

 Hyvinkäällä 20.10.1918 päivätyssä 

kirjeessä Schjerfbeck kirjoitti Hörhammerille lähettävänsä tälle maisema-aiheisen 

öljymaalauksen nähtäväksi. Hän ehdotti hinnaksi 1 000 mk. Lisäksi Helene Schjerfbeck 
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kysyi Hörhammerilta, tiesikö tämä Schwerinin kuolemaan liittyvästä hahmotelmasta. 

Schjerfbeck kysyi, oliko se jäänyt Ivar Hörhammerin syksyllä ostamien taulujen 

joukkoon. Schjerfbeck kuvaili hahmotelmaa:” Då var en knöböjande soldat vid 

båren.”
252

 

Hörhammer vastaa Schjerfbeckille 21.10.1918 päivätyssä kirjeessään, ettei luonnos 

Schwerinin kuolemaan sisältynyt ostokseen, jonka hän teki Schjerfbeckin veljeltä. 

Hörhammer kertoi kuitenkin omistaneensa sellaisen taulun, mutta hän sai sen 

Kahlrothilta, jonka Hörhammer epäili ostaneen arkkitehdilta.  Hörhammer kiitti 

Schjerfbeckiä kaikesta mitä tämä hänelle lähetti. Hörhammer myös kertoi olevansa 

tyytyväinen Schjerfbeckin päättämiin hintoihin.
253

 

Ahvenanmaalla 21.7.1918 päivätyssä kirjeessä Victor Westerholm (1860–1919)
254

 

kertoi Ivar Hörhammerille tämän kaipaamia tietoja. Westerholm kirjoitti 

R.W.Ekmanista, että tämä muutti noin vuonna 1836 Pariisiin ja sieltä Italiaan. Ruotsiin 

palattuaan hänestä tuli hovimaalari. Myöhemmin Ekman palasi Turkuun ja maalasi 

freskot tuomiokirkkoon. Turussa hän eli ja työskenteli kuolemaansa saakka. Turun 

taideyhdistys omistaa Ekmanilta 90 maalausta, joista 80 on tutkielmia ja luonnoksia. 

Westerholm kirjoitti myös muista henkilöistä Hörhammerille, esimerkiksi Ragnar 

Ungrenista hän kirjoittaa tämän olleen hänen ohjauksessaan: ”––gick han under min 

ledning igenom ritskolan i Åbo.” Myöhemmin Ungren opiskeli Münchenissä ja 

Italiassa. Westerholm kirjoitti Hörhammerille myös omista taideopinnoistaan alkaen 

Turun piirustuskoulussa ja päättyen akatemia Julieniin Pariisiin. Westerholm otti 

kirjeessään esille myös Turun taideyhdistyksen loppuvuoden näyttelyn syyskuussa.
255

 

6.11.1918 päivätyssä kortissa Victor Westerholm kirjoitti Ivar Hörhammerille 

Schjerfbeckin taulusta Dansande flicka sekä teoksesta Flicka i sand, jonka oli tehnyt 

taiteilija Erni Ekström.
256
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Signe Tandefelt (1879—1943)
257

 antoi Hörhammerille palautetta 18.9.1918 päivätyssä 

postikortissa:”––Enckells vackra utställning och edert smakfulla galleri.” Hörhammerin 

toimintaa edisti, kun hän kuuli pitämistään näyttelyistä ja galleriastaan palautetta. 

 

5.4 Asiantuntija-apu 

 

Ivar Hörhammerin asiantuntija-apua tarvittiin muun muassa taideteosten hintojen 

määrittelemisessä, kehystämisessä ja ripustamisessa. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 

1919 päivätyssä kirjeessä Mikko Oinonen tervehti Ivar Hörhammeria sanoin ”Kelpo 

Veli!” ja aloitti kirjeensä menemällä suoraan asiaan. Hän kertoi Hörhammerille 

lähettäneensä tälle postitse seuraavat teokset: Puistoaihe, Kesäilta, Routamaisema, 

Hiekkakuopasta ja Kevätmaisema. Hän merkitsi teosten kohdalle niiden myyntihinnat, 

mutta antoi Hörhammerille vapaat kädet muuttaa myyntihintoja, jos annetut olivat liian 

kalliit tai halvat. Taiteilija pahoitteli, että ”Suurempia maalauksia en voinut lähettää 

postissa ja ajan täpäryyden vuoksi en ehdi rautateitse lähettämään, pienempiä ei ole 

enempi valmista.”
258

 Myös Veikko Puro pyysi Hörhammerilta 5.9.1919 päivätyssä 

kirjeessä, että voisiko tämä tarkistaa teosten hinnat. Kirjeen jälkikirjoituksena lukee:” 

Mukana seuraa maalausteni luettelo ja ilmoitus hinnoista, joita hyväntahtoisesti 

muuttanette niin kuin parhaaksi katsotte.”
259

 

Joskus Hörhammer sai tehtäväkseen valita näyttelyyn tulevat työt, mikä olikin 

vastuullinen tehtävä. Esimerkiksi Juho Rissanen pyysi Hörhammerilta tällaista 

asiantuntija-apua. Elokuussa 1918 Juho Rissanen kirjoitti Jyllannin Hanstedista 

Hörhammerille. Hän aloitti kirjeen ”Veli hyvä” ja jatkoi näyttelystä, jonka olisi määrä 

olla syksyn aikana, ja johon hän toivoi Hörhammerin valitsevan muiden kanssa parhaat 

työt näyttelyn kokonaisuuden kannalta. Hän pyysi: ” Voitko sinä puolestasi jo järjestää 

sen tänä syksynä jolloinkin sinulle sopivaan aikaan  –vai onko sulla huoneisto jo 

vuokrattu pitkälle pois eteenpäin?” Rissanen pyysi Hörhammeria yhdessä Björkmanien 

kanssa valikoimaan töitä niin, että ” – – ja te sitte yhdessä voitte sen puolesta jättää pois 

luonnollisesti senlaiset työt, jotka ei ole valmiita kuten atelierissa löytyy 

”marjanpuhdistajat” ja se ”Taru” jotka kumpikaan ei ole valmiita. Muutenhan siellä 
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voisi olla töitä senlaisiakin jotka on ollut yleisessäkin näyttelyssä se ei tee mitään 

tämähän on kuitenkin myynti näyttely eikä enää koske niin paljon minua eikä voida siis 

olla niin vaativaisia kuin jos se olis minun omassa mielessäni kokonaan  –.
260

 

Ivar Hörhammerin asiantuntijuus oli tarpeellinen myös toisenlaisissa tehtävissä. Hilja 

Tolvanen (1879–1959)
261

 toivoi Hörhammerin toimivan välikätenä ja selittävän muille 

taiteilijoille hänen taiteensa mukanaoloa syysnäyttelyssä. Tolvanen siis luotti siihen, että 

Hörhammerilla oli tarpeeksi auktoriteettia ja oikeat sanat mitä sanoa ihmettelijöille.  

Hilja Tolvanen pyysi 24.9.1919 päivätyssä kirjeessään Ivar Hörhammeria selittämään 

niille taiteilijoille, jotka vastustivat hänen läsnäoloaan Hörhammerin näyttelyssä 

seuraavaa: ”Kun tulin näyttämään Teille taulujani, en edes tiennyt, että tulisi erityinen 

syysnäyttely salongissanne, vielä vähemmän, että sinne olisi kutsuttu erikoinen joukko 

taiteilijoita. Siis en suinkaan tahtonut tunkeutua toisten kutsuttujen joukkoon.” Tolvanen 

koki olevansa naurettava niiden silmissä, jotka eivät tiedä kuinka asia todellisuudessa 

oli. Tolvanen jatkoi ”Kun olin nähnyt salongissanne riippuvan tauluja kaikenlaisilta 

taiteilijoilta, eikä suinkaan kaikki suuria mestariteoksia, ajattelin kaikessa 

naivisuudessa, että voisihan siellä joskus minunkin taulujani olla mukana, joko Teidän 

ostamana tahi muuten.” 
262

 

Ivar Hörhammer joutui toisinaan perustelemaan taiteilijoille asiantuntijuuttaan suhteessa 

muihin taidekauppiaisiin. Päiväämättömässä kirjeessään Victor Westerholmille Ivar 

Hörhammer viittaa Westerholmin aikaisempaan lupaukseen toimia ainoastaan 

Stenmanin kanssa. Hörhammer kirjoitti, että hän oli ollut aikaisemmin Stenmanin 

kanssa yhdenvertainen osakas ja oli ollut se, joka järjesti näyttelyt Helsingissä ja 

Turussa. Hörhammer toivoi yhteistyön Westerholmin kanssa jatkuvan.
263

 

 

5.5 Ystävyys 

 

Ivar ja Hörhammerin ja taiteilijoiden välille syntyi ystävyyssuhteita. Ne käyvät ilmi 

kirjeiden lopetusteksteistä. Esimerkiksi 5.9.1920 kirjeensä Pekka Halonen lopetti 
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”ystävyydellä”.
264

 Samoin teki Eero Järnefelt (1863–1937)
265

. Hän kiitti Ivar 

Hörhammeria päiväämättömässä kirjeessä kaikesta mitä tämä on hänen puolestaan 

tehnyt. Hän kirjoitti Korpilahdesta ja siitä miten siellä tulee olemaan mukava maalata. 

Järnefelt mainitsi kirjeessään tekevänsä töitä yliopiston luonnosten parissa. Kirje 

päättyy: ”Vännen Eero Järnefelt.”
266

 Vastakohtana näille ystävällisille lopetuksille on 

Hugo Otavan 26.4.1919 päivätty kirje, jonka hän lopetti muodollisesti: ” Jääden 

odottamaan arv. suos. pikaista vastaustanne, merkitsen, Kunnioittaen Hugo Otava”.
267

 

Myös Mikko Carlstedt lopetti 30.5.1924 kirjeensä muodollisesti: ”Jääden odottamaan 

Teidän arv.vastaustanne, merkitsen. Kunnioittaen Mikko Carlstedt.”
268

 

Mikko Oinosen 28.6.1919 päivätyssä kirjeessä oli välillä rento ja hauska tyyli, kuten 

lopussa” – – sekä kerro terveiseni kaikille kavereille asta ohon ja ota itse päältä 

terveisistäni parhaimmat.” Kirje loppui tuttavallisesti ”velj.M.Oinonen”.
269

 Oinonen 

kyseli samassa kirjeessä Hörhammerin kuulumisia:” Kuinka sinulla muuten hurisee? 

Olitko kauan Artjärvellä ja kuinka Åström voi ja oletko mahdollisesti käynyt 

Korpilahdella tai vastako aikonet sinne mennä, sekä kuinka liike hurisee Galeriessa – 

Kaikiseltakin hiljaisesti näin keskikesällä. Ja ennen kaikkea oletko päässyt eroon 

Espanjalaisesta vieraasta?.” Oinonen oli selvillä Hörhammerin Artjärvellä olosta sekä 

aikomuksesta vierailla Åströmin luona. Hän oli myös kiinnostunut Hörhammerin 

liiketoimista. Oinonen osoitti olevansa aidosti kiinnostunut Hörhammerin voinnista ja 

elämästä. 

13.8.1918 päivätyssä kirjeessä Juho Rissanen toivoi voivansa jäädä Hanstediin vielä 

joksikin aikaan:” – – olen tullut täällävahvassa meriilmassa paljon terveemmäksi ja 

olen tehnyt työtäkin ainakin olen alussa –.” Hän lupasi lähettää Hörhammerille töitään 

niiden valmistuttua. Kirjeen hän lopetti ”ystävänä! Juho Rissanen”.
270

 

Lopputervehdysten lisäksi myös alkutervehdykset saattoivat olla tuttavallisia ja 

ystävyyden osoituksia. Näin oli esimerkiksi Juho Rissasen kirjeissä. 1.10.1918 päivätyn 
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kirjeensä Kööpenhaminasta Rissanen aloitti ”Veli Hopia!”. Hän kiitti Hörhammeria 

saamistaan rahoista ja kysyi, onko Hörhammer saanut näyttelyä koskevan kirjeen. 

Rissanen koetti saada Hörhammeria auttamaan Björkman-nimistä tuttavaansa. Rissanen 

kertoi uudesta työhuoneestaan:” Minä olen vuokrannut työhuoneen, joka oli kyllä 

vaikea, vaan sain sen kuitenkin ei se ole niin hyvä vaan on vaikea saada parempaakaan 

toivon kuitenkin siinä voivani työskennellä niin että voin valmistella maalla alkamia 

töitäni ja muuta lisää, siksi kun pääsen kevät puolella tekemään ulkona työtä jota olisin 

nytkin tahtonut tehdä täällä vaan on satanut hirveästi koko ajan niin että en ole 

voinut.
271

 

Rissanen aloitti 29.12.1918 Kööpenhaminasta lähettämänsä kirjeen:” Veli hyvä! Nyt 

alkaa olla jo koko pitkö aika siitä kun viimeksi Sulle kirjoitin –. Olisin kait ennen 

kirjoittanut vaan olen ollut sairaana’sain Espanjantaudin ja sain siinä virua pitkän 

aikaan, olin nimittäin kahteen kertaan olin sen ensimmäisen kerran jälestä vähän 

varomaton ja sain uudestaan ja kovemman kun ensimmäisellä kerralla – – ” Juho 

Rissanen kertoi olevansa sairaalassa, Sanatoriossa, hoidossa, saamassa ilmakuuria. Hän 

toivoi voivansa aloittaa työt helmikuun alussa. Töistään Rissanen kirjoitti:” Olin 

ajatellut voivani Sulle lähettää töitäni nyt jälkeen uuden vuoden, vaan en voi mitään 

kun tulin sairaaksi, minulla olisi 6 – 7 työtä vähää vailla valmiit lähetettäväksi, vaan en 

voi nyt ennen kun täältä pääsen, olin juuri alkanut valmistamaan kun tuli tuo 

Espanjalainen–mutta toivotaan nyt parasta.” Taiteilija kommentoi Hörhammerin 

taidekauppaa: ”Sinun affärisi kuuluu menevän loistavasti, kuulin eräältä Suomalaiselta, 

jonka täällä tapasin – se on hauska ja täydestä sydämmestäni minä toivotan menestystä 

eteenkin päin –!” Rissanen pyysi Hörhammeria kertomaan hänelle miten hänen 

”affärinsä” olivat sekä pyysi rahaa. Hän harmitteli, ettei taide käy ”täällä” 

(Kööpenhaminassa?) kaupaksi. Rissanen pahoitteli, ettei hänen näyttelystään keväällä 

tulisi mitään.  Rissanen muisti taas neiti Klieniä ja muita tovereita terveisin ja 

allekirjoitti kirjeen ”Veljesi Juho Rissanen”.
272

 

Ivar Hörhammer kysyi Wilho Sjöströmiltä (1873–1944)
273

 töitä syysnäyttelyynsä. Hän 

aloitti kirjeen tuttavallisesti ”Broder” ja lopetti sen sanoihin ”Vännen”.
274

 Mutta Wilho 

Sjöström vastasi, että hän pitää näyttelynsä Strindbergillä.
275
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Ystävyyden osoituksena olivat myös yhteiset illanvietot. Esimerkiksi Viktor 

Westerholm sai Hörhammerilta kutsun sellaiseen. 23.11.1918 päivätyssä toisessa 

kortissa Westerholm pyysi Hörhammerilta takaisin lainaamaansa Eero Järnefeltin 

taulua, joka oli oletettavasti ollut esillä taiteilijan näyttelyssä. Westerholm myös kiitti 

kutsusta, jotka hän ja hänen rouvansa saivat illanviettoon.
276

 

Ystävyyden vastapuolena olivat riidat. Niistäkin Ivar Hörhammer sai osansa. 

Esimerkiksi Yrjö Ollila (1887–1932)
277

 kävi Hörhammerin kanssa kirjeenvaihtoa, jossa 

oli ilmeisesti syytöksiä puolin ja toisin.  14.2.1924 päivätyssä kirjeessä Ollila kirjoitti 

saaneensa Hörhammerilta kirjeen, jossa oli paljon syytöksiä. Hän oli odottanut saavansa 

Hörhammerilta aikoinaan tukea Stenmanin vihamielisiä hyökkäyksiä vastaan. Ollila oli 

huomannut Hörhammerin luottamuksen häneen vähentyneen Kööpenhaminan näyttelyn 

jälkeen. Ollila oli hakenut Hörhammerilta apua ollessaan Pariisissa, mutta ei ollut sitä 

saanut. Yrjö Ollila pyysi Hörhammeria asettamaan itsensä hänen asemaansa. Kaikki 

suomalaiset luulivat Ollilan olleen Hörhammerin rahoilla siellä (Pariisissa), mutta hän ei 

ollut saanut tältä yhtään rahaa. Hörhammer oli vastoin Ollilan kieltoa laittanut näytteille 

tämän töitä. Ollila päättikin asettaa työnsä näytteille neutraaliin paikkaan eli 

Strindbergille.  Ollila kuitenkin kirjoitti, ettei voinut uskoa sen tuottaneen 

Hörhammerille mitään vahinkoa. Ollila kirjoitti kertoneensa tästä vain muutamille, 

kuten Alangolle, joka oli saanut Hörhammerilta pyytämättä rahaa, toisin kuin Ollila. 

Samoin hän kirjoitti kertoneensa asiasta Vilho Sjöströmille, joka auttoi häntä Pariisissa, 

ja Ollila valitti Stenmanin vihamielisyydestä ja Hörhammerin kylmäkiskoisuudesta. 

Samoin hän kirjoitti puhuneensa Hörhammerista Sallisen, Topi Vikstedtin ja erään 

kolmannen kanssa. Ollila kirjoitti sanoneensa, että kaikki taidekauppiaat olivat 

samanlaisia, johon Sallinen sanoi, että Stenman vihasi Ollilaa vain Hörhammerin takia. 

Ollila halusi kertoa Hörhammerin esittämien syytösten takia siitä, miten hän oli tätä 

puolustanut. Ollila syytti Hörhammerin puhuneen pilkallisesti muun muassa hänen 

taulujensa hinnoista ja pyysi Hörhammeria näyttämään kirjettään niille henkilöille, 
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joille Ollilaa syytti. Ollila vakuutti maksaneensa velkansa tauluillaan, mutta Hörhammer 

vaati silti rahoja. 
278

 

5.6 Yhteistyö eri gallerioiden kesken 

 

Kirjeenvaihdon perusteella ei voi sanoa, että eri taidesalongit olisivat toimineet 

merkittävässä määrin yhteistyössä. Mikko Carlstedt pyysi 15.8.1920 päivätyssä 

kirjeessään
279

 Hörhammeria kääntymään Kasarmikatu 48:ssa sijaitsevan taidesalongin 

puoleen, kun Hörhammer kysyi häneltä töitä syysnäyttelyynsä eikä hänellä ollut niitä 

antaa.
280

 Leonard Bäcksbackan taidesalonki omisti Carlstedtin mukaan taiteilijan työt. 

Kirjeenvaihdosta ei selviä, että ottiko Hörhammer taidesalonkiin yhteyttä vai ei.  

Olisi mielenkiintoista tietää, oliko taulujen lainaaminen salongista toiseen silloin 

tyypillistä vai oliko se taiteilija Carlstedtin oma ajatus. Carlstedtin töiden omistuksessa 

oli täytynyt tapahtua muutos vuonna 1924, koska 30.5.1924 päivätyn kirjeen mukaan 

taiteilija kertoi olevansa riippumaton toimija, joka voi asettaa teoksensa näytteille sinne 

minne haluaa.
281

 Yhteistyötä enemmän taidesalonkien välillä oli kilpailua. Gösta 

Stenmanin kanssa Hörhammer kilpaili mainostilasta, ja hän yritti pitää taiteilijat 

itsellään (esimerkiksi Westerholm). Taidegallerioiden välisestä kilpailusta on 

kirjoittanut myös Erkki Anttonen väitöskirjassaan. 

6. Galerie Hörhammerin näyttelytoiminnasta 1918–1930 

 

Galerie Hörhammer järjesti useita näyttelyitä vuosina 1918–1930. Näyttelytoiminnasta 

esimerkkejä ovat näyttelyt vuosilta 1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927. Silloin pitivät 

näyttelyitä Magnus Enckell, Eero Järnefelt, Pekka Halonen ja Septem-ryhmä sekä 

Galerie Hörhammer järjesti syysnäyttelyt muun muassa vuosina 1919 ja 1920.  
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6.1 Eero Järnefeltin yksityisnäyttelyt Gallerie Hörhammerissa vuosina 1918, 

1920, 1926 ja 1927 

6.1.1 Eero Järnefeltin yksityisnäyttely 16.10.1918 

 

Gallerie Hörhammerissa avattiin Eero Järnefeltin yksityisnäyttely 16.10.1918.
282

 

Näyttely oli avoinna 16.10.1918–3.11.1918.
283

 Näyttelyä kuvattiin näyttelyluettelossa 

nimellä erikoisnäyttely.
284

   

Näyttelystä kirjoitti nimimerkki O.O–n Uuden Suomettaren artikkelissa 17.10.1918, että 

se oli suurimpia järjestettyjä Järnefelt-näyttelyitä, koska esillä oli gallerian ison 

näyttelysalin verran taiteilijan teoksia.
285

 Näyttelyssä oli esillä yhteensä 97 teosta.
286

 

Teokset edustivat erilaisia tekotapoja ja eri aikoja 1880-luvulta vuoteen 1918.
287

 

Esimerkiksi näytteillä olivat vesiväriteos Pöllö, pastelli Konsuli Viktor Hovingin 

muotokuva vuodelta 1917, Vuorella-niminen guassityö vuodelta 1913, Lukeva tyttö       

-liitupiirros vuodelta 1910, Maaliskuun hohdetta -öljyvärimaalaus vuodelta 1914 ja 

Sisustakuva museosta -öljyvärimaalaus vuodelta 1885.
288

  

O.O:n mukaan Järnefelt oli teoksissaan uudistanut tyyliään kohti ”hollantilaisuutta” eli 

realismia, joka on todellisuuden kuvaamista valon ja ilman keinoin. Kirjoittajan 

mielestä taideteos n:o 54 eli Heinäkuunilta
289

, öljyväriteos Korpilahdelta vuodelta 1918 

oli Järnefeltin parhaimmistoa. Taiteilija kuvasi tarkasti ja kauniisti luonnon 

yksityiskohtia. Taiteilijan vaatimatonta ja sympaattista kuvausta toi esille esimerkiksi 

maalaus n:o 12 Maisema vuodelta 1888. Muotokuvaa rouva E.V.F:stä kirjoittaja piti 

taas toisen tyylisenä taidonnäytteenä. Siinä kiinnittivät huomiota viivan käsittely ja 

arvokas ilmaisu.
290

 

Uuden Päivän kirjoituksessa 5.11.1918 nimimerkki J.I.L. totesi, että Galerie 

Hörhammerin Eero Järnefeltin näyttelyssä erityisesti luonnonkuvat ja 

maisemamaalaukset olivat hyvin edustettuina. Järnefeltillä oli kirjoittajasta harras ja 
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välitön suhtautuminen luontoon ja hän oli kiinnostunut hillityistä, lämpimistä väreistä 

erityisesti kesän kuvauksissa.
291

 

Näyttelyn pääteoksina olivat kaksi isoa Kolia kuvaavaa maisemaa.
292

 Näyttelyluettelon 

mukaan näyttelyssä olleita Kolia kuvaavia öljyvärimaalauksia olivat Näköala Kolilta 

vuodelta 1917, Näköala Kolilta vuosilta 1915–1918, Koli auringonpaisteessa vuosilta 

1916–1918 ja Kesämaisema Kolilta vuodelta 1916. Lisäksi Kolia ovat voineet kuvata 

kaksi öljyväriteosta nimeltä Maisema, toinen vuodelta 1886 ja toisen tekovuosi on 

merkitsemättä. Luetteloon ei ole merkitty maalausten kokoa.
293

  

Kolin maisemista puuttui kritiikin kirjoittajan mielestä kuitenkin rehellinen 

suhtautuminen luontoon. Kesän ja syksyn värikkyyttä kuvaavat teokset olivat pinnallisia 

ja koristeellisia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Järnefeltin persoonallisuus ei ollut 

kirjoittajan mielestä maisemissa esillä. Vertailukohtana teoksille olivat niiden 

alkuperäiset vesiväriluonnokset, joissa maisemat oli kuvattu koruttoman kauniina ja 

totuudenmukaisina.
294

 Koli-aiheisia vesiväriteoksia näyttelyssä olivat Pilviä Kolin yllä 

(1916), Kolilta (1917), Näköala Kolilta (1916), Koli auringonpaisteella (1917) ja 

Näköala Kolilta (1916).
295

  

Koli-aiheisiin vesiväriteoksiin verrattavia taidonnäytteitä olivat muutamat keväisen 

raikkaat guassi- ja vesivärimaalaukset.
296

 Näitä saattoivat olla näyttelyssä olleista 

teoksista vesiväriteokset Heinäkuunilta, Mäntyjä (1914), Rantamaisema (1893), 

Näköalavuorella (1912), Rannalla, Tuusulan järvellä (1910), Kesäpilviä, Ankkurissa 

(1908), Maisema, Kevätkuva Tuusulanjärveltä (1918), Käkkärämänty, Rantakuva 

(1908), Sammakko (1909), Ruusuja (1909), Rantakuva (1906), Kuivunut petäjä (1916), 

Petäjä (1896), Petäjä (1894) ja Pöllö.
297

 Kriitikko huomioi erityisesti Kevätkuvan 

Tuusulanjärveltä.
298

  

Hän piti myös taiteilijan tekemistä kukkamaalauksista ja naismuotokuvista.
299

 Niitä 

näyttelyssä olivat vesiväriteokset Rouva S. J:n muotokuva (Firenze, 1895), Tytön 

muotokuva (1916), Tytön muotokuva (1917), Ruusuja (1909) ja öljyvärimaalaukset 

Muotokuva (1893), Rouva N.S:n muotokuva, Rouva E.v. F:n muotokuva (1917) ja 
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Kukkia (1914).
300

Kriitikko ylisti myös Järnefeltin tekemiä sisätilojen kuvauksia 

(sisustakuvia), joissa taiteilija oli käsitellyt valoa ja ilmaa taidokkaasti.
301

 Sisäkuvauksia 

näyttelyssä olivat öljyvärimaalaukset Sauna sateen jälkeen (1889), jos se kuvasi saunan 

sisätilaa, Sisustakuva museosta (1885), Sisustakuva (Korpilahti, 1918), Tuvansisusta 

(Korpilahti, 1918), Tuvansisusta (Korpilahti, 1918), Tuvansisusta (Korpilahti, 1918) ja 

Sisustakuva (1889) sekä liitupiirustus Sisustakuva (1912).
302

Kriitikon mukaan 

näyttelystä jäi kokonaisuudessaan rikas ja pysyvä muisto katselijalle.
303

 

 

6.1.2 Eero Järnefeltin Flora-juhla 12.10.1920 

 

12.10.1920 Iltalehdessä julkaistussa näyttelykritiikissä todettiin, että Eero Järnefeltin 

luonnokset koskien Flora-juhlaa (kuva 4) kuvaavaa yliopiston juhlasalin seinämaalausta 

olivat  esillä Gallerie Hörhammerissa. J.L. nimimerkin mukaan pastelli- ja öljyvärein 

toteutetut luonnokset kuvasivat hyvin taiteilijan taiteellista näkökykyä ja huolellista 

työotetta. Luonnosten henkilökuvissa oli aistittavissa taiteilijan kokema ensivaikutelma 

kuvauksen kohteesta. Kirjoittajan mukaan luonnokset muodostivat sarjan eheitä, 

harrassävyisiä taideteoksia, joita oikeassa järjestyksessä katsoessa muodostui 

mielenkiintoinen kulku kohti lopullista seinämaalausta. Lopullinen seinämaalaus oli 

kriitikon mukaan kuin nuorekkaana nousevan intomielen kuvaus.
304

 

Flora-juhla -nimisessä näyttelyssä oli esillä yhteensä kaksikymmentä teosta. Ne olivat 

1–2 Flora-juhlan ensimmäiset luonnokset (guassi, 1918), 3. Vasemman ryhmän luonnos 

(vesiväri, 1918), 4. Luonnos vasenta puoliskoa varten (pastelli, 1919), 5. Ylioppilaita 

Flora-juhlassa (pastelli, 1919), 6. Juhlapöydän ääressä (pastelli, 1919), 7. Flora-juhla, 

vasen puolisko (pastelli, 1919), 8. Flora-juhla, oikea puolisko (pastelli, 1919), 9. Flora-

juhlan luonnos kokonaisuudessaan (öljyvärimaalaus, 1919), 10. Nuori neiti sinisessä 

puvussa (pastelli, 1919, mallina rouva Eeva Paloheimo), 11. Naisia vannehameissa 

(pastelli, 1919, malleina neidit Rein), 12. Vanha rouva poikkineen (pastelli, 1920, 

mallina rouva Ida Brander), 13. Vanha rouva (pastelli, 1920), 14. Tyttö kukkaiskorineen 

(pastelli, 1920), 15. Nuori tyttö (pastelli, 1920, mallina neiti Saara Järnefelt), 16. 

Kunnioituksenosoitus (pastelli, 1920, Zacharias Topelius), 17. Cygnaeus (pastelli, 

                                                 
300

 Eero Järnefelt 1918. 
301

 J.I.L. UP 5.11.1918. 
302

 Eero Järnefelt 1918. 
303

 J.I.L. UP 5.11.1918. 
304

 J.L. IL 12.10.1920. 



55 

 

1920), 18. Porvari (pastelli, 1920, mallina herra Knut Holm), 19. Tervehdys (pastelli, 

1920, mallina sanomalehden toimittaja Sundman) ja 20. Kuunteleva herra (pastelli, 

1920, mallina herra J. Grönlund).
305 

Kriitikko pani teoksista merkille erityisesti öljyväriluonnoksen maljakon ääressä 

olevasta kukkaistytöstä. Se oli hänestä eloisasti toteutettu, vaikka olikin kuvattu 

takaapäin.
306

 Kyseessä täytyi olla teos Flora-juhlan luonnos kokonaisuudessaan 

(öljyvärimaalaus, 1919), koska se oli näyttelyluettelon mukaan näyttelyn ainoa 

öljyvärimaalaus.
307 

Näyttelyssä oli muitakin kauniita henkilökuvauksia. Näistä oli hyvä 

esimerkki Järnefeltin tekemä muotokuva omasta tyttärestään Saara Järnefeltistä. 

Kriitikon mukaan siinä ”haltioituminen on ihanasti havaittu ja jonka sielullinen ilme on 

selkeä ja suloinen.”
308 

6.1.3 Eero Järnefeltin yksityisnäyttely 25.9.1926 

 

Helsingin Sanomissa 25.9.1926 julkaistun kritiikin mukaan Eero Järnefelt avasi 

25.9.1926 yksityisnäyttelyn Galerie Hörhammerissa. Näyttelyyn oli ripustettu 

Järnefeltin maalauksia Italian ja Ranskan matkoilta vuosina 1925 ja 1926. Töitä oli 

esillä nelisenkymmentä. Ne olivat muun muassa pastelliluonnoksia alttaritauluun Jeesus 

asettaa myrskyn ja guassimaalauksia Roomasta, Firenzestä, Pariisista ja alpeilta. 

Mukana oli myös öljyvärimaisemia.
309

 

6.1.4 Eero Järnefeltin yksityisnäyttely 19.10.1927 

 

Iltalehdessä 19.10.1927 julkaistussa kritiikissä nimimerkki A.L. kirjoitti, että Eero 

Järnefelt ilmaisi kuvattavansa sisimmän sattuvasti, hienostuneesti ja sielukkaasti. 

Hänestä Järnefeltin ilmaisu oli samalla sekä herkkää että terävää ja mestarillisella 

tekniikalla toteutettua. Näyttelyyn oli ripustettu luonnoksia viime vuosina syntyneistä 

muotokuvista, ja ne olivat pastelli- ja vesiväritöitä. Kriitikon mukaan katsojat pääsivät 

luonnosten kautta intiimimpään ja läheisempään suhteeseen taiteilijan kanssa, koska ne 

olivat syntyneet enemmän innoituksen voimasta kuin valmiimmat teokset pitkäaikaisen 

työskentelyn tuloksena.
310
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Useimmat Järnefeltin luonnoksista olivat kriitikosta kuitenkin harjoitelman oloisia. Ne 

olivat nopeasti tehtyjä esitöitä suurempia teoksia varten. Sen takia ne olivat pelkkiä 

väreillä varjostettuja piirustuksia. Näyttelyssä oli kuitenkin myös sellaisia töitä, joita voi 

pitää hyvin myös itsenäisinä teoksina eikä vain luonnoksina isompaan työhön. Tällainen 

oli esimerkiksi kuva taiteilijan äidistä vuodelta 1927.
311

  

 

6.2 Vuosien 1919 ja 1920 syysnäyttelyt 

 

6.2.1 Galerie Hörhammerin syysnäyttely 17.9.1919 

 

Nimimerkin O.O–n kirjoituksessa Uudessa Suomessa 18.9.1919 todettiin, että 

17.9.1919 avattiin Galerie Hörhammerissa syysnäyttely. Avajaisiin oli kutsuttu 

taiteilijoita, taiteen harrastajia ja lehdistön edustajia. Näyttelyssä oli esillä 30 maan 

parhaimmistoon kuuluvan vanhemman ja nuoremman taiteilijan töitä.
312

 He olivat Uuno 

Alanko, Eeva Anttila, Alvar Cawén, Marcus Collin, Magnus Enckell, Antti Favén, 

Pekka Halonen, Ester Helenius, Viljo Hurme, Karl Ingelius, Eero Järnefelt, Per Åke 

Laurén, Eero Nelimarkka, Mikko Oinonen, Lyyli Ollila, Yrjö Ollila, Oskari Paatela, 

Jonas Peson, Veikko Puro, Armid Sandberg, Sigrid Schauman, Wilho Sjöström, Anna 

Snellman, Eero Snellman, Ilmari Soikkanen, Ellen Thesleff, Verner Thomé, Ragnar 

Ungern, Maria Wiik, Kaapo Wirtanen ja Werner Åström.
313

    

Avajaisia varten oli Galerie Hörhammerissa julkaistu näyttelyluettelo Syysnäyttely. 

Suomen taiteilijain teoksia. Syyskuu-Lokakuu 1919 (kuva 5).
314

 Luettelon 

alkukirjoituksessa Ivar Hörhammer kirjoitti, että taide-elämä oli vilkastunut. Hän 

korosti suuren yleisön keskuudessa syntynyttä kauneuden kaipuuta ja sen merkitystä 

taide-elämälle ja kulttuurille. Hän piti tärkeänä suhdetta yleisön ja taiteilijan välillä.
315

  

Ivar Hörhammer kirjoitti, että taideteokset olivat alttaritauluja ja varakkaiden 

muotokuvia lukuun ottamatta harvinaisia vielä 1800-luvun lopulla. Hän toi 

kirjoituksessaan esille Taideyhdistyksen ja erityisesti Albert Edelfeltin tärkeän roolin 

suuren yleisön sivistämisessä, impressionismin vaikutuksen ja vuonna 1910 alkaneen 

                                                 
311

 A.L. IL 19.10.1927. 
312

 O.O–n. US 18.9.1919. 
313

 [Hörhammer]1919. 
314

 Ibid. 
315

 [Hörhammer]1919. 



57 

 

jyrkemmän suunnan taiteessa. Karkeaan ilmaisuun liittyi hänen mukaansa kuitenkin 

myös tunteellinen aspekti.
 316

 

Ivar Hörhammer otti kantaa myös erikoisnäyttelyiden saamaan suosioon ja ongelmiin, 

joita se toi tullessaan. Monesti taiteilijat joutuivat ripustamaan esille myös sellaisia 

teoksia, joihin he eivät olleet tyytyväisiä. Näyttelytoiminnan kasvu oli hänestä myös 

vähentänyt Suomen Taideyhdistyksen roolia näyttelyiden järjestäjänä.
317

 

Ivar Hörhammer korosti kirjoituksessaan syysnäyttelyn merkitystä suurta yleisöä ja 

taiteilijoita yhdistävänä tekijänä. Hän piti sitä arvokkaana myös sen takia, että se 

mahdollisti eri taiteilijoiden teosten keskinäisen vertailun. Syksyn 1919 syysnäyttelyä 

Hörhammer piti monipuolisena ja kattavana tarjontana suomalaisesta taiteesta sillä 

hetkellä.
318

 

Uuden Suomen kirjoittajan mukaan näyttely oli rikkain mitä pitkään aikaan oli nähty. 

Hänestä näyttelyn helminä olivat kaksi Enckell-huonetta. Myös Järnefeltin ja Halosen 

maalaukset olivat kriitikosta korkeatasoisia. Muita mainitsemisen arvoisia taiteilijoita 

nimimerkistä olivat Uuno Alanko, Alwar Cawen, Marcus Collin, Antti Favèn, Mikko 

Oinonen, Yrjö Ollila, Jonas Peson, Ellen Thesleff, Ragnar Ungern ja Werner Åström.
319

 

6.2.2 Galerie Hörhammerin syysnäyttely vuonna 1920 

 

Vuoden 1920 syysnäyttelystä kirjoitti nimimerkki L.W. Uudessa Suomessa 28.9.1920. 

Hänen mukaansa päähuomio kiinnittyi nuorten taiteilijoiden kuten Uuno Alangon, 

Mikko Oinosen ja Yrjö Ollilan teoksiin. Uuno Alangolta oli kauniita maalauksia, jotka 

olivat kaupunkikuvia, interiöörejä ja maisemia. Mikko Oinosen teoksista hän kiinnitti 

eniten huomiota maalauksellisesti kauniiseen ja luontevaan muotokuvaan. Yrjö Ollilan 

maalaamia punavivahteisia ranskalaisia maisemia hän piti koristeellisina, mutta vailla 

tunnetta olevina. Näyttelyssä oli paljon teoksia Ellen Thesleffiltä ja Sigrid 

Schaumannilta. Kriitikon mukaan heiltä ei ollut kuitenkaan mitään uutta näytteillä, vaan 

taiteilijat jatkoivat vanhalla tyylillä. Thesleffin värien käyttöä kriitikko piti upeana, 

mutta Schaumannin violetteja ja vihreitä väripintoja hän piti soinnuttomina ja kovina.
320

 

Näyttelyn miellyttävimmiksi teoksiksi kriitikko luokitteli P.Å.Laurenin ja Werner 

Åströmin teokset. P.Å. Laurenin tyyli oli muuttunut pehmeästä ja muodottomasta värien 
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käsittelystä konstruktiivisempaan ilmaisuun. Hänen kuvauksensa ranskalaisesta 

pikkukaupungista oli kriitikosta merkittävä taideteos. Magnus Enckellin ja Verner 

Thomén tuotannosta oli esillä vain muutamia teoksia ja Enckellin vesivärimaalaukset 

olivat kriitikon mielestä vähäisiä.
321

 

Nimetön kriitikko totesi 6.10.1920 Iltalehdessä, että Galerie Hörhammerin 

yhteisnäyttelyt olivat yleensä olleet septemiläisten näyttelyitä. Vuoden 1920 

syysnäyttely ei sitä kuitenkaan ollut. Magnus Enckelliltä oli esillä neljä 

vesiväriluonnosta ja Yrjö Ollilalta oli esillä kaksi kaupunkikuvaa Ranskasta. Ollilan 

töitä kriitikko luonnehti imeliksi. Mikko Oinosen tekemä muotokuva upseerista oli 

kriitikosta eloisa.
322

 

Hugo Backmanssonin töitä kriitikko moitti kuvakirjankirkkaiksi turistikuviksi. Kriitikko 

ei pitänyt myöskään Sigrid Schaumannin ja Ellen Thesleffin teoksista. Schaumannin 

puistokuvista hän totesi, että niissä oli ihan eloisuutta ja vihreässä värisävyssä 

herkkyyttä, mutta ne eivät vetäneet vertoja taiteilijan tekemään erääseen muotokuvaan. 

Thesleffin teoksia kriitikko kritisoi maneerimaisesti väritetyiksi, joissa niin sanotulla 

taiteellisuudella yritettiin peittää sisäistä köyhyyttä. Thesleffin talvikadun kuvausta 

kriitikko tosin arvosti aidosti taiteellisena tuotoksena.
323

 

Veikko Puron pieniä maisemia kriitikko luonnehti luonnontuntuisiksi, miedoiksi ja 

hetkellisiksi. Ragnar Ungrernin töitä kriitikko kiitteli kiinteästä sommittelusta ja 

värityksen vaaleudesta ja kirkkaudesta, mutta piti töiden harkitsevaa piirrettä 

välittömyyden häivyttäjänä. Eero Järnefeltin tekemiä muotokuvia kriitikko piti 

tanakoina teoksina, jotka eivät tuoneet esille herkkyyttä tai uutuutta. Nimetön kirjoittaja 

totesi, että E.C. Jankensin maisemat olivat enemmän yrityksiä kohti uutta ilmaisua kuin 

päämäärätietoisesti tehtyjä teoksia. Ranskalaisista kylistä ja pikkukaupunkien 

tunnelmista olivat vaikutteita hakeneet Per Åke Laurén ja Ilmari Soikkanen. 
324

 

Jutun kirjoittaja piti näyttelyn vahvimpina taiteilijoina Kaapo Virtasta, Werner Åströmiä 

ja Uuno Alankoa. Werner Åströmiä kriitikko kehui eteenpäin pyrkiväksi ja 

tarmokkaaksi taiteilijaksi, jonka töissä oli enemmän näitä piirteitä kuin kaikissa 

näyttelyn tauluissa yhteensä. Åströmin sommittelua hän piti lujana ja värien käsittelyä 

tuoreena ja omintakeisena. Hän tulkitsi Åströmin olleen kiintynyt teostensa kuvaamaan 

maisemaan. Åströmin huipputeokseksi kriitikko luokitteli pietistin muotokuvan, jossa 
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taiteilija sai valon ja ilman vaikutuksen aikaan ruskeilla, harmailla ja kellertävillä 

värisävyillä. Kuvattavan asento oli luotu luontevaksi ja luonnekuvaus oli sielukas. 

Kriitikko piti työtä niin hyvänä, että sen oikea paikka olisi julkisissa kokoelmissa.
325

 

Kaapo Virtasen laidunkuvia kriitikko piti maalauksellisesti tehokkaina, koska niissä oli 

värejä käsitelty aikaisempaa herkemmin ja luonnon kuvaus oli entistä enemmän 

keskiössä. Uuno Alangon teoksissa oli kriitikon mielestä enemmän iloa ja valoisuutta 

kuin aikaisemmin, myös niukasti valaistuissa sisäkuvissa. Tämä näkyi kaikissa 

kahdessatoista työssä, jotka olivat taiteilijalta esillä näyttelyssä. Kriitikko piti muutosta 

Uuno Alangon ulkomaille muuttamisen seurauksena.
326

 

Kuvanveistäjistä ainoastaan Into Saxelin oli esillä näyttelyssä. Hänen työnsä olivat 

kriitikon mielestä kuitenkin sellaisia, että ne jättivät katsojan välinpitämättömäksi. 

Marmoriveistoksessa, joka esitti kissan kanssa leikkivää tyttöä, oli kriitikon mielestä 

Into Saxelinin töistä ainoana muotojen ja pintojen luomaa kauneutta.
327

 

Uuteen Suomeen kirjoitti nimimerkki L.W. myös 7.10.1920. Liekö sama kriitikko, joka 

kirjoitti Uuteen Suomeen 28.9.1920. Hänen mukaansa syysnäyttely jäi yleisellä tasolla 

köyhäksi. Hän kritisoi Backmanssonin taidetta, että se ei tarjonnut muuta kuin 

etnografisen ja maantieteellisen sisällön eikä ollut korkeaa taidetta. v. Hausenin 

maisemamaalauksia hän moitti tyhjiksi. Eero Järnefeltin tekemistä muotokuvista hän 

totesi, että muotokuvissa taiteilijan vapaus oli rajattu.
328

 

Kriitikko antoi kuitenkin myös myönteistä palautetta. Hän arvosti Mikko Oinosen 

tekemää miehen muotokuvaa ja maisemamaalausta Sääksmäeltä. Kriitikko piti 

punaisenruskeaa, oranssinkeltaista ja harmaansinistä väritystä kauniina, mutta 

epäsuomalaisina. Yrjö Ollilan töitä hän kuvaili sanoilla makea ja korea. Ellen Thesleffin 

tyyliä hän piti persoonallisena, vaikka ei kovin syvänä. Thesleffiltä oli näyttelyssä esillä 

keväinen kuva valkoisesta purjeveneestä vihreällä ja violetilla järvellä ja maalaus 

nimeltä Talvinen katu, jossa väreinä olivat vaalea ruusunpunainen ja harmaa. Samaan 

työhön kiinnitti huomiota Iltalehden nimetön kriitikko 6.10.1920. Thesleffin tyyliä 

kriitikko piti yksinkertaisena (taiteilija käytti usein vain kahta väriä) ja helposti 

opittavana, mikä tarkoitti sitä, että taide menetti kriitikon mielestä helposti 

viehätyksensä.
329 

 

                                                 
325

 Taidenäyttelyt IL 6.10.1920. 
326

 Ibid. 
327

 Taidenäyttelyt IL 6.10.1920. 
328

 L.W. US 7.10.1920. 
329

 Ibid. 



60 

 

Kriitikko piti Ragnar Ungernin mustavalkoisesta interiööristä ja melkein yksivärisestä 

maisemasta. Niissä taiteilija oli huomioinut ennen kaikkea valon, valöörin ja muodon. 

Hän piti myös Åströmin maalauksista, joissa oli hänestä hyvä valon kuvaus ja 

värisommittelu. Näyttelyn parhaimmistoon hän laski myös Kaapo Wirtasen työt, jotka 

olivat omakohtaisia luonnontutkielmia. Lampaita-teosta kriitikko piti täysipainoisena 

taideteoksena. Myös Pilvinen päivä oli kriitikon mielestä eheä kuvaus suomalaisesta 

sisämaan maisemasta.
330

  

Esillä olleista Magnus Enckellin töistä kriitikko totesi kirjoituksessaan, etteivät ne anna 

aihetta puolesta eikä vastaan. Uuno Alangon töistä kriitikko kirjoitti, että taiteilijalla oli 

vain yksi intohimo ja se oli puhtaan maalauksen toteuttaminen. Näin hän päätteli 

Alangon maalaamista maisemista, joissa oli tuttu harmahtava sävy. Joissakin Alangon 

maalauksissa oli jokin väriläikkä, kuten punainen läikkä maalauksessa Öljypuu 

terassissa ja keltainen pinta maalauksessa Näköala St. Raphaelista. Uuno Alangon 

siveltimenkäyttöä kriitikko kehui vapaaksi.
331

 

Nimimerkki E.R-r kirjoitti Helsingin Sanomiin Galerie Hörhammerin syysnäyttelystä 

19.10.1920. Hän huomioi, ettei näyttelyssä ollut teoksia kaikilta Septemin jäseniltä, 

esimerkiksi Verner Thomé ja A.W. Finch puuttuivat näyttelystä kokonaan. Mikko 

Oinoselta näyttelyssä oli muotokuva, jota kriitikko piti ehjänä ja luonteenomaisena ja 

osoituksena taiteilijan toipumisesta pitkäaikaisesta sairaalloisuudestaan. Yrjö Ollilan 

maisemia tämä kriitikko piti Uuden Suomen kriitikon lailla tunteettomina. Kriitikon 

mukaan Ollilan maisemissa kiinnitti huomiota enemmän taiteilijan ulkonainen taitavuus 

kuin todelliset taulut. 
332

 

Laurénin teoksia E.R-r piti aiempaa selkeämpinä. Taiteilija oli ollut Ranskassa, jossa 

hänen maalaustekniikkansa oli tullut selkeämmäksi. Ranskasta oli saanut vaikutteita 

myös Uuno Alanko. Alangon maalauksia oli 13 kappaletta, ja ne oli sijoitettu eri 

huoneisiin. Kriitikon mielestä Uuno Alanko oli unohtanut uuden väri-innostuksen 

vallassa käyttää valööriä. Kriitikko kuitenkin piti Alangon tekemää vaikutusta 

miellyttävänä. Hänestä Alangon aihe oli hyvä ja sommittelu huolellista. 

E.R-r:n mukaan näyttelyn parhaiten edustettu taiteilija oli Werner Åström, joka ei 

varsinaisesti kuulunut septemiläisiin. Åströmiltä oli esillä kolme kuvaa. Kylätie oli 

kriitikosta todellinen mestariteos. Siinä oli käytetty kauniita värejä. Värejä osasi 
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kriitikon mukaan käyttää myös Veikko Puro. Ragnar Ungern taas sai kiitosta 

monipuolisesta valon ja varjon käytöstä.
333

  

 

6.3 Magnus Enckellin yksityisnäyttely Galerie Hörhammerissa vuonna 1918  

 

Uuden Suomen kirjoitus alkoi uuden gallerian esittelyllä. Sen mukaan uudessa 

Hörhammerin galleriassa oli esillä sen hetken laajin yksityisnäyttely, uutta ja vanhaa 

suomalaista maalaustaidetta, jonkin verran kuvanveistoa ja taideteollisuutta, kuten 

ryijyjä. Gallerian keskikerroksessa oli erikoisnäyttely Magnus Enckellin uusimmista 

teoksista.
334

 

Magnus Enckellin teoksia oli esillä vuosilta 1912–1918. Niitä pystyi ihailemaan 

nojatuoleista, joista katsellen teosten vaikutus kriitikon mukaan tehostui, kokoontui ja 

miehistyi. Tällaiseksi teokseksi O.O. mainitsi esimerkkinä professori Y.H:n 

muotokuvan, joka lähempää katsottuna oli hajanainen, mutta kauempaa katsottuna se oli 

taas intelligenssi ja ruumiillinen kokonaisuus. O.O.pitikin näyttelytilaa ihanteellisena 

Enckellin töille, jotka olivat edukseen välimatkan päästä nähtynä.
335

 

Kriitikon mukaan oli mahdollista, että Magnus Enckel järjestäisi talvena 1918–1919 

myös vanhempien töidensä näyttelyn. Se antaisi kirjoittajan mukaan mahdollisuuden 

verrata taiteilijan vanhempaa ja uudempaa tuotantoa keskenään. Enckellin uudempaa 

tuotantoa O.O. piti ennen kaikkea väritaiteena, jossa taiteilija sai innotuksensa etupäässä 

väreistä, niiden kauneudesta, heleydestä ja jopa koreudesta. O.O:n mukaan Enckellin 

värinkäytössä ei ollut kuitenkaan samaa ekspressiivisyyttä kuin aikaisemmin. Se ei ollut 

myöskään intiimin syvää ja totista kuten oli ollut Enckellin aiemmissa töissä. Uuden 

tuotannon väritys oli vapaampaa, irrallisempaa, muodoltaan herkistyneempää, 

teroittunutta ja hermostuneesti liikehtivää. Kriitikon mielestä töissä oli piirteitä 

impressionismista ja Renoirilta sekä synkronismista. Jotkut Enckellin työt olivat 

O.O:sta kuin Rembrandtin piirustuksia ja toisissa taas hän näki rokokoo-ajan 

seinäverhojen piirteitä.
336

 

Kriitikon mukaan Magnus Enckelin tuotanto oli Euroopan intelligenteimpiä. Hänen 

mukaansa Enckellin nerokkuus tuli esille jo taiteilijan tekemissä piirustuksissa. 
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Näyttelyssä oli esillä useita Enckellin pääteoksia, esimerkiksi Mies ja joutsen, 

muotokuvia, suunnitelmia seinämaalausta varten, sommitelmia, maisemia ja 

vesiväriluonnoksia. Töitä oli esillä yhteensä 70 kpl.
337

 

6.4 Pekka Halosen yksityisnäyttely Galerie Hörhammerissa vuonna 1927 

 

Helsingin Sanomissa 27.3.1927 julkaistussa kritiikissä E.R-r nimimerkki kirjoitti 

laajasti Pekka Halosen näyttelystä. Galerie Hörhammerissa olevassa näyttelyssä oli 

näytteillä 53 taulua enimmäkseen vuodelta 1926. Ne oli ripustettu neljään huoneeseen 

huonekalujen yhteyteen. Kriitikon mielestä se teki näyttelystä tavallista eloisamman. 

Kokoelma oli monipuolinen. Maisemakuvauksia oli esillä eniten, mutta myös henkilö- 

ja muotokuvia.
338

 

Kriitikon mukaan keväässä ja Pekka Halosen tauluissa oli samankaltaisuutta: Halosen 

tauluissa oli ailahtelevaa valoa ja kuulakasta ilmavuutta sekä värien runollista 

haavemieltä. Halosen maalauksissa oli keväistä värien rinnastaminen ja puhtaus. 

Siveltimenkäyttö oli ohutta ja kevyttä, ja sävyt olivat viileitä ja vaaleita. Väriyhdis-

telmät olivat kriitikon mukaan soitannollisia.
339

 

E.R-r:n mukaan Halonen oli kyennyt ottamaan väripuhtaudessaan oppia ranskalaisesta 

taiteesta. Näin siitä huolimatta, että Pekka Halonen oli luonteeltaan kotoinen ja 

suomalainen taiteilija.
340

 

O.O-n nimimerkin kritiikki julkaistiin Helsingin Sanomissa myös 27.3.1927. Siinä 

kriitikko totesi, että Galerie Hörhammerin näyttelyssä esillä olevissa Pekka Halosen 

töissä oli havaittavissa harvinaisen hereänä ja herkkänä taiteellinen tunne ja aisti. Hänen 

mielestään Pekka Halonen ei ollut useinkaan maalannut yhtä kauniisti kuin nyt. 

Kriitikon mukaan Pekka Halosen tuotannossa ei ollut havaittavissa väsymystä, mikä oli 

yleistä pohjoismaisilla taiteilijoilla lähestyessä kypsempää ikää.
341

 

Kriitikon mukaan näyttelyn parhaita maisemia voi nimittää mestariteoksiksi. Niiden 

näkemys oli kirkas ja suoritus huolellinen ja herkkä. Maalausten aihepiiri säilyi 

Halosella entisenlaisena. Hän vertasi Halosta Giottoon ja Corot’n. Hänestä töissä oli 

tärkeää juuri niiden suomalaisuus. Halonen kykeni ilmaisemaan suomalaisen luonnon 
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aitoutta töissään. Kriitikon mukaan suomalainen maisemahenki sulautui Halosen töihin 

niin välittömästi, että ne olivat kuin luonnon itsensä synnyttämiä.
342

 

Näyttelyssä oli kevät keskeisellä sijalla, vaikka mukana oli myös Halosen parhaim-

mistoon kuuluvia talvikuvia. Halonen oli seurannut töidensä perusteella tarkasti kevään 

puhkeamisen merkkejä, kuten jäiden sulamista ja hiirenkorvien puhkeamista. Kriitikon 

mukaan Halosen töissä sointuivat värit sielukkaina ja yksinkertaisina ylistäen 

suomalaisen luonnon kauneutta ja suloutta.
343

 

Iltalehdessä vuonna 1927 julkaistussa kritiikissä kirjoitetaan, että Pekka Halosen 

näyttelyssä Galerie Hörhammerissa oli käynyt paljon väkeä. Kritiikin mukaan 

huomattavia ostoksia olivat n:o 2 Syystalvi Tuusulan järvellä, n:o 3 Lumen sulaessa, n:o 

6 Keväinen kuva Tuusulan järveltä, n:o 7 Metsäkuva, n:o 8 Huurteinen kevätpäivä, n:o 

11 Jäänlähtö, n:o 13 Kevätmaisema, n:o 14 Talvi, n:o 18 Lumi sulaa, n:o 25 Torpan 

rakennuksia Kuhmoisissa, n:o 26 Jäänlähtö, n:o 28 Onkiva poika, n:o 34 Huurrella, n:o 

38 Tukinuitto, n:o 40 Syystalvi ja n:o 46 Keväinen rantakuva Tuusulasta.
344

 

6.5 Septem-ryhmän näyttely 17.4.1919 

 

Galerie Hörhammerissa pidettiin 17.4.1919–8.5.1919 Septemin ryhmänäyttely. 

Näyttelyyn osallistuivat Uuno Alanko, Magnus Enckell, A.W.Finch, P.Å.Laurén, 

Mikko Oinonen, Yrjö Ollila, Verner Thomé ja Werner Åström. Alangolta olivat 

näyttelyssä esillä yhteensä 25 teosta, esimerkiksi teokset Nature morte, interiör, 

Ålandskap, Skogstjärn ja Mulen dag i skogen. Enckellin tuotannosta olivat näyttelyssä 

esillä 15 teosta, muun muassa taideteokset Barnporträtt, Storm, Gräterska ja Akvarell. 

A.W.Finchin taidetta näyttelyssä edustivat 13 teosta, esimerkiksi Engels parkbild, 

Flodbild, Oväder ja Kymmene älv. Per Åke Laurénilta oli esillä 25 teosta, muun muassa 

Badande flickor, Hasselbuske, Folkfest ja Höstvinter.  Mikko Oinonen edusti yhteensä 

kahdella teoksella: Nature mort ja Rosor på ängen. Yrjö Ollilan teoksina olivat 

esimerkiksi Blommor, Parad (skiss), Vilande nymf ja Skogsbäck yhteensä seitsemästä 

teoksesta. Verner Thomén taiteesta olivat näytteillä 22 teosta, esimerkiksi Porträtt av 
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Doktor Axel Lille, Gårdsinteriör, Flodbild ja Urajärvi museum. Werner Åströmillä oli 

näyttelyssä kolme teosta Begonia, Motiv från Rautula ja Nature morte.
345

 

 

7. Ivar Hörhammer taidekentän agenttina 

 

Astuessaan taiteen kentälle Ivar Hörhammerilla oli perintönä tietoa taidemaailmasta, 

sillä hänen äitinsä isä oli taidemaalari. Hörhammer oli tutustunut taidekauppaan vuonna 

1903 Turussa, kun helsinkiläinen taide- ja kehyskauppias Berndt Kahlroth oli pitänyt 

siellä taidehuuto-kaupan. Hörhammer tutustui taidekauppaan myös vuonna 1905 

Berliinissä. Lisää oppia taidekaupasta ja taiteesta Hörhammer sai tullessaan Gösta 

Stenmanin taidesalongin osakkaaksi vuonna 1916. Silloin Hörhammer astui taiteen 

kentälle toimijaksi. Hänen toimijuutensa vahvistui vuonna 1918, jolloin hän perusti 

oman taidekaupan, Galerie Hörhammerin. 

Taiteen kentällä taidekauppiaana toimiessaan Hörhammerin oli noudatettava 

taidekentän sääntöjä. Taidekaupassa Hörhammerin tuli ottaa kantaa sellaisiin asioihin  

kuin ripustus, kehykset, teosten hinnoittelu, teosten esillepano, näyttelyiden 

järjestäminen, näyttelyluetteloiden kokoaminen ja avajaisten järjestäminen. Hänen oli 

myös tultava toimeen kentän muiden toimijoiden, kuten muiden taidegallerioiden 

kanssa ja kilpailtava heidän kanssaan taiteilijoista ja asiakkaista. Muuttiko Hörhammer 

kentän sääntöjä itselleen edullisemmiksi?  

Kirjeenvaihdon ja muun lähdemateriaalin perusteella välittyy kuva taiteen tukijasta, 

joka edesauttoi taiteilijoiden uraa hyvin monipuolisesti muun muassa välittämällä tietoa 

taidekentän tapahtumista ja auttamalla taiteilijoita saamaan teoksiaan esille myös 

muihin kuin Galerie Hörhammerin omiin näyttelyihin. Taiteilijoiden ja Hörhammerin 

kirjeenvaihtoa voi mielestäni pitää runsaana, monipuolisena ja usein sävyltään myös 

melko tuttavallisena. Mielestäni Hörhammer uudisti taiteen kenttää juuri 

kommunikoimalla ahkerasti taiteilijoiden kanssa. Hän tutustui taiteilijoihin, saavutti 

heidän luottamuksensa ja pystyi näin luomaan taidekauppatoiminnalleen edullista 

yhteistyötä. Minulla ei ole tutkimustietoa siitä, millaista yhteydenpito oli muiden 

taidegallerioiden ja heidän edustamiensa taiteilijoiden välillä, joten en voi verrata 
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Hörhammerin suhdetoimintaa heidän kanssaan. Hörhammerin panostamista 

suhdetoimintaan kuitenkin puolustaa kirjeenvaihdon lisäksi Aukusti Simeliuksen 

artikkeli, jossa kirjoitetaan Hörhammerin kertoneen toimintansa periaatteena olevan 

juuri taiteilijoiden etujen huomioimisen. 

Galerie Hörhammerissa oli myynnissä vain suomalaista taidetta, kun muun muassa 

Strindbergin taidesalongissa oli myynnissä tarvikkeita ja tavaraa ulkomailta sekä 

taidejäljennöksiä. Galerie Hörhammer ei myöskään hajottanut osaamistaan taidelehtiin 

ja -kirjoihin, kuten Stenmanin taidesalonki teki. Galerie Hörhammer panosti 

suurempaan, parempaan ja kalliimpaan kotimaisen taiteen kokoelmaan kuin muilla oli. 

Lisäksi gallerialla oli laaja ryijykokoelma. Ehkä galleria muutti taiteen kenttää juuri 

tällä keskittämisellä suomalaiseen taiteeseen, mikä toimi Hörhammerin eduksi. Hänhän 

oli aloittanut suhteiden luomisen suomalaistaiteilijoiden kanssa jo ollessaan osakkaana 

Stenmanin taidesalongissa. 

Taidekauppiaana Ivar Hörhammerilla oli taiteellista pääomaa. Hän oli kirjeenvaihdon 

perusteella usein mukana päättämässä siitä millaisia teoksia laitettiin esille näyttelyissä, 

toisinaan hän hoiti taiteilijan puolesta ripustuksenkin. Näin Hörhammer oli 

määrittämässä sitä mikä oli ”hyvää” taidetta. ”Hyvä” taide laitettiin esille gallerian 

näyttelyihin ja myytäväksi taidesalongin seinille. Hörhammerin tiedot ja taidot olivat 

osaltaan perittyjä ja kokemuksen (Berliini, Turku, Stenmanin osakkuus) kautta 

hankittuja ja osaltaan ne muodostuivat kontakteissa taiteilijoiden kanssa, kuten laaja 

kirjeenvaihto osoittaa, taidekauppaa organisoidessa ja näyttelyitä järjestäessä 

vuosikymmenten ajan. Ivar Hörhammer saavutti sosiaalisen statuksen taiteen ja 

taidekaupan asiantuntijana, mikä edesauttoi hänen toimintaansa.
346

  

Hörhammerin sosiaalisen pääoman muodosti hänen sosiaalinen verkostonsa, johon 

kuuluivat taiteilijat, kilpailijat, taidekriitikot, muut yhteiskunnalliset toimijat ja suuri 

yleisö. Hörhammer käytti sosiaalista pääomaansa eli kykyään toimia yhteistyössä 

muiden kanssa ja keskinäistä luottamusta kentällä hyväkseen. Se toi hänelle valtaa. 

Hörhammerilla oli valtaa taiteilijoihin nähden, sillä hän päätti mitkä teokset hän otti 

kaupattavakseen tai toi esille näyttelyyn. Hörhammerilla oli valtaa myös suureen 

yleisöön nähden, sillä hän toimi portinvartijana sille millaista ja kenen taidetta oli esillä. 

Hörhammerin valinnat vaikuttivat taiteilijoiden teosten hinnanmuodostukseen. 

Kirjeenvaihto osoittaakin miten jotkut taiteilijat antoivat Hörhammerille vapaat kädet 
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hinnoitella teokset. Hörhammerilla oli myös taloudellista pääomaa. Hänellä oli 

pääomaa, jonka hän investoi suomalaisen taiteen kokoelmaan aloittaessaan oman 

gallerian toiminnan. 

Tutustuessaan taiteilijoihin ja heidän taiteeseensa oli Ivar Hörhammer mukana 

taideteosten syntyprosessissa ja siten hänellä oli historiatietoa teoksista. Ivar 

Hörhammer oli näin mukana luomassa taideteokselle selityksen ja arvon.  

8. Johtopäätökset 

 

Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Ivar Hörhammerilla oli keskeinen rooli monen taitelijan 

elämässä usealla eri tavalla. Hörhammer toimi niin näyttelyiden järjestäjänä kuin 

tiedonvälittäjänä ja muutamien kohdalla jopa taloudellisena tukena. Galerie 

Hörhammerin voidaan sanoa olleen yksi merkittävimmistä keskuksista sen ajan 

suomalaisessa taidemaailmassa. Galerie Hörhammerin tuki useaa suomalaistaiteilijaa ja 

nosti tietoisuuteen monen suomalaistaiteilijan tuotantoa sekä modernistista taidetta. 

Galerie Hörhammerissa järjestetyistä taidenäyttelyistä syysnäyttely vaikuttaa olleen Ivar 

Hörhammerin mielestä tärkein. Hän pyysi kirjeissään useilta taitelijoilta töitä 

syysnäyttelyyn ja houkutteli heitä mukaan muun muassa lupaamalla tauluihin hienot 

kehykset. Taiteilijat tuntuivat sen sijaan arvostavan enemmän yksityisnäyttelyitä. 

Hörhammer lienee arvostanut syysnäyttelyä liiketaloudellisesta näkökulmasta, mitä 

näkökulmaa taitelijoilla taas ei välttämättä ollut. Yhteisnäyttelyissä ja varsinkin 

syysnäyttelyssä, joka vaikuttaa olleen merkittävä tapaus sen ajan taidemaailmassa, 

asiakkaita kävi todennäköisesti enemmän kuin yksityisnäyttelyssä. Tunnettu nimi 

houkutteli paikalle ihmisiä ja samalla myös vähemmän tunnetun taitelijan nimi ja työt 

pääsivät esille. Taiteilijoiden nimet ja teokset tulivat asiakkaiden tietoisuuteen 

näyttelytoiminnan, esimerkiksi syysnäyttelyn tai yksityisnäyttelyiden kautta, joissa 

Hörhammerilla oli keskeinen sija näyttelyiden järjestäjänä ja tilojensa antajana. 

Hörhammerilla oli kontakteja, ja hän ajoi taiteilijoidensa asiaa avajaisissa ja 

lehdistötilaisuuksissa. Kirjeessä mainitaan presidentin vierailleen galleriassa 

Galerie Hörhammerissa järjestetyt taidenäyttelyt olivat taiteilijoille tärkeitä siinäkin 

mielessä, että Hörhammer järjesti lehdistötilaisuuksia, laittoi ilmoituksia lehtiin (joihin 

taiteilijoilla ei ehkä olisi ollut varaa) ja otti näyttelyyn mukaan sellaisia taitelijoita, jotka 

eivät olisi pystyneet taloudellisista tai muista syistä itse järjestämään omaa näyttelyä.  
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Ivar Hörhammer tarjosi taitelijoille myös kaupallista osaamista ja markkinoinnin 

näkökulmaa, mitä taitelijalla itsellään ei välttämättä ollut. 

1.12.1919 päivätyssä kirjeessään Hjalmar Grahnille Hörhammer määritteli kaikille 

taiteilijoille samat näyttelyn ehdot 1.1.1920 alkaen. Kirjeenvaihdon perusteella voi 

kuitenkin huomata, että näyttelyiden sopimusehdot olivat käytännössä melko kirjavat. 

Toisinaan taitelijan piti korvata kaikki kulut, jopa tilan vuokran, kun taas toisinaan 

Hörhammer kustansi osan kuluista ja lupasi vielä hoitaa kehystyksen. Osasyynä lienee 

ollut myynninedistämistarkoitus, sillä Hörhammerin oli tärkeä saada syysnäyttelyynsä 

merkittäviä taitelijoita vetonauloiksi. Toisaalta taas joidenkin taitelijoiden kohdalla 

taulujen lähettäminen näyttelyyn olisi voinut estyä rahapulan takia, ellei Hörhammer 

olisi tarjonnut taloudellista tukeaan.  Ehtoihin saattoi vaikuttaa sekin, minkälainen 

taloudellinen tilanne yhteiskunnassa ja varsinkin Galerie Hörhammerilla vallitsi.  

Galerie Hörhammer toimi myös sen ajan taidemaailman tiedotuskeskuksena. 

Kirjeenvaihto oli tärkein ja edullisin tiedonvälitysmuoto, sillä puhelimia oli silloin vielä 

harvassa eikä tarkastelujakson kirjeissäkään mainita soittamisesta. Ivar Hörhammerin ja 

taiteilijoiden välisessä kirjeenvaihdossa kerrottiin muiden asioiden ohella 

taidemaailman kuulumisia ja välitettiin terveisiä esimerkiksi muille taitelijoille. 

Konkreettisimmin Ivar Hörhammerin tuki taiteilijoille näkyi hänen heille antamassaan 

rahallisessa avussa.  Joissakin kirjeissä rahaa pyydettiin suoraan, kun taas joissakin 

valiteltiin huonoa taloudellista tilannetta tai kiitettiin saadusta rahalähetyksestä. 

Hörhammer antoi taitelijoille rahaa myös lainaksi, sillä muutamissa kirjeissä hän hoputti 

lainan takaisinmaksua tai lupasi kuitata velkaa tauluilla. Merkille pantavaa on, että 

Hörhammer ei suinkaan aina hyväksynyt taulua lainan maksuksi, kuten Yrjö Ollilan 

tapauksessa. Mitään selvyyttä kirjeiden perusteella ei vaihtelevaan käytäntöön löydy. 

Hörhammer avusti taitelijoita toisinaan myös osallistumalla näyttelykustannuksiin. 

Joskus syynä oli taitelijan rahapula ja joskus hän käytti sitä houkuttimena saadakseen 

syysnäyttelyyn töitä. Hörhammer houkutteli taiteilijoita tuomaan töitään näyttelyyn 

esimerkiksi lupaamalla tauluihin hienot kehykset. 

Hörhammerin avustustoimintaa voidaan katsella myös siitä näkökulmasta, että 

tukemalla taitelijoita rahallisesti, hän hyötyi siitä välillisesti myös itse. Voidaan ajatella, 

että taiteilija oli Hörhammeria kohtaan todennäköisesti varsin lojaali, jos oli saanut 

häneltä rahallista tukea. Toisaalta taas taitelija saattoi taloudellisten huolien hellittäessä 

keskittyä työhönsä ja sai näin lisää tauluja näyttelyihin. Ivar Hörhammer tuki taitelijoita 
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myös ostamalla heidän taulujaan suoraan, jolloin myyntiriski jäi hänelle, joskin myös 

myyntivoiton mahdollisuus. Taitelijan lukuun myydessä Hörhammer mainitsee 20 % 

provision. Joissakin tilanteissa Hörhammer antoi neuvoja taitelijoille myös töiden 

hinnoittelussa.  

 

Rahallisen tuen ja suhteidensa lisäksi Hörhammer toimi taiteilijoille myös muunlaisena 

kuin liiketaloudellisena asiantuntija-apuna. Hänellä oli kokemusta taulujen 

kehystämisestä ja varmaankin riittävä kehystarvikevarasto, joten siksi hän joskus pyysi 

taiteilijalta taulut kehystämättöminä näyttelyä varten. Hörhammer myös oletettavasti 

ripusti tai hänen johdollaan ripustettiin teokset galleriatiloihin, joten hänellä täytyi olla 

näkemystä siitä miten se tuli tehdä, jotta teokset olivat mahdollisimman edustavasti 

esillä. Hörhammerin asiantuntijuuteen kuuluivat myös lehdistösuhteiden hoitaminen, 

näyttelyprosessin hoitaminen alusta loppuun ja yhteistyö muiden taidemarkkinoilla 

toimivien kanssa. Kirjeenvaihdosta ei suoraan välity tietoa siitä millaista yhteistyö oli 

eri gallerioiden välillä vai oliko sitä ollenkaan. Kilpailua gallerioiden kesken oli muun 

muassa Hörhammerin ja Stenmanin taidesalonkien välillä ilmoitustilasta ja taiteilijoista.  

Jossain määrin Ivar Hörhammerin voidaan katsoa olleen myös taitelijoiden henkisenä 

tukena. Useat taiteilijat, esimerkiksi Mikko Oinonen, kirjoittivat hänelle 

henkilökohtaisia kuulumisiaan. Taiteilijalle oli näin mahdollista kertoa taiteen 

tekemisestään, joka oli enimmäkseen yksinäistä puurtamista. Kirjeenvaihdon perusteella 

Ivar Hörhammer ystävystyi joidenkin taiteilijoiden, kuten Mikko Oinosen ja Juho 

Rissasen kanssa, sillä kirjeet alkoivat tai päättyivät ystävyyden toivotuksin. Taiteilijat 

myös kertoivat kirjeissään taiteen tekemisen lisäksi henkilökohtaisia kuulumisiaan, 

kuten esimerkiksi terveydentilaansa koskevia. Ivar Hörhammeria voi pitää myös 

taitelijoiden uskottuna, mistä on esimerkkinä Kalle Löytänän kirje, jossa hän avautui 

kertomaan, miten negatiivisesti hänen tauluihinsa oli suhtauduttu.  

Taidenäyttelykritiikit Iltalehdessä, Uudessa Päivässä, Uudessa Suomessa (Uudessa 

Suomettaressa) ja Helsingin Sanomissa vuosina 1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927 luovat 

katsauksen Galerie Hörhammerissa järjestettyihin taidenäyttelyihin. Uutisoinnin 

kohteeksi päätyivät niin yhteisnäyttelyt kuin yksityisnäyttelytkin ja maininnan kohteiksi 

pääsivät niin nuoremmat taiteilijat kuten Uuno Alanko vanhojen mestarien kuten Eero 

Järnefeltin rinnalla. Taidenäyttelyistä ja taiteilijoista kirjoitettiin asiantuntevasti ja 

pääosin arvostavasti. Tosin kritiikkiäkin esiintyi. Taiteilijoiden teoksia ei verrattu 

kovinkaan paljoa toisiinsa eikä vertailukohtia haettu ulkomaisista taiteilijoista, paitsi 



69 

 

vertaamalla Halosen töitä Giottoon ja Corot’n. Kritiikeissä ei kerrottu taideteosten 

taustalla vallitsevista taideteorioista ja -suuntauksista eikä otettu kantaa modernismiin, 

joka jakoi tuolloin mielipiteitä. Kritiikeissä ei myöskään otettu kantaa näyttelyn 

järjestäjän eli Galerie Hörhammerin toimintaan. Taidekriitikkien kontekstia eli 

”taidepuheen” taustalla olevia näkökulmia olisi mielenkiintoista tutkia jatkossa.  

Aiheesta olisi mahdollista tehdä jatkotutkimusta, edellä mainitun taidekriitikin 

kontekstin tutkimisen lisäksi esimerkiksi syventyä yksittäisen taiteilijan, kuten Uuno 

Alangon, ja Ivar Hörhammerin väliseen runsaaseen kirjeenvaihtoon mahdollista 

taiteilijan yksityisarkistoa käyttämällä. Näin voisi olla mahdollista jäljittää taideteoksia, 

joita mesenaatin ja taiteilijan välillä kulki sekä tutkia tarkemmin taiteilijan 

näyttelyhistoriaa Galerie Hörhammerissa. Taideteoksista olisi kiinnostavaa tutkia 

provenienssitiedon lisäksi modernismin vaikutusta. Lisäksi voisi tutkia, jos löytyisi 

aineistoa, esimerkiksi myyntiluetteloita, siitä, paljonko Ivar Hörhammer myi ko. 

taiteilijan töitä ja paljonko muissa näyttelyissä myytiin. Samoin voisi selvittää sitä, mikä 

merkitys Hörhammerin rahallisella tuella oli ja minä vuosina tukea tarvittiin. Tutkia 

voisi myös sitä, saiko taiteilija taiteilija-apurahaa ja loppuiko mesenaatin tuki silloin.   

9. Yhteenveto 

 

Ivar Hörhammer perusti taidesalongin 15.9.1918 Helsinkiin. Samoilla taidemarkkinoilla 

toimivat myös muun muassa Leonard Bäcksbackan, Gösta Stenmanin ja Sven Strind-

bergin taidesalongit. Vuodet 1918–1930 olivat sekä kansallisen taiteen että modernis-

min aikaa. Vuodet 1910-luvun jälkipuoliskolta lähtien olivat taidekaupan kukoistusai-

kaa. 1920- ja 1930 -luvuilla taidekauppa hiljeni.  

Suomalaisuuden kuvaajina nähtiin Wäinö Aaltonen, Akseli Gallen-Kallela, Juho Rissa-

nen ja erityisesti Tyko Sallinen. Modernisteiksi luokiteltiin muun muassa Uuno Alanko, 

Ilmari Aalto, Alvar Cawén, Edwin Lydén ja Eemu Myntti. Taiteilijat ryhmittyivät Sep-

tem-ryhmäksi ja Marraskuun ryhmäksi. 1920- ja 1930-lukujen taide oli moniulotteista, 

kubismi ja konkretismi olivat uusia taiteen tyylejä ja myös ajan klassismi voidaan mää-

ritellä modernistiseksi suuntaukseksi. 1920- ja 1930-luvun suomalaistaiteilijoita kiin-

nosti ihmisen kuva. Ihmisen kuvista omakuvat, epäviralliset muotokuvat ja henkilöku-

vat ystävistä ja läheisistä sekä viralliset edustusmuotokuvat olivat yleisiä. Myös maise-

mia ja asetelmia kuvattiin. 
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Galerie Hörhammerin arkisto käsittää vuodet 1912–1959, mutta tutkimus on rajattu 

vuosiin 1918–1930. Galerie Hörhammerin arkisto sisältää yksityishenkilöiden ja 

yritysten ja Galerie Hörhammerin välistä taidekauppaa, kuten maalaus-, piirustus-, 

etsaus- ja kuparipiirroskauppaa, ryijykauppaa, mattokauppaa, huonekalukauppaa, 

esinekauppaa ja tekstiilikauppaa sekä Ivar Hörhammerin kirjeenvaihtoa taiteilijoiden 

kanssa. Vuosina 1918–1930 Ivar Hörhammerin kanssa olivat kirjeenvaihdossa muun 

muassa nämä taiteilijat (myös muita kuin kuvataiteilijoita): Wäinö Aaltonen, Uuno 

Alanko, Hugo Backmansson, Mikko Carlstedt, Alvar Cawén, Marcus Collin, Magnus 

Enckell, Antti Favén, A.W. Finch, Akseli Gallen-Kallela, Hjalmar Grahn, Pekka 

Halonen, Viljo Hurme, Eero Järnefelt, Tryggve Lauren, Urho Lehtinen, Rurik 

Lindqvist, Edwin Lydén, William Lönnberg, Kalle Löytänä, Eemu Myntti, Bertel 

Nordström, Mikko Oinonen, Yrjö Ollila, Hugo Otava, Jonas Peson, Veikko Puro, Juho 

Rissanen, Helene Schjerfbeck, Lennart Segerståle, Wilho Sjöström, Signe Tandefelt, 

Ellen Thesleff, Verner Thomé, Hilja Tolvanen, Victor Westerholm ja Maria 

Wiik.  Kirjeenvaihto on tallennettu Kansallisgallerian kokoelmanhallintaosaston 

arkistoon.  

Tutkimuskysymyksinä tutkimusta ohjaavat seuraavat kysymykset: millaista Ivar 

Hörhammerin ja taiteilijoiden välinen viestintä oli ja miten Ivar Hörhammer vaikutti 

taiteilijoiden uraan. Lisäksi kysyn, miten taidekauppias toimii taiteen kentällä, uudistiko 

Hörhammer taiteen kentän sääntöjä ja millaista taiteellista pääomaa hänellä oli. 

Taiteilijakirjeenvaihdosta selviää, miten Ivar Hörhammer toimi taiteilijoiden tukena 

monin eri tavoin ja vaikutti taiteilijoiden uraan. Hän toimi usein taiteilijoiden taloudelli-

sena tukena. Hän lainasi taiteilijoille rahaa ja kuittasi toisinaan velkoja tauluilla. Hör-

hammer antoi joillekin taiteilijoille raha-apua myös säännöllisesti eli toimi mesenaatti-

na.  

Hörhammer järjesti näyttelyitä, esimerkiksi vuosittain pidettäviä syysnäyttelyitä, joihin 

hän etsi innokkaasti taidetta. Hörhammer myös organisoi taiteilijoiden yksityis- ja yh-

teisnäyttelyitä asettamiensa ehtojen mukaan. Hörhammerin ehdot vaihtelivat eri aikoina 

ja jopa henkilöittäin. Hörhammer järjesti näyttelyitä myös muualla kuin omassa salon-

gissaan. Syysnäyttelyt yksityis- ja yhteisnäyttelyiden ohella tekivät taiteilijoista tunnet-

tuja ja edistivät heidän teostensa myymistä. Hörhammer järjesti näyttelyitä myös mo-

dernista taiteesta, vaikka asiakkaat eivät olleet siitä niin kiinnostuneita. Hörhammer 

hoiti näyttelyihin liittyviä lehdistö- ja muita suhteita.  
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Hörhammer toimi linkkinä taiteilijoiden välillä: hän välitti tietoa näyttelyistä ja taide-

markkinoista yleensä sekä kertoi toisten taiteilijoiden kuulumisia. Hörhammer myös sai 

vastavuoroisesti taiteilijoilta tietoa esimerkiksi näiden työtilanteesta. Hörhammer antoi 

tarvitseville asiantuntija-apua muun muassa taideteosten kehystämisessä ja ripustami-

sessa sekä teosten hinnoittelussa.  

Hörhammerille näyttää kehittyneen jopa ystävyyssuhteita joidenkin taiteilijoiden kans-

sa. Hörhammer kertoi heille henkilökohtaisia kuulumisiaan ja kutsui taiteilijoita vierai-

lulle. Gallerioiden välisestä yhteistyöstä ei kirjeenvaihdon perusteella voi päätellä muuta 

kuin, että galleriat kilpailivat keskenään. 

Sanomalehdissä olleiden näyttelykritiikkien perusteella voidaan todeta, että Galerie 

Hörhammerin järjestämät yksityis- ja ryhmänäyttelyt ylittivät ainakin tunnetuimpien 

taiteilijoiden kohdalla uutiskynnyksen. Taidenäyttelykritiikit Iltalehdessä, Uudessa Päi-

vässä, Uudessa Suomessa (Uudessa Suomettaressa) ja Helsingin Sanomissa vuosina 

1918, 1919, 1920, 1926 ja 1927 luovat katsauksen Galerie Hörhammerissa järjestettyi-

hin taidenäyttelyihin.  

Eero Järnefeltin yksityisnäyttelyitä vuosina 1918, 1920, 1926 ja 1927 kommentoitiin 

Uudessa Suomessa, Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa. Vuoden 1918 näyttelystä to-

dettiin, että se oli iso näyttely, jossa maisemakuvat olivat keskiössä. Isot Koli-

maalaukset saivat kritiikkiä osakseen. Niistä puutui rehellisyyttä. Vesiväri- ja guassite-

oksia pidettiin taidokkaina, samoin kukka-asetelmia ja naismuotokuvia. Vuoden 1920 

näyttely koski yliopiston Flora-juhlaa kuvaavan seinämaalauksen luonnoksia. Vuoden 

1926 näyttelyssä oli esillä Järnefeltin teoksia Italian ja Ranskan matkoilta ja vuoden 

1927 näyttelyssä oli sijansa Järnefeltin muotokuvaluonnoksilla, pastelleilla ja vesiväri-

töillä. Se sai osakseen kehuja tekniikasta ja moitteita harjoitelman oloisista töistä. 

Yksityisnäyttelyistä kirjoitettiin myös Magnus Enckellin ja Pekka Halosen kohdalla. 

Magnus Enckellillä oli yksityisnäyttely galleriassa vuona 1918. Vuoden 1918 

kirjoituksessa Uudessa Suomettaressa todettiin, että galleriatila oli ihanteellinen 

Enckellin töille. Enckellin taidetta kehuttiin älykkääksi väritaiteeksi. Pekka Halosen 

taidetta oli esillä vuonna 1927 Galerie Hörhammerissa. Iltalehti uutisoi väenpaljoudesta 

ja Helsingin Sanomat monipuolisesta kokoelmasta, puhtaasta värin käytöstä, joka 

viittasi ranskalaiseen vaikutukseen, ja kauniista mestariteoksista. 

Vuoden 1919 syysnäyttelystä kirjoitettiin hyvin myönteiseen sävyyn, että näyttelyssä oli 

esillä maan parhaimmistoon kuuluvan 30 taiteilijan teoksia, ja se antoi kokonaiskuvan 
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Suomen taiteesta. Se oli aikamoinen saavutus vuotta aikaisemmin toimintansa 

aloittaneelle taidegallerialle. Uudessa Suomessa kirjoitettiin vuoden 1920 

syysnäyttelystä sekä positiiviseen että negatiiviseen sävyyn. Jutussa todettiin, että 

näyttelyssä olivat päähuomiossa nuoret taiteilijat Uuno Alanko, Mikko Oinonen ja Yrjö 

Ollila. Miellyttävimmät teokset näyttelyssä olivat kriitikon mukaan P.Å.Laurenilta ja 

Werner Åströmiltä. Toisessa Uuden Suomen kirjoituksessa syysnäyttelyä moitittiin 

köyhäksi, mutta siinä kuitenkin arvostettiin Mikko Oinosta, Yrjö Ollilaa, Ellen 

Thesleffiä, Ragnar Ungernia ja Kaapo Virtasta. Mikko Oinonen oli myös Helsingin 

Sanomien kirjoittajan mieleen Uuno Alangon ja Werner Åströmin ohella. 

Voidaan todeta, että taiteilijoiden ja Ivar Hörhammerin välinen viestintä oli monipuolis-

ta ja pääosin ystävällistä ja että Hörhammer vaikutti edistävällä tavalla taiteilijoiden 

uraan. Konkreettisesti Hörhammer vaikutti muun muassa taiteilijoiden taloudelliseen 

tilanteeseen, joten voidaan sanoa, että Hörhammer oli sekä mesenaatti että kaupallinen 

toimija. Hörhammerin toiminta taiteen kentällä uudisti kenttää muun muassa panosta-

malla taiteilijoiden ja mesenaatin väliseen suhteeseen sekä kotimaisen taiteen kokoel-

maan. Hörhammer omisti taidekauppiaana taiteellista pääomaa tietojensa, taitojensa ja 

suhteidensa kautta. Hän oli mukana päättämässä siitä mikä oli ”hyvää” taidetta ja tai-

teellisen pääomansa turvin selittämässä ja arvottamassa taidetta esimerkiksi kirjoitus-

tensa ja näyttelyidensä kautta. 
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Lähteet 

 

Painamattomat lähteet 

 

Kansallisgalleria, Helsinki 

 

Arkistokokoelmat 

 

Galerie Hörhammerin arkisto 

Wäinö Aaltosen kirje Ivar Hörhammerille 26.8.1918 

Uuno Alangon kirjeet Ivar Hörhammerille 4.6.1919, 9.6.919, 

21.8.1919, 29.3.1921, 16.8.1921, 6.10.1921, 28.10.1921, 

22.9.1922, 11.12.1922, 5.2.1923, 10.2.1923, 27.2.1923, 

2.3.1923, 8.3.1923, 29.7.1924   

Uuno Alangon postikortti Ivar Hörhammerille 19.8.1921 

Hugo Backmanssonin kirje Ivar Hörhammerille 14.4.1920 

Mikko Carlstedtin kirjeet Ivar Hörhammerille 25.8.1920, 

30.5.1924  

Alvar Cawénin kirje Ivar Hörhammerille 14.8.1920 

Marcus Collinin kirje Ivar Hörhammerille 20.8.1920 

Antti Favénin kirje Ivar Hörhammerille 7.6.1930 

Akseli Gallen-Kallelan kirje Ivar Hörhammerille 15.9.1920 

Hjalmar Grahnin kirjeet Ivar Hörhammerille 17.1.1919, 

29.11.1919, 20.1.1920 

Pekka Halosen kirje Ivar Hörhammerille 5.9.1920  

Viljo Hurmeen kirje Ivar Hörhammerille 1.9.1919 

Ivar Hörhammerin kirje Hugo Backmanssonille 4.5.1920 

Ivar Hörhammerin kirjeet Mikko Carlstedtille 15.8.1920, 

25.6.1924  
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Ivar Hörhammerin kirje Alvar Cawénille 5.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Marcus Collinille 13.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirjeet Magnus Enckellille 20.8.1920, 

14.9.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Antti Favénille 13.6.1930 

Ivar Hörhammerin kirje A.W.Finchille, sarja1921–1930 

Ivar Hörhammerin kirjeet Akseli Gallen-Kallelalle 9.9.1920, 

14.4.1921, 7.7.1922 

Ivar Hörhammerin kirjeet Hjalmar Grahnille 23.1.1919, 

1.12.1919, 23.1.1920 

Ivar Hörhammerin kirjeet Pekka Haloselle 5.8.1920, 

5.5.1927, 13.5.1930, 19.8.1930  

Ivar Hörhammerin kirje Rurik Lindqvistille 20.2.1920  

Ivar Hörhammerin kirjeet William Lönnbergille 17.3.1924, 

5.3.1925 

Ivar Hörhammerin kirjeet Eemu Myntille 11.8.1925, 

13.10.1925, 5.2.1927 

Ivar Hörhammerin kirje Bertel Nordströmille 25.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Mikko Oinoselle 24.9.1924. 

Ivar Hörhammerin kirje Jonas Peson’lle, oletettavasti 

24.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Veikko Purolle 9.9.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Juho Rissaselle 1.8.1918 

Ivar Hörhammerin kirje Helene Schjerfbeckille 21.10.1918 

Ivar Hörhammerin kirje Wilho Sjöströmille 5.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Ilmari Soikkaselle 5.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Ellen Thesleffille 15.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Verner Thomélle 5.8.1920 

Ivar Hörhammerin kirje Victor Westerholmille, päiväämätön 

Ivar Hörhammerin kirje Maria Wiikille 5.8.1920 

Eero Järnefeltin kirje Ivar Hörhammerille, päiväämätön,  

sarja 1912–1919 

Tryggve Laurénin kirje Ivar Hörhammerille 16.12.1918 

Urho Lehtisen kirje Ivar Hörhammerille 8.8.1919 

Rurik Lindqvistin kirje Ivar Hörhammerille 8.2.1920 
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Edwin Lydénin kirje Ivar Hörhammerille 22.9.1918 

William Lönnbergin kirjeet Ivar Hörhammerille 29.2.1924, 

29.4.1924, 18.2.1925, 11.8.1925 

Kalle Löytänän kirje Ivar Hörhammerille 29.7.1919 

Eemu Myntin kirjeet Ivar Hörhammerille 10.3.1919, 

7.8.1921 

Bertel Nordströmin kirje Ivar Hörhammerille 23.8.1920 

Mikko Oinosen kirjeet Ivar Hörhammerille 28.6.1919, 

23.7.1919, 11.8.1919, 1.9.1919, 18.9.1919 

Yrjö Ollilan kirjeet Ivar Hörhammerille 14.2.1924, 7.4.1924 

Hugo Otavan kirje Ivar Hörhammerille 26.4.1919 

Jonas Peson kirje Ivar Hörhammerille 15.8.1922 

Veikko Puron kirjeet Ivar Hörhammerille 5.9.1919, 

16.9.1920  

Juho Rissasen kirjeet Ivar Hörhammerille 16.6.1918, 

13.8.1918, 1.10.1918, 29.12.1918 

Juho Rissasen postikortti Ivar Hörhammerille 11.6.1918 

Lennart Segerstålen kirje Ivar Hörhammerille 28.9.1919 

Helene Schjerfbeckin kirjeet Ivar Hörhammerille 

19.10.1918, 20.10.1918 

Wilho Sjöströmin kirje Ivar Hörhammerille 7.8.1920 

Ilmari Soikkasen kirje Ivar Hörhammerille 16.5.1920 

Ellen Thesleffin kirje Ivar Hörhammerille 12.7.1919 

Hilja Tolvasen kirje Ivar Hörhammerille 24.9.1919 

Viktor Westerholmin kirje Ivar Hörhammerille 21.7.1918 

Viktor Westerholmin postikortit Ivar Hörhammerille 

6.11.1918, 23.11.1918 

 

Turun yliopisto (TY) 

 Taidehistorian oppiaine (THO) 

   Timo Huusko, 1991. Suomalaisen taiteen myynti ennen   

                                                            ensimmäistä maailmansotaa. Pro gradu -tutkielma.  



76 

 

 

 

Sähköiset lähteet 

 

Karkki. Suomen Kansallisgallerian taidehistoriallisten asiakirja-arkistojen tietokanta. 

Helsinki: Kansallisgalleria 

<http://www.lahteilla.fi/karkki/#/arkistolistaus/Galerie%20H%C3%B6rhammerin%20ar

kisto>(22.4.2017) 

Kokoelmatietopalvelu. Helsinki: Kansallisgalleria. 

<http://www.kansallisgalleria.fi/kokoelmatietopalvelu/>(2.8.2015) 

Suomalaisen kuvataiteen bibliografia. Helsinki:Kansallisgalleria. 

< http://kirjava.fng.fi/bibliografia/bibliografiat.php>(13.2.2016) 

Taidesalonki 100 vuotta. Helsinki: HAM.  

<https://www.hamhelsinki.fi/wp-

content/uploads/2015/08/HAM_Taidesalonki_Esittelytekstit.pdf> (23.4.2017) 

 

Painetut lähteet ja kirjallisuus 

 

Anttonen, Erkki, 2006. Kansallista vai modernia. Taidegrafiikka osana 1930-luvun 

taidejärjestelmää. Helsinki: Valtion taidemuseo/Kuvataiteen keskusarkisto. 

Bourdieu, Pierre, 1985. Sosiologian kysymyksiä. Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

Eero Järnefelt.16 p.lokak.–3 p. marrask. 1918, 1918. Galerie Hörhammer 16.10.1918–

3.11.1918. Helsinki: Galerie Hörhammer. 

Eero Järnefeltin Flora-juhla, 1919.Galerie Hörhammer 12.10.1919 alkaen. Helsinki: 

Galerie Hörhammer. 

Hjelm, Camilla, 2009.  Modernismens förespråkare Gösta Stenman och hans 

konstsalong. Helsingfors: Statens konstmuseum, Centralarkivet för bildkonst.  

Hörhammer, Arja, 1984. Ivar Hörhammer 1884–1953. s.l. 

[Hörhamme, Ivar], 1919. Galerie Hörhammer. Syysnäyttely. Suomen Taiteilijain 

Teoksia. Syyskuu–Lokakuu 1919. 

Karjalainen, Tuula, 1990. Uuden kuvan rakentajat Konkretismin läpimurto Suomessa. 

Helsinki: Wsoy. 

Krohn, Helmi, 1917. Strindbergin taidesalonki. Otava 12/1917, 575–578. 

http://kirjava.fng.fi/bibliografia/


77 

 

Mellais, Maritta, 2004. Sata vuotta taiteen historiaa – Strindbergin taidesalongin 

arkiston tallennustyö Kuvataiteen keskusarkistossa. Dokumentti 2, 2001. Kuvataiteen 

keskusarkisto, Valtion taidemuseo. 

Palin, Tutta, 1998. Merkistä mieleen. Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa. Lahti: 

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

Reitala, Aimo, 1990. Itsenäinen tasavalta. Ars – Suomen taide 5. Toim. Salme Sarajas-

Korte. Helsinki: Otava, 233–225. 

Salon Strindberg – helsinkiläisen taidegallerian vaiheita. toim. Erkki Anttonen, Valtion 

taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto, 2004; kuvataiteen keskusarkiston julkaisuja 10. 

Selkokari, Hanne, Hätönen, Helena, Hessle, Elsa, Tuulikangas, Sanna, Häkkinen, Titta, 

2015. Taidesalongin näyttelyhistoria 1915–2015. Satavuotisen toiminnan jälkiä - 

taidesalonki 1915-2015. Toim. Bäcksbacka, Christina & Tuulikangas, Sanna. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 316. 

Septem. 7:de Utställning, 1919. Galerie Hörhammer 17.4.–8.5.1919. Helsinki:Galerie 

Hörhammer. 

Simelius, Aukusti, 1919. Helsingin taidesalongit. Maailma joulukuu 1919, 552–564. 

Valjakka, Timo, 2009. Modernin kahdet kasvot. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran Toimituksia 1242, Tieto. 

Valkonen & Valkonen, 1986. Suomen taide, Murroskausi, Suomen ja maailman taide 4. 

Porvoo: WSOY. 

W.I.W., 1948. 100 vuotta taidekauppaa Helsingissä. Kuva 7-8/1948, 34.  

 

SANOMALEHDET 

Helsingin Sanomat (HS) 1920, 1926, 1927 

Iltalehti (IL) 1919, 1920, 1927 

Uusi Päivä (UP) 1918 

Uusi Suomi, Uusi Suometar (US) 1918, 1919, 1920 

 

http://skskirjat.pikakirjakauppa.fi/tuote/backsbacka_christina/satavuotisen_toiminnan_jalkia_taidesalonki_1915_2015/9789522225962
http://skskirjat.pikakirjakauppa.fi/tuote/backsbacka_christina/satavuotisen_toiminnan_jalkia_taidesalonki_1915_2015/9789522225962
javascript:searchWith(%22ATTRks8xAAAAAA==%22,%20%22resurssiid%22)


 

 

Kuvaliitteet 

Kuva 1. Galerie Hörhammer  

 

Kuva artikkelista Simelius, Aukusti, 1919. Helsingin taidesalongit. Maailma 12/1919, 

552–564. Sivu 563. Kansallisgallerian kirjasto. Kuva: Kansallisgalleria / Ainur 

Nasretdin 



 

 

 

Kuva 2. Ivar Hörhammer 

 

Hörhammer, Arja, 1984. Ivar Hörhammer 1884–1953. Kansikuva. 

Kuva: Kansallisgalleria / Ainur Nasretdin 

 

 



 

 

Kuva 3. Helene Schjerfbeck, Wilhelm von Schwerinin kuolema, öljy kankaalle, 1927, 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Toisinto vuonna 1886 maalatusta teoksesta. 

 

Lähde: Serlachius museon www-sivut  

<http://www.serlachius.fi/fi/ajankohtaista/109-wilhelm-von-schwerinin-kuolema-

serlachius-museoiden-kokoelmiin/> 

 

 

 

 



 

 

Kuva 4. Flora-juhlan ilmoitus Helsingin Sanomissa 13.10.1920 

 

Lähde: Digi – Kansalliskirjaston digitoidut aineistot 

<http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1177157?page=7> 

Kuva 5. Galerie Hörhammerin vuoden 1919 syysnäyttelyn näyttelyluettelon kansi 

 

Lähde: Kansallisgallerian kokoelmanhallintaosaston kirjasto 

Kuva: Anu Miller 2017 

 


