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1. Johdanto

Tutkielmani käsittelee taidemaalari- ja graafikko Mikko Carlstedtin (1892–1964) pitkän ja

tuotteliaan uran ensimmäistä kymmentä vuotta, 1912–1922. Hän oli uransa loppupuolella

arvostettu – joskin suurempaa huomiota herättämätön ja konservatiiviseksi mielletty – taiteilija,

jolle myönnettiin Pro Finlandia -mitali vuonna 1962. Carlstedtin myöhäisempi tuotanto koostuu

modernistisen klassismin hengessä maalatuista kukka-, riista- ja vihannesasetelmista sekä

valoisista, seesteisistä Sääksmäen maisemista, mutta hänen varhaistuotantonsa oli tyylillisesti ja

sisällöllisesti monimuotoisempaa. Alkaen taiteellisesta debyytistä vuonna 1912, hänen uransa

ensimmäinen vuosikymmen muodostaa myöhemmästä tuotannosta poikkeavan kokonaisuuden;

kokeilukauden, jonka aikana nuori taiteilija etsi omaa ilmaisuaan ja paikkaansa taidekentällä.

1.1 Tutkimusaihe ja -kysymys

Mikko Carlstedtin varhainen kuvataide ei ole nykynäkökulmasta katsoen helpoin mahdollinen

keskustelukumppani. Ankeat, suurpiirteisesti ja karkeasti maalatut syysmaisemat ja uupuneet

ihmishahmot eivät enää avaa merkityssisältöään katsojalle samalla tavalla kuin niiden

syntyaikana, jolloin niitä kuvailtiin tämän tästä herkiksi ja kauniiksi. Myöskin Carlstedtin

ensisilmäyksellä tavanomaisilta vaikuttaneita asetelmia kuvailtiin sanomalehdissä aikanaan

täysin poikkeuksellisiksi. Kuvailuja omiin ensireaktioihini vertailemalla huomasin, etten

puutteellisen kontekstin tuntemuksen johdosta voinut juurikaan väittää ymmärtäväni Carlstedtin

taiteellisia ponnisteluja.

Tutkimukseni tavoite on vankan kontekstualisoinnin ja biografisen materiaalin, kuten

Carlstedtin kirjeenvaihdon, kautta pyrkiä ymmärtämään hänen taidettaan ja asemoida se

suhteessa aikansa taidekenttään. Lähestyn tätä hermeneuttista tehtävää brittiläisen

aatehistorioitsijan Quentin Skinnerin1 (s. 1940) luoman kysymyksenasettelun avulla. Skinnerin

mukaan mitä tahansa sosiaalista tekoa, jolla on tekijälleen jokin merkitys, tulkittaessa on

pyrittävä ymmärtämään mitä tekijä oikeastaan teossaan teki. Toisin sanottuna tutkijan on

pyrittävä palauttamaan sen kannanoton (eng. intervention) tai kommentin luonne, jonka tekijä

teki edeltäneistä samankaltaisista teoista ja syntykontekstissaan vaikuttaneista ilmiöistä.

1 Skinnerin kirjoitusten soveltaminen taidehistorialliseen tutkimukseen on tähän mennessä ollut vähäistä.
Näkökulman valinnasta on kiittäminen tämän tutkielman ohjaajan, Professori Ville Lukkarisen esimerkkejä.
Lukkarinen on käyttänyt Skinnerin metodia väitöskirjassaan Classicism and History. Anachronistic Architectural
Thinking in Finland at the Turn of the Century (1989) ja implisiittisemmin kuvien luennassa kirjassaan Pekka
Halonen – Pyhä Taide (2007). Lukkarinen 2007, 156. Myös Lotta Nylundin pro gradu Naturalismens problematik:
C.G. Estlanders, J.J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886 (2013) hyödynsi
Skinnerin metodologiaa.
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Samassa hengessä tärkeimmät tutkimuskysymykseni kuuluvat: Minkälaisiin konteksteihin ja

ilmiöihin peilattuina Carlstedtin varhaiskauden teokset tulevat ymmärrettävämmiksi?

Minkälaisia kannanottoja tai kommentteja Carlstedt teki niitä koskien kuvataiteellisissa

ilmauksissaan?

Olen jakanut käsittelyluvut aihepiireittäin ihmis-, maisema- ja asetelma-aiheisiin teoksiin.2

Kussakin luvussa pyrin vastaamaan samalla alakysymyksiin siitä, mitkä olivat aihetyypeille

Carlstedtin varhaisessa taiteessa ominaisia piirteitä.

Tutkielman rajaus vuosiin 1912–1922 johtuu niiden tapahtumarikkaudesta sekä tyylillisestä

kirjavuudesta verrattuna Carlstedtin myöhäisempään tuotantoon.3 Aikarajaus pitää sisällään

muun muassa opinnot Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa, taiteellisen debyytin,

ensimmäiset ulkomaanmatkat ja yksityisnäyttelyt Helsingissä, liittymisen Marraskuun ryhmään

sekä mesenaattisuhteen taidekauppias Leonard Bäcksbackan (1892–1963) kanssa vuosina

1917–1921. Myös lähes kaikki Carlstedtin puupiirrokset sekä ihmisaiheiset maalaukset

syntyivät ennen vuotta 1923.

1.2 Keskeiset käsitteet ja lähdekirjallisuus

Pyrin ymmärtämään Carlstedtin teosten monisyisiä suhteita niiden syntykontekstissa

vaikuttaneisiin ilmiöihin Quentin Skinnerin hermeneuttisen, kontekstualisoivan metodin avulla.

Hyödynnän myös Gerard Génetten (1930–2018) intertekstuaalisuuden typologiaa.

Kontekstualisointi tarkoittaa ilmiöiden asettamista asiayhteyteen, johon niiden ajatellaan

kuuluvan historiallisesti tai temaattisesti, esimerkiksi kulttuuriin, kielenkäyttöön tai

ajatusjärjestelmään, jonka osana ilmiö on syntynyt. Kontekstualisointia on pidetty

pohjimmiltaan ongelmallisena, sillä olisi naiivia ajatella tutkijan pystyvän uudelleen luomaan se

valtavan monimutkainen ja loputtomasti syvennettävissä oleva diskurssien verkko, jossa ilmiö

on omana aikanaan syntynyt, ja johon se on myös vaikuttanut. Konteksti edellyttää aina

subjektiivista tulkintaa ja rajausta, mutta se on parhaimmillaankin vain vajavainen kurkistus

tiettyyn aikaan, paikkaan tai puheeseen.4

Yksittäiset ilmaisut, olivat ne sitten tekstuaalisia tai visuaalisia, pystytään kuitenkin

kontekstinsa kautta tarkasteltuna tekemään ymmärrettävämmiksi. Kontekstin rajaamisessa

sovellan Skinnerin käyttämää käsitystä “välittömästä kontekstista”, jonka kautta kontekstin voi

2 Tämä jaottelu kattaa kaikki Carlstedtin taiteen aihepiirit lukuun ottamatta muutamia interiööriaiheita.
3 Carlstedtin klassistisemmassakin tuotannossa – jonka katson alkavan noin vuodesta 1930 – tapahtui tietysti
muutoksia, mutta varhaistuotannon kokeiluja hillitymmin.
4 Palin 1998, 115–116.
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nähdä rajautuvan tietyn teon tai ilmauksen ymmärrettäväksi tekeviin, todistettavasti siihen

liittyviin ilmiöihin. Kontekstualisointi ei koskaan ole täydellistä, mutta se voi olla riittävää, jotta

pääsemme lähemmäs sitä, mitä Skinner kutsuu ilmauksen parhaan mahdollisen merkityksen

ymmärtämiseksi.5 Rajallisen tutkimuskohteen – tässä tapauksessa yhden taiteilijan tuotannon ja

kirjeenvaihdon – kontekstualisoiva intertekstuaalinen tarkastelu voi avata myös uusia

näkökulmia kontekstina toimivaan ilmiöiden tai käsitteiden kenttään.6

Lähestymistapani on intertekstuaalinen sanan rajallisemmassa merkityksessä.7

Intertekstuaalisuuden käsitteessä on keskeistä vuoropuhelun ajatus.8 Taideteokset syntyvät

jännitteisellä kentällä muun muassa taideteoreettisten ja sosiaalisten diskurssien tulkinnan,

käytännön teknisten ongelmien, kritiikin, aikansa tyylivirtausten, traditioiden, taiteellisten

esikuvien sekä taiteilijan vakaumusten ja maailmankuvan ristipaineessa.9 Tiettyjen taideteosten

välisten intertekstuaalisten viittaussuhteiden käsitteellistämisessä sovellan Gérard Genetten

(1930–2018) käsitystä hypertekstuaalisuudesta. Taideteoksiin kytkeytyvien intertekstuaalisten

rihmastojen tunnistamisessa ja tulkitsemisessa hyödynnän Carlstedtin kirjeenvaihtoa, jota on

päätynyt eri julkisiin ja yksityisiin arkistokokoelmiin runsaasti. Suhtaudun hänen omista

kirjoituksista avautuviin uskomuksiin ja maailmankuvaan teosten ymmärrystä edistävinä ja

säätelevinä teksteinä.

Intertekstuaalinen analyysi ei ole hegemoninen käsite, mutta eri intertekstuaalisia

lähestymistapoja sitoo yhteen ymmärrys siitä, että tekstit syntyvät, ovat olemassa ja niitä

tulkitaan yhteydessä toisiin teksteihin. Analyysin lähtökohtana on lukijan tekemä havainto

tekstissä läsnä olevista toisista teksteistä ja tulkinta siitä, kuinka ne synnyttävät yhdessä uusia

merkityksiä.10 Tekstien yhdessä luoman uuden merkityksen kautta suoran lainauksen

tekijääkään ei nähdä pelkästään passiivisena vaikutteiden vastaanottajana, vaan aktiivisena

uusien merkitysten tuottajana ja viittausten eteenpäin välittäjänä.11 Varhaiset

intertekstuaalisuuden teoreetikot loivat viitekehyksensä aluksi käsittelemään vain kirjallisia

tekstejä, mutta intertekstuaalisuuden käsitettä on sittemmin lavennettu.

5 Skinner 1988 [1976], 68.
6 Palin 1998, 115–116.
7 Rajallisella intertekstuaalisuudella tarkoitan tekijälähtöisempää lukutapaa, joka ottaa lähtökohdakseen sen, että
tekstin ymmärtämisen purkamiseen vaaditaan myös ymmärrys tekijän aikeista. Tämän vuoksi peilaan teoksia vain
niihin toisiin teoksiin ja teksteihin, joihin tekijä olisi todistettavasti voinut viitata. Tämä erotuksena
intertekstuaalisuuden postmodernimpaan, kristevalaiseen ja bartheslaiseen vapaammin assosioivaan ja
lukijalähtöiseen koulukuntaan.
8 Makkonen 2006, 24.
9 Lukkarinen 1998, 37.
10 Makkonen 1991, 16.
11 Palin 1998, 144.
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Suomalaisesta 1910-luvun taidemaailmasta ja taiteesta, erityisesti ekspressionismista ja

taidekritiikistä, on kirjoitettu runsaasti. Taidepuhetta, -kritiikkiä ja -kirjoittelua käsittelevät mm.

Rakel Kallion artikkeli “Taiteen henkisyyttä tavoittamassa – Ekspressionismin tulkintaa 1910-

luvun suomalaisessa taidekritiikissä” (1991), Timo Huuskon tutkimukset Maalauksellisuus ja

tunne – Modernistiset tulkinnat kuvataidekritiikissä 1908–1924 (2007) sekä “Sanomista

taidehistorian lehdille – 1910-luvun taidekritiikin merkityksenanto ja taidehistorialliset

uudelleentulkinnat” (1996) ja Salla Leponiemi-Utrion pro gradu -tutkielma Kansallista

ekspressionismia? Marraskuulaisen taiteen vastaanotto (1996). 1900-luvun alun suomalaista

taidemaailmaa ja laajempia institutionaalisia kehityskulkuja taustoittaa esimerkiksi Erkki

Anttosen väitöskirja Kansallista vai modernia – Taidegrafiikka osana 1930-luvun

taidejärjestelmää (2006). Aiheeseen liittyviä artikkelikokoelmia on julkaistu runsaasti, kuten

Ateneumissa järjestetyn suuren varhaisen suomalaisen modernismin katsauksen Pinta ja syvyys

näyttelyjulkaisu (2001). Varhaisen suomalaisen modernismin diskursiivisia viitekehyksiä on

tutkittu viime vuosikymmeninä niin runsaasti, että näiden tutkimustulosten soveltaminen ja

vertaileminen partikulaarimpaan ilmiöön yhden taiteilijan tuotannon muodossa tuntuu

loogiselta askeleelta. Tutkimuksen relevanssi muodostuu samanaikaisesti näiden laajojen

viitekehysten kommentoimisesta sekä aiemmin melko tuntemattoman, mutta suomalaisissa

taidemuseoissa vahvasti edustetun taiteilijan tuotannon ymmärrettävämmäksi tekemisestä.12

Carlstedtin varhaistuotannosta kirjoittaessa keskeisiä käsitteitä ovat modernismi ja

ekspressionismi niiden suomalaisessa 1910-luvun ja 1920-luvun alun viitekehyksessä.

Carlstedtia on lähes poikkeuksetta kuvailtu ekspressionistiksi hänen varhaistuotantonsa kautta,

mutta hän itse kaihtoi määritelmää: esimerkiksi toimittaja Hertta Tirraselle (1915–1986)

lähettämissään itsestään kertovaa artikkelia koskevissa korjauksissaan kielsi koskaan

pyrkineensä maalaamaan minkään koulukunnan mukaan.13 Ekspressionismi on tyylikäsitteenä

kokenut lukuisia historiallisia muutoksia, enkä koe tyylillisten lokerointien olevan tämän

tutkimuksen kannalta relevanttia. Oletan kuitenkin, että taidepuhe on vaikuttanut taiteilijoiden

työskentelyyn, jolloin ekspressionismin kaltaisten tyylikäsitteiden käytön taustoittaminen ajan

taidepuheessa voi avata tulkintaväyliä taiteilijan tuotantoon.

Ymmärtääkseni Carlstedtin varhaiskauteen vaikuttanutta suomalaista taidekeskustelua, tutustun

siihen otaksuttavasti vaikuttaneisiin lähteisiin, pääasiassa sanomalehtien taidekirjoituksiin ja

12 Carlstedtin teoksia on suomalaisissa museokokoelmissa runsaasti. Esimerkiksi HAMissa 14, Riihimäen
taidemuseossa 10 ja Ateneumissa 8 kappaletta.
13 ”Huomautettakoon, ettei hän tahallisesti ole koskaan pyrkinyt mihinkään ns. tyyliin.” Mikko Carlstedtin
päiväämätön kirje Hertta Tirraselle. HTA.4.
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varhaisiin ekspressionismin teorioihin, kuten Wilhelm Worringerin (1881–1965) Abstraktion

und Einfühlung (1907) sekä Paul Fechterin (1880–1958) Der Expressionismus (1914) -teoksiin,

joiden on tunnistettu jättäneen jälkensä varhaiseen suomalaiseen modernismiin.14 Suomalaisesta

1910-luvun ekspressionismista on kirjoittanut yleisemmin esimerkiksi Salme-Sarajas Korte

(1925–2017) artikkelissaan “Taisteleva Ekspressionismi” (1959). Yleiseurooppalaisen ja

tarkemmin myös skandinaavisen ekspressionismin syntyä ja leviämistä käsittelee Marit

Werenskioldin väitöskirja “The Concept of Expressionism: Origin and Metamorphoses” (1984).

1.3 Aiempi tutkimus

Carlstedtia itseään koskeva kirjallisuus on niukkaa. Hän kirjoitti vuonna 1947 lyhyen, 26

käsinkirjoitetusta arkista koostuvan julkaisemattoman omaelämäkerran, joka on toiminut

tärkeimpänä lähteenä häntä käsittelevissä muutamissa lyhyissä kirjoituksissa.15 Carlstedt

kirjoitti omaelämäkerran aikana, jolloin hän oli huolestunut kuvasta – tai kenties sellaisen

puutteesta – joka hänestä jäisi jälkipolville. Taidehistorioitsija Onni Okkonen (1886–1962) oli

suurteoksissaan Finsk Konst (1944) ja Suomen taiteen historia (1945) sivuuttanut Carlstedtin

jopa luetellessaan Marraskuun ryhmän jäseniä. Mikko Carlstedtin sijaan hän väitti tämän veljen

Kalle Carlstedtin (1891–1952) joka esiintyi kutsuvieraana ryhmän kahdessa viimeisessä

näyttelyssä vuosina 1923 ja 1924, olleen ryhmän jäsen. Mikko Carlstedt loukkaantui virheestä

ja kirjoitti Okkoselle kirjeen, jossa toivoi tekstiin korjausta.16 Omaelämäkerrassaan hän teki

korjauksia Okkosen kirjoitukseen, sekä otti kantaa muihinkin tapauksiin, joissa hän koki

tulleensa ohitetuksi tai väärinymmärretyksi.

Hertta Tirrasen Suomen taiteilijoita Alvar Cawénista Wäinö Aaltoseen (1955) -kirjassa julkaistu

artikkeli Mikko ja Kalle Carlstedtista oli ensimmäinen Mikko Carlstedtia koskeva pidempi

kirjoitus. Tirranen oli kävi kirjeenvaihtoa taiteilijoiden kanssa, joista hän kirjoitti, ja hänen

tekstinsä mukaili Carlstedtin omaelämäkertaa, jota hän oli saanut käyttää taustamateriaalina.

Tirrasen taiteilijamuistiinpanot ja kirjeenvaihto taiteilijoiden kanssa on lahjoitettu Suomen

Kansallisgallerialle. Arkiston Mikko Carlstedtia koskeva aineisto valaisee artikkelin

syntyvaiheita. Taiteilija lähetti pitkiä korjauspyyntöjä Tirrasen ehdottamiin teksteihin, eikä

koskaan tuntunut olevan tyytyväinen siihen henkilökuvaan, joka Tirrasen tekstissä oli

14 Esim. Kallio 1991, 69.
15 Elämäkerta kuuluu Suomen Kansallisgallerian arkistoon lahjoitettuun Mikko ja Kerstin Carlstedtin arkistoon.
16 ”– –lisäksi ryhmään kuului Rissanen, Viljo Kojo, Antti Vanninen, mahdollisesti Alex Matson ja allekirjoittanut.
Kalle ei ryhmään kuulunut.” Mikko Carlstedtin kirjeluonnos Onni Okkoselle Helsingissä 18.11.1944. MKCA.6.
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muodostumassa.17 Seuraavat Carlstedtista julkaistut kirjoitukset, kuten Anna-Maija Kuulialan

artikkeli Häkärlän haltiaväki (1992), ovat seurailleet omaelämäkertaa ja Tirrasen kirjoitusta,

joten vähäinen Carlstedtia koskeva diskurssi on ollut suurimmaksi osaksi taiteilijan itsensä

sanelemaa.

Tämän tutkielman pohja on oma artikkelini Unstill life – Mikko Carlstedt’s Correspondence

and Art, 1911–1921. Päädyin aiheen pariin osallistuessani Suomen Kansallisgallerian

järjestämään tutkijaharjoittelijaohjelmaan syksyllä 2017. Aikeenani oli tutustua Marraskuun

ryhmää käsittelevään arkistomateriaaliin kattavammin, mutta materiaaliin tutustuttuani päätin

rajata tutkimukseni vain Carlstedtiin. Kolme kuukautta kestäneen harjoittelun aikana tein

tutkimusta Kansallisgallerian arkisto- ja taidekokoelmista sekä kirjoitin artikkelin, joka

julkaistiin Kansallisgallerian FNG-Research verkkojulkaisussa alkuvuonna 2018. Samoin kuin

pro gradu -tutkielmani, käsitteli artikkeli Carlstedtin varhaistuotantoa, mutta keskittyi enemmän

biografisiin tarkennuksiin. Tutkijaharjoittelijaohjelma asetti myös omat rajoitteensa kuva-

aineistolle. Se tuli pääosin koostaa Kansallisgallerian omista kokoelmista, joihin kuuluu vain

kahdeksan Mikko Carlstedtin teosta. Palaan tässä tutkielmassa samoihin teemoihin kuin

artikkelissani, mutta kuva-aineiston laventaminen tekee uuden tiedon esilletuomisen

mahdolliseksi. Samalla tutkimuksen yhdeksi tehtäväksi nousee Carlstedtin tuotannon

kartoittaminen.

1.4 Tutkimusaineisto

Kirjallinen tutkimusaineistoni koostuu Mikko Carlstedtiin liittyvästä arkistomateriaalista, hänen

kirjeenvaihdostaan, sekä sanomalehdissä julkaistuista taidekritiikeistä ja artikkeleista. Olen

kerännyt materiaalia seuraavista arkistoista: Mikko ja Kerstin Carlstedtin arkisto, Arvo

Makkosen arkisto, Hertta Tirrasen arkisto, Paavo Leinosen arkisto, Jalo Sihtolan arkisto ja

Ludvig Wennervirran arkisto. Kaikki edellä mainitut arkistot kuuluvat Kansallisgallerian

arkistokokoelmiin, lukuun ottamatta Suomen kansalliskirjastolle lahjoitettua Ludvig

Wennervirran arkistoa. Lisäksi olen saanut tutustua Carlstedtin ja hönen mesenaattinsa Leonard

Bäcksbackan kirjeenvaihtoon yksityisarkistossa. Kirjeenvaihto on kokonaisuudessansa niin

laaja, että voisi puhua Carlstedtin epistolariumista, lähes koko hänen julkisissa arkistoissa

17 Esim. Mikko Carlstedtin päiväämätön kirje Hertta Tirraselle. HTA.4. Taiteilijaveljesten päinvastaisia
luonteenpiirteitä, eräänlaista Apollo-Dionysos -dynamiikkaa, havainnollistavat Tirrasen arkiston kirjeet ja
muistiinpanot. Tirranen kehui Kalle Carlstedtia uransa mukavimmaksi haastateltavaksi, kun taas Mikko Carlstedt
oli kirjeissä kroonisen ahdistunut itseään koskevasta artikkelista. Arkistosta löytyy myös Viljo Kojon huomautus,
jossa tämä kehui Kalle Carlstedtia avoimeksi, rehdiksi, helposti ymmärrettäväksi ja -käsiteltäväksi sekä
seuralliseksi. Mikko Carlstedtia hän kutsui intelligentiksi, mutta häntä ei Kojon mukaan saatu millään ihmisten
ilmoille. Hertta Tirrasen Mikko- ja Kalle Carlstedt -muistiinpanot. HTA.4.
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säilyneen kirjeenvaihtonsa käsittävästä kokonaisuudesta.18 Carlstedtia koskevat

sanomalehtikritiikit olen kerännyt Kansallisgallerian mikrofilmatuista ja Kansalliskirjaston

digitoiduista aineistoista.

Kirjeet voivat tutkimusmateriaalina olla hedelmällisiä vilkaisuja yksityishenkilön

sielunmaailmaan, mutta ne vaativat tutkijalta myös valveutuneisuutta. Kirjeistä ei voi ajatella

muodostuvan täydellistä henkilökuvaa, sillä kirjeiden kirjoittamiseen on aina liittynyt

olennaisesti itsensä performointi. Pitkät kirjeenvaihtosuhteet edellyttävät roolien rakentamista

suhteessa vastaanottajaan sekä tietyn juonen rakentumista kirjeisiin. Kirjeen kirjoittaja

pakostikin rakentaa itsestään “kirjeminän” esittämällä itseään jollekulle, joka on yhtä lailla

kirjoittava minä.19 Kirjeminä voi performatiivisuudestaan huolimatta, tai kenties juuri sen takia,

paljastaa jotain kirjoittajastaan ja kontekstistaan. Yleensä ihminen ei jaa toisille kuvaa itsestään

sellaisena kuin hän on, vaan sellaisena kuin hän haluaisi olla. Nämä toiveet rakentuvat

sosiaalisesti, ja minkälaisena yksilö kirjeissään haluaa näyttäytyä, voi vastavuoroisesti kertoa

myös kontekstista, missä kirjeet ovat syntyneet.

Sytyke tutkimuksen tekemiselle oli Mikko Carlstedtin tyttären Kerstin Carlstedtin (1921–2019)

Suomen Kansallisgallerialle vuosina 2002 ja 2008 lahjoittama Mikko ja Kerstin Carlstedtin

arkisto. Arkistoaineisto on järjestetty yhdeksään ryhmään: biographica, saapuneet kirjeet,

lähteneet kirjeet, konseptit, toiminta-asiakirjat, painotuotteet ja lehtileikkeet, valokuvat, toiset

arkistonmuodostajat ja muu materiaali. Valtaosa aineistosta koostuu saapuneista kirjeistä, joista

vain pieni osa on relevanttia aineistoa oman tutkimukseni näkökulmasta. Oman tutkimusaiheeni

kannalta arkiston tärkeintä materiaalia ovat Carlstedtin omaelämäkerta, Helsingin ajoilta 1911–

1917 kotiin lähettämät kirjeet ja hänen taiteilijaystäviensä tälle lähettämät kirjeet.

Mikko ja Kerstin Carlstedtin arkisto ei ole ”viaton” kokoelma sattumanvaraisesti säilyneitä

kirjeitä ja materiaalia, vaan enemmän tai vähemmän kuratoitu kokonaisuus. Carlstedt oli tarkka

kirjeenvaihtonsa suhteen. Hän teki merkintöjä vanhoihin kirjeisiinsä, joissa hän selvensi – joko

itselleen tai tuleville tutkijoille – kirjeiden hämäriksi jättämiä yksityiskohtia.20 Carlstedt myös

merkitsi lähettämiinsä kirjeisiin pyyntöjä niiden hävittämisestä lukemisen jälkeen.21 Taustalla

on ollut ymmärrys siitä, että jälkipolville siirtyvä kuva taiteilijasta nojaa vahvasti säilyneeseen

18 Leskelä-Kärki 2009.
19 Leskelä-Kärki 2009.
20 Esim. Wäinö Aaltosen lähettämään postikorttiin vuodelta 1923 Carlstedt lisäsi myöhemmin tekstin, jossa hän
kuvaili hänen ja Aaltosen 1923 kaavaileman yhteisnäyttelyn peruuntuneen, koska ”Väinö petti”. Wäinö Aaltosen
postikortti Mikko Carlstedtille 1923. MKCA.1.
21 ”Polta tämä kirje!” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 20.12.1918. Yksityisarkisto.
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kirjeenvaihtoon.22 Muissa arkistoissa säilyneet Carlstedtin lähettämät kirjeet pystyvät

tarkentamaan taiteilijasta hänen oman arkistonsa perusteella syntyvää kuvaa. Tutkimuksen

hankalin tutkimuseettinen ongelma liittyy taiteilijan omiin toiveisiin tämän yksityisyyden

kunnioittamisesta ja niiden yhdistämisestä kriittisen taidehistoriallisen tutkimuksen tekemiseen.

Viittaan muista arkistoista löytämiini kirjeisiin silloin, kun koen niiden sisältämän tiedon olevan

keskeistä teosten ja Carlstedtin maailmankatsomuksen ymmärtämisen kannalta.

Taiteilija Arvo Makkonen (1894–1956) oli Carlstedtin läheisin ystävä tämän Helsingissä

vietettyjen nuoruusvuosien aikana. Carlstedt palasi vuosina 1911–1916 Helsingistä ajoittain

kotiinsa Sääksmäelle, josta käsin hän kävi kirjeenvaihtoa Makkosen kanssa. Arvo Makkosen

arkisto on lahjoitettu Suomen Kansallisgallerialle, ja siihen kuuluu 20 Mikko Carlstedtin

vuosina 1912–1920 lähettämää kirjettä.

Taidehistorioitsija ja kriitikko Ludwig Wennervirran (1882–1959) kansalliskirjaston arkistoon

kuuluvassa kokoelmassa on runsaasti saapuneita kirjeitä Carlstedtilta. Suurin osa kirjeistä on

lähetetty tämän tutkielman aikarajauksen ulkopuolella, mutta Carsltedt kommentoi

Wennervirralle usein myös nuoruusaikojaan.

Carlstedtin mesenaatilleen Leonard Bäcksbackalle lähettämät kirjeet muodostavat tärkeän

arkistokokonaisuuden. Hän solmi Bäcksbackan kanssa mesenaattisopimuksen vuonna 1917,

joka kesti vuoteen 1921 saakka.23 Kaksikko oli tutustunut toisiinsa jo Carlstedtin Ateneumin

aikoina.24 Carlstedt kirjoitti ystävälleen ja työnantajalleen tiuhaan ja niin avoimen tuntuisesti,

että arkistokokonaisuus mahdollistaa hyvinkin intiimin tutkimusotteen. Ymmärrettävistä syistä

kirjeet sisältävät enemmän tietoa Carlstedtin työskentelystä kuin muut arkistokokonaisuudet.

Kirjeiden perusteella voi hahmotella mesenaattisuhteiden toimintamallia,25 mutta

kokonaiskuvan muodostaminen on vaikeaa, sillä Bäcksbackan Carlstedtille takaisin lähettämät

kirjeet eivät kuulu, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, Mikko ja Kerstin Carlstedtin

arkistolahjoitukseen.

Taidekritiikkiin olen tutustunut Kansallisgallerian leikekirja-arkistojen sekä Kansalliskirjaston

digitoitujen verkkoaineistojen kautta. Leikekirjoihin kuuluu 152 Carlstedtin mainitsevaa tekstiä

vuosilta 1912–1922. Osa artikkeleista vain nimeää tämän apurahan hakijana tai -saajana tai

osana ryhmänäyttelyitä, mutta mukana on myös runsaasti seikkaperäisiä kritiikkejä

22 Mikko Carlstedt huomautti jo vuonna 1912, että Arvo Makkosen tulisi säilyttää Kalle Carlstedtin tälle lähettämät
kirjeet mahdollista elämäkertaa varten. Kalle Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Ollilassa 1912. AMA.2.
23 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
24 Valkeapää 1992.
25 Tarkemmin mesenaattisuhteen toiminnasta ks. Fritze, 2018.
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yksityisnäyttelyistä ja ryhmänäyttelyihin lähetetyistä kokonaisuuksista. Yhtä kuvataiteilijaa

tutkittaessa kuvaileva kritiikki voi edistää ymmärrystä tämän tuotannon pääpiirteistä tiettynä

aikana. Arvottava kritiikki voi avata tämän aikalaisvastaanottoa ja potentiaalisesti myös selittää

motiiveja myöhemmin tuotannossa tapahtuneille muutoksille. Carlstedt luki ahkerasti

sanomalehtien taidepalstoja, erityisesti omien näyttelyidensä arvosteluja,26 joihin hän otti myös

kärkkäästi kantaa kirjeenvaihdossaan. Tämän vuoksi taidekritiikki on olennainen

keskustelukumppani Carlstedtin maalaustuotannon kanssa.

Kuvamateriaalia minulle ovat luovuttaneet seuraavat taidemuseot: Ateneumin taidemuseo,

Kuntsin modernin taiteen museo, Riihimäen taidemuseo, Mikkelin taidemuseo ja Helsingin

taidemuseo HAM. Olen itse käynyt kuvaamassa teoksia, jotka kuuluvat Hämeenlinnan

taidemuseon, Salon taidemuseon ja Valkeakosken kaupungin taidekokoelmiin sekä

yksityiskokoelmiin. Suuri osa kuva-aineistosta on löytynyt huutokauppakamareiden

Hagelstamin ja Bukowskin verkkohuutokaupoista.

Carlstedt oli poikkeuksellisen ahkera työskentelijä, joka 1950-luvulla arvioi töitään olevan

liikkeellä ”yli kahden tuhannen”.27 Tämän tutkimuksen aikarajaus pitää siis sisällään satoja

öljy- ja vesivärimaalauksia, piirustuksia ja puupiirroksia. Carlstedt työskenteli, silloin kun se oli

mahdollista, ensisijaisesti öljyväreillä, joilla toteutettujen teosten analyysiä myös painotan. On

huomioitava, että hän oli myös merkillepantavan epätasainen maalari, joka joutui taloudellisista

syistä käyttämään pitkiä jaksoja varhaiskaudestaan teosten tekemiseen, joita voisi kuvailla

kunnianhimottomiksi liukuhihnatöiksi. Aineisto rajautuu lopulta niihin teoksiin ja

tekstimateriaaleihin, joiden väliltä tutkijasubjektina tunnistan hedelmällisimpiä dialogeja, ja

jotka mielestäni parhaimmin havainnollistavat Carlstedtin taiteellisia pyrkimyksiä.

1.5 Tutkielman rakenne

Luvussa kaksi tarkennan aluksi Quentin Skinnerin metodologiaa ja Gérard Genetten

hypertekstuaalisuuden typologiaa sekä niiden soveltumista kuvataiteen tutkimukseen.

Taustoitan tämän jälkeen luvussa 3 sitä kontekstia, jossa Carlstedtin varhaistuotanto syntyi.

Aloitan lyhyellä elämäkerralla, joka perustuu suurimmaksi osaksi Carlstedtin kirjoittamaan

omaelämäkertaan. Seuraavaksi syvennyn suomalaiseen 1910-luvun modernismiin, erityisesti

ekspressionismiin. Taustoitan myös taidepuheen dominantteja diskursseja sekä suomalaiseen

taidekenttään vaikuttaneita muotivirtauksia, kuten Carlstedtin esikuvikseen mainitsemien

26 Esim. “Lähetä Dagens Pressin arvostelu heti.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä
9.12.1917. Yksityisarkisto.
27 Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 4.9.1953. Coll.256.1.
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taiteilijoiden Edvard Munchin (1863–1944), Vincent van Goghin (1853–1890) ja ennen kaikkea

Paul Cézannen (1839–1906) Suomeen rantautumista ja heidän tuotannostaan tehtyjä

aikalaistulkintoja.

Avaan omissa alaluvuissaan varsinkin oma- ja muotokuville keskeistä boheemi-identiteettiä

sekä läpi tutkimusaineiston korostuvaa suomalaisille luontaiseksi, kansalliseksi piirteeksi

miellettyä ja ajan taiteelle tunnusmerkilliseksi muodostunutta raskasmielisyyttä. Käsittelyluvut

olen jakanut kolmeen, joista luku neljä käsittelee Carlstedtin ihmisaiheisia teoksia, luku viisi

maisemaa ja luku kuusi asetelmaa.
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2. Kuvataide intertekstuaalisena toimintana

2.1 Tekstit, konteksti ja tarkoitus Quentin Skinnerin mukaan

Tutkielmani päätavoite on hermeneuttinen, mutta mahdollisia reittejä kohti ymmärrystä on

lukuisia. Yhden mahdollisen metodologian tarjoaa historioitsija Quentin Skinnerin jo 1960-

luvulta alkaen työstämä aatehistoriallinen tekstintutkimuksen metodi. Tekstien tulkitsemisessa

voi puhua kahdesta hermeneuttisesta tehtävästä, joista ensimmäinen käsittelee kirjaimellista

tarkoitusta, sitä mitä sanottiin, ja toinen sitä mitä tehtiin sanomalla se. Kummatkin on

suoritettava, jos haluaa ymmärtää tekstiä, mutta Skinner on kiinnostuneempi jälkimmäisestä.28

Skinner kirjoittaa teksteistä, mutta on eksplikoinut, että tekstin tavoin voi lähestyä mitä tahansa

ilmaisua tai sosiaalista toimintaa, jolla on tekijälleen jokin merkitys. Metodia voi käyttää

erilaisten nonverbaalisten tekojen merkitysten analysoimiseen, sillä kriteerit lingvistisen ja

nonlingvistisen toiminnan tulkitsemiselle ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia.29 Tekstit

ovat tekoja, mutta teot ovat myös tekstejä, jotka kantavat intersubjektiivisia merkityksiä, joita

voimme yrittää lukea.30 Jos ymmärrämme taideteokset tekstin tavoin sosiaalisina tekoina, niin

yhtä hyvin kuin mitä kirjoittaja teki kirjoittaessaan tekstin, voimme kysyä mitä taiteilija teki

maalatessaan taulun.

Skinner lainaa keskeisen käsitteistönsä kielifilosofi J.L. Austinilta (1911–1960), jonka mukaan

millä tahansa ilmauksella on sen kirjaimellisen tarkoituksen lisäksi illokutiivinen sävy ja

aikomus (illocutionary force/intention), ja se suorittaa tietyn illokutiivisen aktin. Illokutiivinen

akti on yhtä kuin se sosiaalinen funktio, jonka tekijä aikoo teollaan suorittaa, esimerkiksi

varoittaa, vitsailla tai käskeä.31 Jos onnistumme ymmärtämään suoritettuja illokutiivisia akteja

tulemme samalla ymmärtäneeksi myös tekijän intentioita, jotka selittävät teon historiallista

merkitystä syntykontekstissaan. Yhteen ilmaukseen voi kytkeytyä useampia illokutiivisia akteja,

jotka voivat kantaa lukuisia illokutiivisia sävyjä, joista osa voi olla epätarkoituksellisia.32

Illokutiivisista akteista on erotettava niiden perlokutiivinen efekti, eli tekijän aikeista

28 Skinner 2002, 2.
29 Skinner 2002, 134.
30 Skinner 2002, 120.
31 Merkitsen illokutiiviset aktit ja sävyt kursiivilla.
32 Esimerkkinä voisi käyttää tilannetta, jossa paleontologi varoittaa kollegaansa astumasta kaivauksella juuri
havaitsemansa luunpalan päälle. Varoittaakseen on toimijan tuotettava ilmaus, jolla on varoituksen muoto ja sävy.
Aikomus ja siten myös illokutiivinen akti on tällaisessa ilmauksessa varoitus, mutta teko samalla kantaa eri
illokutiivisia sävyjä, sillä se myös esimerkiksi informoi toista arkelogia siitä, että luunpala on siinä missä se on tai
jopa juhlistaa sen löytymistä. Illokutiivinen sävy on siis viestinnällinen keino tai voimavara (resource) ja
illokutiivinen akti on toimijan kapasiteetti hyödyntää sitä viestinnässä. Se, mitä illokutiivisia sävyjä tietty teko
kantaa, määrittyy tarkoituksen ja kontekstin kautta. Skinner 2002, 109–110.
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riippumaton vaikutus yleisöön, sekä motiivi teolle. Motiivi maalaamiselle on saattanut olla

kunnian tai varallisuuden kartuttaminen, joka ei selitä itse maalauksen merkitystä. Pyrin myös

tietyssä määrin analysoimaan motiiveja, sillä hypoteeseja tiettyjen tekojen illokutiivisista

akteista voi vahvistaa osoittamalla, että tekijällä oli motiivi niille.33

Esimerkkinä metodistaan Skinner analysoi Niccolò Machiavellin (1469–1527) väitettä, jonka

mukaan menestyäkseen poliittisten johtajien tulee oppia imitoimaan “leijonaa” ja “kettua”.

Edes tuntematta sitä kontekstia, jossa Machiavellin teksti syntyi, on metafora helposti

ymmärrettävissä. Leijonaa pidetään yhä voiman ja kettua viekkauden vertauskuvana, joten

Machiavelli tuntuu ohjeistavan, että johtajan ei tule kaihtaa voimankäyttöä tai petosta. Tekstin

syntykontekstia tutkimalla voi kuitenkin huomata, että ilmiselvä tulkinta ei riitä Machiavellin

ymmärtämiseen. Lausunto on kytköksissä aikanaan erittäin hyvin tunnettuun Ciceron (103

eaa.– 43 eaa.) muotoilemaan oppiin siitä, että kaikki ihmisten väliset epäoikeudenmukaisuudet

tapahtuvat joko leijonalle kuuluvan voiman tai ketulle kuuluvan petoksen keinoin. Macchiavelli

siis myös kritisoi Ciceroa ja pilkkaa tämän naaiviutta, joka teki tekstistä kontekstissaan myös

kumouksellisen.34 Ilmauksen historiallisen merkityksen ymmärtämiseen vaaditaan siis itse teon

luonteen ymmärtämistä relevantin kontekstin kautta.35

Kuvataiteellisia ilmauksia samalla tavoin tulkiten ne voidaan nähdä tekijän kannanottoina

esimerkiksi perinteisiin ja vakiintuneisiin tapoihin kuvata aiheita tai kuvataidetta koskeviin

kurantteihin kysymyksenasetteluihin. Kuvataiteellisen ilmauksen historiallisen tarkoituksen

ymmärtäminen riippuu siis tutkijan kyvystä asettaa ne osaksi oikeita konteksteja. Skinner puhuu

teon välittömästä kontekstista, eli siihen kiinteästi kytkeytyvistä oman aikansa ilmiöistä ja

samankaltaisista ja -aiheisista ilmauksista, joihin analysoitava ilmaus vertaantuu. Tutkijan on

kartoitettava vallinneita normatiivisia tapoja, tai perinteitä, käsitellä tiettyä aihetta tai teemaa.36

Jos onnistumme määrittämään tämän kontekstin riittävällä tarkkuudella, voimme, kuten

edellisessä esimerkissä, toivoa tulkitsevamme mitä tekijä teossaan teki kontekstissaan

vaikuttaneilla ilmiöillä ja ilmiöille.37 Kontekstin ei tosin tarvitse olla pelkästään välitön

ollakseen se, mitä vasten nähtynä ilmaus tulee parhaiten ymmärrettäväksi. Tekijä on voinut

ottaa kantaa ilmiöihin, jotka muotoutuivat kauan sitten eri kulttuureissa. Sopiva konteksti

toiminnan tulkinnalle on aina se, joka antaa meidän ymmärtää sen kommentin tai kannanoton

33 Skinner 2002, 119–120.
34 Quentin Skinnerin videoitu luento 18.11.2014.
35 Ibid. 59.
36 Ks. Esim. Skinner 1988 (1976), 77.
37 Skinner 2002, 116.
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luonnetta, jonka tekijä teki koskien muita vastaavanlaisia tekoja.38 Esimerkiksi josko hän

kontribuoi tiettyyn traditioon tai uuteen näkökantaan, elvytti unohdettua traditiota tai kenties

puolusti tai hyökkäsi traditiota tai näkökantaa vastaan.39

Näiden illokutiivisten aktien ja sävyjen tunnistaminen voi olla vaikeaa tai mahdotontakin, sillä

vaikka tarkka konteksti olisi tiedossa, emme voi koskaan tietää varmasti mitä tietyllä teolla

tarkoitettiin. Voimme tehdä vain parhaita mahdollisia päätelmiä sen aineiston perusteella mikä

meillä on käytettävissä.40 Kuitenkin, jos tutkija ei edes yritä palauttaa tekijän intentioita, rajaa

hän Skinnerin mukaan itsensä kokonaisen ymmärryksen tason ulkopuolelle.41 Skinner ei

suinkaan väitä, että tällä tavoin tekijän aikomusten avaaminen kontekstiaan vasten peilattuna

selittäisi teon ainoalla hyväksyttävällä tavalla, mutta se on välttämätöntä tekstin “parhaan

mahdollisen merkityksen” avaamiseksi.42 En itsekään typistä kuvanluentaa pelkästään

illokutiivisten aktien ja sävyjen pohdintaan tai tekijän aikomuksiin, mutta pidän niiden

ymmärtämistä, eli sitä, mitä Carlstedt kuvataiteellisilla ilmauksillaan teki suhteessa tiettyyn

diskurssiin, traditioon, murrokseen, edeltäjään tai yksittäiseen taideteokseen tärkeänä osana

teosten ymmärtämistä.

Skinner sitoo välittömän kontekstin käsitteeseen myös tekijän mentaalisen maailman, sillä

toimijan intentioiden ja hänen uskomustensa välillä voi olettaa olevan vahva looginen yhteys.43

Biografisesta materiaalista, kuten vaikkapa kirjeenvaihdosta, voi kartoittaa tekijän

maailmankuvaa ja pyrkiä näkemään asiat hänen laillaan. Tämä vaatii, että kartoitamme

konsepteja joilla tekijä hahmotti ympäristöään, johtopäätöksiä, joita hän veti ja päättelyketjuja,

joita hän seurasi yrittäessään ymmärtää maailmaansa.44 Carlstedtin kirjeenvaihtoon

perehtymällä pyrin muun muassa ymmärtämään sitä empiiristen uskomusten järjestelmää, joka

ohjaili hänen taiteellista työskentelyään. Tekijän selitykset tietyn tekonsa tarkoituksista eivät

kuitenkaan ole laki siihen, mitä se kontekstissaan merkitsi. Tekijä ei kenties tiedosta kaikkia

38 Skinner 2002, 115.
39 Seuraan illokutiivisten aktien nimeämisessä Skinnerin eri teksteissään käyttämiä esimerkkejä. On kuitenkin
huomioitava, että nimetyt illokutiiviset aktit ja sävyt ovat tulkinnanvaraisia ja suuntaa-antaviaa. Käytännössä
esimerkiksi ero hyökkäämisen tai kritisoinnin välillä, varsinkin ilmaisukeinoiltaan monitulkintaisemmasta
kuvataiteesta puhuttaessa, on melko häilyvä.
40 Skinner 2002, 121.
41 Skinner 2002, 110–114.
42 Skinner 1988 [1976], 68.
43 Skinner 1988 [1976], 78.
44 Skinner 2002, 47.
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tekonsa tarkoituksia, hän voi olla kykenemätön ilmaisemaan niitä tai hän saattaa olla

epärehellinen.45

Skinner on pohtinut ehtoja intertekstuaalisten suhteiden tulkinnalle, joita hänen mukaansa on

tutkittu heikoin perustein. Tietyn tekstin sisältämä elementti saattaa muistuttaa aikaisemmasta

tekstistä ja aletaan puhua vanhemman tekstin “vaikutuksesta” uudempaan. Vaikutuksella on

oma selittävä voimansa, mutta sitä voidaan käyttää näennäisen selittävällä tavalla

kyseenalaistamatta sitä, ovatko vaikutussuhteesta puhumisen mahdollistavat ehdot riittävällä

tavalla täyttyneet. Jos haluaa argumentoida taiteilija B:n vaikuttuneen taiteilija A:sta, niin

Skinnerin mukaan seuraavien ehtojen tulisi täyttyä:

1) B todistettavasti tutki A:n töitä

2) B ei voinut löytää kyseisiä doktriineja muualta kuin A:lta

3) B ei voinut päätyä lopputulokseen itsenäisesti. Skinnerinkään mukaan ei ole selkeää, josko

tämä ehto voi koskaan täyttyä täysin.46

Skinnerin vaatimuksiin on vaikea suhtautua dogmaattisesti, sillä kuten hän itsekin totesi, niitä

on lähes mahdotonta todistaa aukottomasti. Kuvataiteista puhuttaessa suhteet teosten välillä

voivat lisäksi olla abstraktimpia ja implisiittisempiä, kuin kirjallisissa teksteissä. Varsinkin

toinen ehto on vaikea, sillä taiteilija on voinut omaksua samankaltaisia vaikutteita useammasta

suunnasta. Koko viittaussuhteiden vyyhtiä on mahdotonta purkaa, mutta yhden suhteen

tunnistaminen ja toisten tunnistamisessa epäonnistuminen ei tee tunnistetun suhteen

avaamisesta hyödytöntä. Pelkän viittaussuhteen tai vaikutuksen tunnistaminen ei tosin itsessään

riittävästi selitä teosta, sillä kysymys siitä mitä viittauksella tehtiin, minkälainen kannanotto se

oli tai miten se kommentoi traditiota, jonka osaksi se asettuu, on vielä vastaamatta.

Vaikutussuhteita on myös taidehistorian tutkimuksessa ollut tapana ensinnäkin argumentoida

ohuesti ja toiseksi jättää niiden pohdiskelu vain formalistisen vertailun tasolle. Pidän tärkeänä

selvittää, olisiko Carlstedtin periaatteessa ollut mahdollista viitata niihin teoksiin, joihin hän

pintapuolisesti vaikuttaisi viittaavan. Käytännössä tämä vaatii sen kartoittamista, mitä teoksia

hänen oli ollut mahdollista nähdä näyttelyissä tai reproduktioina. Aina tämä ei ole mahdollista

ja valtaosaa teoksiin liittyvistä illokutiivisista akteista ei voi enää palauttaa, mutta kunhan

45 Skinner 2002. 101.
46 Skinner 2002, 75–76.
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johtolankoja on säilynyt riittävästi, niin Skinnerin sanoin: “Intertextuality gives you

intentionality”.47

2.2 Gérard Genetten hyperkstuaalisuuden käsitteistö

Skinnerin metodologian ja kysymyksenasettelun seuraamisen implikaationa on, että fokus ei

välttämättä ole niinkään yksittäisessä taiteilijassa, vaan hänen aikansa yleisissä diskursseissa,

performatiivisuudessa ja intertekstuaalisessa luennassa.48 Kun koen, että analyysin kohteena

oleva taideteos intertekstuaalisesti rakentuu toisen yksittäisen taideteoksen päälle,

havainnollistan sitä, mitä myöhäisempi taideteos tekee suhteessa aikaisempaan, ranskalaisen

intertekstuaalisuuden tutkija Gérard Genetten hypertekstuaalisuuden termein.

Genetten hypertekstuaalisuus viittaa muunnossuhteisiin kahden tekstin välillä. Tarkasteltava

teksti eli hyperteksti nähdään muunnoksena jostakin edeltävästä tekstistä eli hypotekstistä.

Hyperteksti ei vain kommentoi hypotekstiä vaan rakentuu sen varaan, muuntaa, tulkitsee ja

käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä, eikä siten ole vähennettävissä pelkästään hypotekstiinsä.49

Kun kyse on kahden kuvataideteoksen välisistä suhteista, käytän termejä hyperteos ja hypoteos.

Genetten mukaan kaksi yleisintä tapaa, jolla hyperteksti liittyy hypotekstiin, ovat välillinen

imitaatio ja välitön transformaatio. Esimerkkeinä kirjallisuudesta Genette käyttää Vergiliuksen

(70 eaa.–19 eaa.) Aeneisin ja James Joycen (1882–1941) Ulysseksen suhdetta samaan

hypotekstiin eli Homeroksen Odysseiaan. Ulysses transformoi Odysseian tapahtumat

välittömästi Dubliniin, kun taas Vergilius välillisesti imitoi Homeroksen tyyliä. Joyce lainaa

hypotekstistä tapahtumat ja henkilöhahmojen väliset suhteet, joita hän työstää eri tyylillä kuin

Homeros. Vergilius taas kertoo eri tarinan, mutta käyttäen samaa tyyliä kuin hypotekstissä.50

Kategoriat jakautuvat siis karkeasti muodon ja sisällön mukaan. Kuvataiteissa kumpikin

kategoria on ollut historiallisesti yleinen, esimerkkinä transformaatiosta Fernando Boteron

(1932–) Mona Lisa (kuva 1) ja imitaatioista mikä tahansa tuhansista myöhemmistä Vincent van

Goghin tyyliin maalatuista maisemista.

Imitaatiot ja transformaatiot voivat lisäksi olla sävytykseltään satiirisia, vakavia, humoristisia,

leikillisiä, ironisia tai poleemisia, jotka jakavat ne omiin alalajeihinsa.51 Boteron Mona Lisan

voisi tulkita sävyltään leikilliseksi transformaatioksi, eli parodiaksi. Tämän tutkielman kannalta

47 Quentin Skinnerin videoitu luento 18.11.2014.
48 Skinner 2002, 118.
49 Lyytikäinen, 1991 155–156.
50 Genette 1997 [1982], 5.
51 Lyytikäinen 1991, 156; Genette 1997 [1982], 28.
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vallitsevimmaksi kategoriaksi nousevat sävyltään vakavat muunnokset: transformaatioista

transpositiot ja imitaatioista pastissit.52

Pastissit ovat puhtaita hypoteoksen imitaatioita. Ne ovat tyylijäljittelyä vailla satiirista

tarkoitusta.53 Plagiaateista ne eroavat siten, että plagiaatit siirtävät sekä tyylin että aiheen

hypoteoksesta sellaisenaan. Plagiaatit ovat implisiittistä ja piilotettua intertekstuaalisuutta siinä

missä pastissit eivät peittele viittaussuhdettaan. Pastissit on helppo mieltää negatiivisesti

persoonattomiksi kopioiksi, mutta yhtä hyvin voi olla kyse tietoisesta tyylin kanssa leikittelystä,

kokeilemisesta ja rajojen hakemisesta, kunnianosoituksista tai oman tuotannon asemoimisesta

suhteessa merkityksellisiksi koettuihin edeltäjiin ja niiden koettuihin vastakohtiin.

Vakavasävytteiset transpositiot, jotka uudelleentulkisevat hypotekstin sisältöä, ovat Genetten

mukaan tärkein hypertekstuaalisuuden muodoista. Tavat, joilla ne voivat viitata hypoteksteihin

ovat moninaisia, ja voivat jopa peittää hypotekstin läsnäolon lähes täysin.54 Käytännössä

transpositio tarkoittaa hypoteoksen tiettyjen elementtien uudelleen järjestelyä. Esimerkkejä

transposition keinoista ovat transfokalisaatio, eli kerronnan näkökulman vaihtaminen,

diegeettinen transpositio, jossa miljöö muuttuu, ja paragmaattinen transpositio, jossa muutetaan

toiminnan luonnetta.55 Jaottelut eivät ole absoluuttisia ja toisistaan erillisiä kategorioita, vaan

aspekteja, jotka voivat olla läsnä samassa tekstissä.56

Hypertekstuaalisuus on vain yksi monista Genetten tekstuaalisen typologian luokista.

Hypertekstuaalisuutta rajallisemmasta tiettyyn teokseen kytkeytyvästä elementistä, jonka

täyden tarkoituksen ymmärtäminen edellyttää sen ja toisen tekstin välisen yhteyden

tunnistamisen, hän käyttää termiä alluusio.57 Kuvataiteiden kohdalla kyse voi olla esimerkiksi

asetelmassa esiintyvästä rekvisiittavalinnasta, joka on yhteydessä arkkityypin historiaan.

Hypertekstin erottaa pelkästään kommentoivasta metatekstistä hypotekstin muuntaminen ja

pelkästä alluusiosta se, että hyperteksti on kokonaisuudessaan muunnos tietystä hypotekstistä.

Genetten hypertekstuaalisuuden käsitteistö on yhteen sovitettavissa Skinnerin metodologian

kanssa. Jos teoksesta pystyy esimerkiksi lukemaan tietyn hypertekstuaalisen suhteen, ja

määrittelemään mikä tämä suhde on, tulee samalla vastanneeksi Skinnerin

kysymyksenasetteluun. Jos teos todistettavasti imitoi tai transformoi toista teosta, on se ollut

52 Ks. Genette 1997 [1982], 24.
53 Lyytikäinen 1991, 158.
54 Genette 1997 [1982], 212.
55 Lyytikäinen 1991, 162–163.
56 Genette 1997 [1982], 7–8.
57 Genette 1997 [1982], 2.
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yksi tekijän aikomuksistakin ja yksi teoksessa suoritetuista illokutiivisista akteista on Genetten

termistön läpi katsottuna imitoida tai transformoida. Se, että tunnistaa ja nimeää taideteosten tai

tekstien välisen suhteen on yhtä kuin se, että paljastaa ja nimeää yhden illokutiivisen aktin ja

taideteoksen osatarkoituksen.

Maalaustaiteellisten viittausten paikantaminen on ollut taidehistorian perinteinen

“panofskylainen” tehtävä, mutta hypertekstuaalisuuden käsitteistöä soveltamalla pyrin

vankistamaan analyysiä siitä, mitä Carlstedt maalauksillaan teki suhteessa aikaisempiin teoksiin.

Metodin juuret löytyvät kuitenkin yhtä vahvasti ikonografiasta ja ikonologiasta, kuin

kirjallisuudentutkimuksesta.
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3. Kokemus murroskaudesta, Mikko Carlstedtin 1910-luku

3.1 Lyhyt elämäkerta

Mikko Vilhelm Sakari Carlstedt syntyi Liedossa vuonna 1892, mutta kasvoi Sääksmäellä hänen

isänsä Carl Carlstedtin saatua sieltä töitä asemanhoitajana. Koulunsa Carlstedt kävi

Hämeenlinnassa. Veljensä Kallen kanssa hän kiinnostui jo varhain kuvataiteista, mutta

Hämeenlinnan taide-elämä oli rajallista. Taideopetusta ei ollut tarjolla ja taidenäyttelyitäkin

järjestettiin lähiseuduilla vain harvoin. Veljekset päätyivät harjoittelemaan piirustusta ja

maalaamista omatoimisesti. Käynti Visavuorella Emil Wikströmin (1864–1942) ateljeessa,

jossa oli nähtävinä Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931), Pekka Halosen (1865–1933) ja Anders

Zornin (1860–1920) töitä, oli ratkaiseva sysäys kuvataiteilijaksi ryhtymiseen.58

Carlstedt kävi Helsingissä ensimmäistä kertaa hakiessaan ylioppilaslakkinsa keväällä 1911.

Samalla hän kävi Ateneumissa, jossa hän ”ahmi katseellaan” Albert Edelfeltin (1854–1905),

Gallen-Kallelan ja Zornin maalauksia.59 Maalaispojan sinisilmäistä ihmetystä pääkaupungin

taide-elämän hienouksista avaa kirje isä Carlille vuonna 1911, jossa hän kuvaili

Ateneumia ”taivaalliseksi”.60 Opintonsa Ateneumissa toimineessa Suomen taideyhdistyksen

piirustuskoulussa hän aloitti saman vuoden syksyllä, jonka aikana hänet siirrettiin alustavalta

kurssilta malliluokalle. Opettajina piirustuskoulussa toimivat Berndt Lagerstam (1868–1930),

Väinö Blomstedt (1871–1947) ja Hugo Simberg (1873–1917), mutta opetuksen taso oli

Carlstedtille pettymys. Maalaamiseen ei piirustuskoulussa keskitytty tarpeeksi ja

opiskelukaverit, joihin lukeutuivat muun muassa Ragnar Ekelund (1892–1960) ja Arvo

Makkonen, joutuivat opettamaan toisiaan. ”Nuoren polven oikea mestari” Ilmari Aalto (1891–

1934) oli tärkeä perehdyttäjä teoreettisissa ja teknisissä seikoissa ja tutustutti Carlstedtin muun

muassa Paul Cézannen (1839–1906) taiteeseen. Carlstedt sai päästötodistuksen

piirustuskoulusta jouluna 1913 “loistavin arvosanoin”. Taiteellisen debyytin hän teki

lokakuussa 1912 Suomen taiteilijain syysnäyttelyssä.61

Syksyllä 1912 piirustuskoulu teki opintomatkan Pietariin, jossa oli esillä suuri 1800-luvun

ranskalaisen taiteen näyttely. Carlstedt kuvaili kouluaikoina muuttuneita esikuviaan seuraavasti:

58 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
59 Ibid.
60 “Kävin eilen Ateneumissa, siellä oli vallan taivaallista.”. Mikko Carlstedtin postikortti Carl Carlstedtille
Helsingissä 22.5.1910. MKCA.6.
61 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
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Sitä ennen olivat jo ns. kansalliset suomalaiset mestarit, Zornista puhumattakaan,

saaneet arvojärjestyksessä siirtyä sivulle. Ateneumin Cézanne, van Gogh, Gauguin,

Bonnard ja Munch olivat jokapäiväisten galleriakäyntien kohteina. Muusta ei

puhuttukaan – ja kirjoista nähtiin lisää. El Greco oli myös kovassa kurssissa.

Kaikki muu oli roskaa! Jens Thiisin esitelmät (aiheina Cézanne, van Gogh,

Gauguin ja Munch) yliopiston juhlasalissa olivat oikeata Jumalan sanaa.62

Suomalaisista taiteilijoista Carlstedt mainitsi elämäkerrassaan esikuvikseen Tyko Sallisen

(1879–1955), Valle Rosenbergin (1891–1919), Jalmari Ruokokosken (1886–1936) ja William

Lönnbergin (1887–1949).63

Koulun jälkeisiä vuosiaan Carlstedt kuvasi ”boheemilurjusteluksi”, joiden aikana toimeentulo

oli niukkaa ja maalaaminen rajoittunut halvalla myytyihin vesiväritöihin

ja ”humpuukikuviin”.64 Kosketuksia boheemielämään tuli Aallon ja Väinö Kamppurin (1891–

1972) kanssa Töölössä asuessa vuonna 1914 sekä saman vuoden syksyllä Makkosen ja

Kamppurin kanssa Porvoossa. Omaelämäkerrassaan hän muisteli aikoja rattoisiksi, mutta

köyhiksi. Taloudellisesta ahdingosta Carlstedtin pelasti taidekauppias Leonard Bäcksbacka,

joka solmi hänen kanssaan mesenaattisopimuksen vuonna 1917. Valtasuhteet suomalaisessa

taidemaailmassa muuttuivat 1910-luvulla, kun saman vuosikymmenen aikana toimintansa

aloittaneet, modernisteihin sympaattisesti suhtautuneet taidekauppiaat kuten Gösta Stenman

(1888–1947) ja Bäcksbacka nousivat keskeisiksi toimijoiksi ja vallankäyttäjiksi. Galleristien

vaikutusvaltaa korosti se, että Helsingissä ei ollut julkisyhteisöllistä näyttelytilaa ennen vuonna

Taidehallia, joka valmistui vuonna 1928.65 Lakipisteensä taiteilijoiden riippuvuus galleristeista

saavutti kyseisissä mesenaattisopimuksissa, joista ensimmäinen solmittiin Stenmanin ja Sallisen

välillä vuonna 1914. Vastikään Yhdysvalloista palannut Sallinen sai 300 markkaa kuukaudessa

ja tarvitsemansa materiaalit, vastineeksi Stenman sai kaiken mitä hän maalasi.66 Vastaavanlaisia

sopimuksia syntyi 1910-luvulla useita, mutta niitä pidettiin pian epäilyttävinä ja galleristeja

syytettiin taiteilijoiden hyväksikäytöstä.67

62 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
63 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
64 Humpuuki on ajan taiteilijakirjeenvaihdossa tiuhasti toistuva termi, jolla useimmiten viitattiin vanhakantaiseen
porvarillista makua miellyttäneeseen illusionistiseen, narratiiviseen tai kirjallisia aiheita kuvittaneeseen – joskus
tosin ylimalkaisemmin vain kehnoksi mielletyyn – taiteeseen.
65 Anttonen 2006, 39.
66 Karjalainen 2016, 117.
67 Taiteenkeräilijä Jalo Sihtolan arkistossa on kopio Sihtolan lähettämästä kirjeestä taiteilija Aarno Ahtajalle.
Sihtola kieltäytyi Ahtajan ehdottamasta mesenaattisopimuksesta, sillä hän muisteli, kuinka negatiivista mainetta



20

Bäcksbacka maksoi Carlstedtille kuukausipalkkaa ja sai vastineeksi yksinoikeuden tämän

tuotantoon. Sopimuksen turvin Carlstedt muutti Helsingistä takaisin Sääksmäelle. Sopimus

kesti vuodet 1917–1921. Kaikki hänen kuusi Helsingin yksityisnäyttelyään vuosina 1917–1930

järjestettiin Bäcksbackan taidesalongissa.68

Mentyään naimisiin vuonna 1920 Carlstedt muutti Lempäälään, jossa hän asui perheineen

syrjäisessä huvilassa vuoteen 1924. Myytyään huvilansa hän muutti Sääksmäelle Huittulan

kylään, Häkärlän taloon, jossa hänen luonaan vieraili kesäisin lukuisia taiteilijatovereita, kuten

Sallinen, Ilmari Vuori (1898–1975) ja Paavo Leinonen (1894–1964). Vuodesta 1940 eteenpäin

hän vietti perheineen talvet Lallukan taiteilijakodissa Helsingissä.69

Carlstedt piti omien sanojensa mukaan 21 yksityisnäyttelyä ympäri Suomea vuosina 1913–

1938.70 Hän osallistui muutamiin Suomalaisen taiteen näyttelyihin ulkomailla, joista

huomattavin oli Kööpenhaminassa vuonna 1919. Hän sai myös lukuisia apurahoja ja palkintoja,

esimerkiksi ylimääräisen dukaattipalkinnon vuonna 1914, toisen sijan vuonna 191571 ja lopulta

valtion taiteilijaeläkkeen vuonna 1959.72

3.2 Modernismin, ekspressionismin ja Cézannen vuosikymmen

Charles Baudelaire (1821–1867) kuvaili esseesään Modernin elämän maalari vuodelta 1863

merkillistä uutta – modernia – identiteettiä. Moderni ei tarkoittanut Baudelairelle vain

nykyisyyttä, tiettyä aikaa ja paikkaa, vaan asennetta nykyisyyteen. Moderni oli vasta-alkanut

epookki, joka erosi aiemmista epookeista. Modernin elämän maalarin tuli Baudelairen mukaan

hylätä historiamaalaukset ja mytologiset aiheet, ja löytää omaan aikaansa kätkeytynyt

suurellisuus ja sankarillisuus.73

Modernismin tutkijan Charles Harrisonin mukaan modernistisen kuvataiteen filosofia tiivistyy

kolmeen perususkomukseen. Ensinnäkin Baudelairen ja jo häntä ennen esimerkiksi saksalaisten

varhaisromantikkojen74 hahmottelemaan uskoon välittömästä esteettisestä kokemuksesta, jonka

pohjana on olettamus taiteen autonomisesta itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että taideteoksen

ymmärtämiseen ei tarvita itse objektin ulkopuolista tietoa. Toiseksi uskoon taideteoksen

mesenaattius tuotti Stenmanille taiteilijoiden keskuudessa. Jalo Sihtolan kirje Aarno Ahtajalle Imatralla 21.12.1935.
JSA.1.
68 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
69 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
70 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
71 Dukaattipalkinnon saajat. Suomen taideyhdistyksen verkkosivut.
72 Mikko Carlstedtin kirje Paavo Leinoselle Helsingissä 22.5.1959. PLA.2.
73 Fer 1993, 9.
74 Lukkarinen 2007, 120–121.
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visuaalisesta puhtaudesta, missä kuvallinen ja sanallinen ovat kognitiivisesti erillisiä tapahtumia

ja kaikkea kuvataiteessa ei siis voi sanallisesti selittää.75 Kolmanneksi modernistinen ajattelu oli

myös rinnakkainen taiteellista evoluutiota pohtivan teleologisen teoretisoinnin kanssa, joka

johti institutionalisoituneiksi kertomuksiksi epookeista. Moderni taidehistoria muodosti oman

suljetun systeeminsä, jossa ei tarvittu ulkopuolisia selitystekijöitä.76 Tämän tutkielman kannalta

erityisen relevanttia on usko kuvataiteiden autonomiasta. Carlstedtia haastatellut toimittaja

muisteli tämän taiteenfilosofiaansa avatessaan painottaneen, että ”maalaus ei koskaan kerro

mitään, se vain on, se on viivan ja värin kompositio.”77

Suomeen 1910-luvulla saapuneista modernistisista taidesuuntauksista ekspressionismi otettiin

taiteilijoiden ja kriitikoiden keskuudessa suopeimmin vastaan.78 Ekspressionismin

modernistisuus liittyy radikaalin muotokielen lisäksi saksalaisperäisiin tunnestautumisteorioihin,

joiden mukaan taideteoksen kokemiseen ei tarvita mitään sitä selittävää tietoa tai perehtymistä,

sillä taiteen tehtävä on jakaa taiteilijan sisäisen maailman elämyksiä. Tunnestautumista

korostava ekspressionismi ja formalistinen modernismi, jonka mukaan teoksen muoto oli sen

sisältö eroavat siten toisistaan merkittävästi. Taiteen visuaalisen autonomian ja elämäntunteen

korostamisen samanaikainen ilmeneminen merkitsi kahden erillisen modernistisen diskurssin

rinnakkaiseloa.79

Suomessa ekspressionismi herätti 1910-luvulla tuoreutensa vuoksi erilaisia mielikuvia kuin

nykyään. Ekspressionismin ensimmäinen suomennos “ilmehikkäät” viittasikin enemmän

maalausten deformoituun, “ilmeikkääseen” ulkoasuun, kuin tekijän tunnetilojen välittämiseen.

Myös Carlstedtin ”jumalan sanaksi” kuvaamilla Norjan Kansallisgallerian johtajan Jens Thiisin

luennoilla Helsingissä vuosina 1911 ja 1913 impressionismi ja ekspressionismi luultavasti

sekoittuivat osiksi samaa ilmiötä.80 Tämä siitäkin huolimatta, että ekspressionismin – ainakin

sen saksalaisessa kontekstissa – eetos oli sidonnainen impressionismin edustaman

rationalistisen luonnontutkimisen vastustamiseen ja korvaamiseen sisäisellä näkemyksellä.

Ekspressionismista tulikin eräänlainen kattokäsite kaikelle uudelle ja kokeilevalle taiteelle

75 Taideobjektien sanallistamisen vältteleminen näkyy Carlstedtin kirjeenvaihdossakin. Hän hyvin harvoin selitti
tyyliään tai mitään yksittäistä teostaan. Vuonna 1932 Carlstedt kirjoitti Ludvig Wennervirralle: ”Oikeastaan minua
taidepuhelut aika tavalla kiusaavat, sillä se Richterin klassillinen lause: ´Mikä ei näkemällä näy, se ei puhumalla
parane’ on jukoliste koko lailla nerokas ja viisas mietelmä.” Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle
Sääksmäellä 6.5.1932.
76 Charles Harrisonin modernismin määritelmä teoksesta; Huusko 2007, 10.
77 K.V. VS. 19.4.1968.
78 Sarajas-Korte 1959, 58.
79 Huusko 2007, 11–12.
80 Thiisin taidekäsityksestä ks. Werenskiold 1984, 100.
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Euroopassa aina ensimmäiseen maailmansotaan asti,81 kunnes se maailmansodan myötä alkoi

merkitä saksalaisen vaikutuksen korostamista.82 Kovinkaan moni suomalaistaiteilija ei julkisesti

julistautunut ekspressionistiksi. Osa saattoi karsastaa sanan saksalaiskytköksiä, minkä lisäksi se,

että modernismiin liittyi uutta luovan, romanttisesti esikuvista ja ympäristöstä vapaan taiteilijan

ihannointi vaikutti luultavasti koulukuntaleimaantumisen karsastamiseen.83

Sanana ekspressionismi levisi Suomeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi ruotsalaisen C.D.

Moseliuksen kaksiosaisen kirjoituksen “Impressionismi ja ekspressionismi” samana vuonna

kun Carlstedt aloitti opintonsa vuonna 1911.84 Moseliuksen kirjoitus oli kiihkeä, nuoren

taiteilijapolven sodanjulistus:

On alkanut kuuma ja varmaan pitkäaikainen taistelu maalaustaiteen alalla. Uusi

suunta tunkee päälle, tahtoo ilmaa. Sen jumalat ovat Gogh, Gaugin [sic.] ja ensi

sijasta Cézanne.85

Moselius kirjoitti impressionismin olleen passiiviseksi luonnon imitaatioksi jäänyt välivaihe,

joka johti voimakkaampaan yksilöllistä ilmaisua ja sisäistä näkemystä painottavaan

ekspressionismiin. Hän pyrki myös argumentoimaan yleistä väitettä vastaan, jonka mukaan

ekspressionismin estetiikka johtui puuttuvasta osaamisesta jäljittellä luontoa.86 Kyseinen

retoriikka oli yleisin vastalause moderneille taidesuuntauksille Suomessa. Keskustelu uudesta,

radikaaliksi vastarintailmiöksi mielletystä ekspressionistisesta taiteesta oli viriämässä samaan

aikaan, kun Carlstedt muutti Helsinkiin ja aloitti opintonsa.

Paul Cézanne oli myöhäistuotantonsa87 myötä alusta alkaen ”uuden suunnan” keskeisin

vaikuttaja, ja hänestä tuli monille suomalaisille, 1910-luvulla uransa alottaneille modernisteille

ylittämätön esikuva.88 Käytännössä Cézannen tuotannon tutkiminen tapahtui enimmäkseen

taidekirjallisuuden kautta. Julius Meier Graefen vuonna 1910 ilmestynyt kirja Paul Cézanne oli

ensimmäinen julkaistu kirja Cézannesta, ja sitä on kuvailtu tämän maailmanmaineeseen nousun

kannalta erittäin vaikutusvaltaiseksi.89 Sen monipuolinen mustavalkoinen kuvitus tarjosi

81 Suomessa ekspressionismi pysyi kattokäsitteenä modernille taiteelle pitkään. 1920-luvulla Aaro Hellaakoski
näki, että ekspressionismin piiriin mahtui lähes mitä vain. Kubismikin oli vain ekspressionismin alalaji, eikä siitä
eriävä suuntaus. Ahtola Moorhouse 1996, 121.
82 Werenskiold 1984, 3.
83 Huusko 2007, 11–12.
84 Kallio 1991, 70–71.
85 Moselius HS 2.4.1911.
86 Moselius HS 5.4.1911.
87 Cézannen alkukauden kerronnallisempia ja symbolistisempia, Delacroixista vaikuttunuteita maalauksia
harvemmin mainitaan modernistien innoituksena.
88 Sarajas-Korte 1959, 60.
89 Rishel 1996, 48.
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taiteilijoille ensimmäisen kuvapankin hänen tuotannostaan. Meier-Graefe kirjoitti Cézannen

pohjoisesta, goottisesta luonteesta, joka manifestoitui hänen armottomassa tavassaan kuvata

sisäistä maailmaansa ja pyrkimyksistä kuvata äärettömyyttä. Meier-Graefen Cézanne oli mies,

joka oli itsensä vanki ja jolle maalaaminen oli epätoivoista kamppailua ja profeetallista

tunnustusta.90

Cézanne mytologisoitiin hänen kuolemansa jälkeen modernismin profeetaksi, joka “hahmotteli

koko elämän salaisuudet hedelmän muotoon”.91 Jens Thiisin kolmesta vuonna 1913 Helsingissä

pitämästä luennosta ensimmäinen keskittyi lähes ainoastaan Cézanneen. Luennon jälkeen

keskustelu Cézannesta lähti selkeään nousuun päivälehtien sivuilla.92 Thiis rakensi kuvaa

väärinymmärrettystä nerosta; mestarista, johon tämän päivän eksperimentoinnit kytkeytyivät ja

tulevaisuudenkin ilmiöt tulisivat liittymään. Hän myös korosti Cézannen taiteen perinteisten

kauneuskäsitysten vastaista tenhoa ja brutaaliutta.93

Cézannen nähtiin aloittaneen maalaustaiteessa antinaturalistisen murroksen, jonka ansiosta

aiheista ja perinteisestä kauneudesta tuli täysin toissijaisia sisäiselle näkemykselle,

tunneilmaisulle ja persoonallisuudelle.94 Aiheen tosisijaisuudella viitattiin Cézannen toisteisiin

aiheisiin: provencelaismaisemiin sekä asetelmiin vaaleine, kankeasti laskostuvine

pöytäliinoineen ja omenoineen. Häneen yhdistettiin kuvataiteen aiheiden yksinkertaistaminen

tai palauttaminen kuviteltuun puhtaaseen alkupisteeseen. Paul Sérusierin (1864–1927) sanoin

“Cézanne on onnistunut karistamaan kaiken sen homeen, jota maalaustaiteen päälle on aikojen

saatossa kasvanut.”95 Humpuukiksi miellettyjen kerronnallisten aiheiden suosio laski 1910 ja

1920-luvuilla ja taiteelta ylevämpää sisältöä odottaneet, turhautuneet kriitikot lopulta

päivittelivät taiteilijoiden maalaavaan ainoastaan maisemia ja asetelmia:

Nyt maalataan maisemia ja asetelmia, asetelmia ja maisemia. Etenkin se polvi,

joka on ponnistautunut yksilöllisyyteen suoraan Sallisen varjoista, tuntuu saaneen

vuorenlujan vakaumuksen tuosta aikoinaan niin sytyttävästä, hiukan väljän

kaksimielisestä lauseesta: “Tärkeää ei ole mitä maalataan vaan miten maalataan”.
96

90 Rishel 1996, 50.
91 Fechter 1920 [1914], 37.
92 Ks. Liite 1.
93 M.C. Sb 14.10.1913.
94 Medina 1995, 2.
95 Rishel 1996, 42.
96 Viljanen, TK 30.11.1928.



24

Cézannen taide on aina ollut vaikeasti sanallistettavaa, ja vieläkin on hankalaa tyhjentävästi

avata miksi hänestä tuli modernismille niin keskeinen taiteilija. Hänen tuotantonsa poiki

monipuolisia tulkintoja. Suomessa hänestä tuli välittäjä kubismin rakenteellisuuden

korostamisen ja abstraktiuden sekä ekspressionistisen tunteenkorostuksen ja pehmeämmän

muodon deformoinnin välillä.97

Rakenteellisuudella tarkoitettiin tyypillisesti massojen korostamista, kulmikasta tyylittelyä ja

sommittelun pohjaamista geometrisiin pintoihin. Muodon rakenteellisen lujuuden korostaminen

yleistyi taidepuheessa 1910-luvulla, ja 1920-luvulla siitä tuli arvosteludiskurssia ohjaileva

normi.98 Taidehistorioitsija Timo Huuskon mukaan tänä aikana Suomessa teosten tunnevaikutus

välittyi murretujen värien käytön, tutuiksi koettujen aiheiden ja klassistis-kubistisista

elementeistä syntyvän rakenteellisuuden sallimissa rajoissa toteutetun muodon deformoinnin

avulla.99 Kehitys on suoraan sidoksissa Cézannen arvostuksen nousuun 1910-luvun aikana, sillä

rakenteellisuus ja massojen raskaus olivat häneen sidottuja ominaisuuksia.

Cézannea on tämän tästä kuvailtu niin ekspressionistien isäksi kuin täysin stooalaisen

tunteettomasti maalanneeksi teoreetikoksi, eli hänet kytkettiin samanaikaisesti sekä

modernismin formalistiseen että elämäntunnetta korostaneeseen diskursiin. Teknisellä tasolla

Cézannelta saadut vaikutteet jakautuivat karkeasti yleistäen syntetistisempien väripintojen ja

ääriviivoja rikkovien rytmikkäiden, lyhyiden, ”moduloitujen”, siveltimenvetojen leireihin.

Ensimmäistä edustivat esimerkiksi Marraskuun ryhmän jäsenistä Eero Nelimarkka (1891–1977)

ja Ragnar Ekelund, jälkimmäistä Anton Lindforss (1890–1943) ja Carlstedt.

Varhaisimmista suomalaistulkinnoista lähtien ilmaisun rakenteellisuus, raskaus, karkeus ja

kauneudenvastaisuus olivat Cézannelle attribuoituja arvoja. Ensimmäinen suomalaisissa

lehdissä julkaistu hänen tyyliään tarkemmin kommentoinut kuvaus löytyy Sigurd Frosteruksen

1909 julkaistusta “Ljusmåleriet”-artikkelissa:

Cézanne tylyillä, kivipaasia muistuttavilla siveltimenvedoillaan, paloittelee kuin

lystää, mutta käyttää synkkiä värejä valoa vasten. Hänestä tuli vapauttaja ja

97 Savelainen 1998, 117.
98 Huusko 2007, 146.
99 Huusko 2007, 30.
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profeetta. Hänen yksinkertainen, robusti, alkukantainen taide irtaantui opetuksista

ja kauneusvaatimuksista.100

Cézannen edustamien arvojen kumouksellinen potentiaali selittyy, kun tarkastelee minkälaiset

normistot ohjailivat kritiikkiä ja taiteilijoiden työskentelyä 1910-luvun alun Suomessa. Kriitikot

olivat voineet hyväksyä värikkään ja valoisan uusimpressionistisen maalaustavan sen

edustamien kauneusarvojen takia, vaikkakin se oli jo erkaantunut monien kaipailemasta

illusionismista. Cézanneen yhdistetyt raskaat muodot, sammutetut värit ja väärinmaalaaminen

vaativat hieman sulattelua, mutta nekin hyväksyttiin kriitikkojen keskuudessa loppujen lopuksi

nopeasti, kenties Cézanneen yhdistettyjen klassisten ominaisuuksien vuoksi.101 Carlstedt oli

ensimmäisten Cézannea ihailleiden suomalaistaiteilijoiden joukossa, sekä ensimmäisiä, jonka

pyrkimyksiä aktiivisesti tulkittiin tämän kautta. Esimerkiksi Heikki Tandefeltin (1882–1943)

vuoden 1914 Syysnäyttelyn arviot nuorista taiteilijoista – Makkonen, Carlstedt ja Ekelund

etunenässä – keskittyi täysin heidän suhteeseensa Cézanneen.102

Ensimmäinen suomalainen taiteilija, jota kuvailtiin ekspressionistiksi, oli Tyko Sallinen (1879–

1955) hänen Pyykkärit-läpimurtoteoksensa yhteydessä 1912.103 Carlstedt oli myös ensimmäisten

ekspressionisteiksi luokiteltujen suomalaistaiteilijoiden joukossa, kun vuonna 1915 kriitikko

Ludvig Wennervirta (1882–1959) kirjoitti arvostelunsa “Kaksi ekspressionistista maalaajaa”

Mikko Carlstedtin, Kalle Carlstedtin ja Arvo Makkosen yhteisnäyttelystä Ateneumissa.

Kahdella maalarilla kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyssä hän viittasi Mikko Carlstedtiin ja Arvo

Makkoseen, sillä Kalle Carlstedt oli jo erikoistunut puupiirroksiin. Wennervirta kirjoitti

arvostelussaan Suomen taidetta hallinneiden valomaalaus- ja dekoratiivisuuspyrkimysten

päättyneen ja huomion siirtyneen taiteen sisäisiin ja henkisiin arvoihin. Hänen mukaansa

tunnussana ”takaisin kuvaan” oli nyt vaihtunut muotoon ”takaisin tunteeseen”. Carlstedtin ja

Makkosen maalaukset olivat esimerkkejä tästä virtauksesta, joka ”lupaa uutta renessanssia”. 104

Wennervirta oli lukenut saksalaisen Paul Fechterin (1880–1958) Der Expressionismus -kirjan

keväällä 1915.105 Wennervirrasta tuli ekspressionismin sanansaattaja Suomessa, sillä

100 “Cézanne, med tvärhugga penseldrag som stenblock, sönderdelar när han vill, men använder tunga färger mot
ljuset. Han blef befriaren och profeten. Hans enkla, robusta, ursprungliga konst bröt udden af lärdom och
esteticism.” Frosterus FT 1.3.1909.
101 Kaikki varhaiset Cézannea käsittelevät tekstit kirjoittivat hänestä klassisistisena taiteilijana, vasta galleristi
Roger Fry (1866–1934) vuonna 1910 haastoi tätä diskurssia ja käänsi Cézannen modernistiksi. Rishel 1996, 50
102 T. USr 18.10.1914.
103 Savelainen 1998, 71.
104 LW USr 28.2.1915.
105 Huusko 2000, 69.
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saksalaisteoreetikoiden henkisyyttä korostavat kirjoitukset sopivat tämän uskonnollis-mystiseen

maailmankuvaan.106 Hän julkaisi neljän kirjoituksen sarjan “Uusi maalaustaide, taiteilijat ja

yleisö” sanomalehti Uudessa Suomettaressa 14.3.–10.4.1915. Teksteissä hän perehdytti

lukijoita ekspressionismin historiaan ja teoriaan. Fechteriä lainaten hän aloitti suuntauksen

kantaisiksi määrittelemistään Paul Gauguinista (1848–1903), Vincent van Goghista ja

Cézannesta.107 Fechterille he olivat impressionismin kuvaohjelman täydellistymiä ja samalla

sen tuhoajia, jotka nostettiin tulevien anti-impressionististen suuntausten pyhimyksiksi.108

Wennervirta pyrki selittämään vaikeasti sulatettavaa ekspressionismia Fechterin käyttämän

tunnestautumisteorian kautta: ekspressionismin taustalla oli ajatus taiteilijan henkilökohtaisen

tunne-elämyksen tai kokemuksen siirtämisestä taideobjektin kautta katsojalle.109 Saksalaisten

teorioiden leviämistä Suomessa edesauttoi saksan kielen vahva asema. Vilkaisemalla

esimerkiksi sanomalehdissä julkaistuja luetteloita kirjakauppojen 1910-luvun alun

kirjatarjonnasta käy ilmi, että sangen huomattava enemmistö ulkomaisista taidekirjoista, joita

Suomessa myytiin, olivat saksalaisia tai saksaksi käännettyjä.110

Fechter näki ensimmäisenä ekspressionismin täysin saksalaisille luonteenomaisena

suuntauksena. Saksalaisten tuonpuoleisiin, metafyysisiin tarpeisiin vastaava ekspressionismi oli

Fechterille sydämen mystiikkaa (saks. Mystik des Herzes). Intellektuaalinen kubismi oli

ekspressionismin ranskalainen vastike, joka jatkoi järjen mystiikassaan (saks. Mystik des

Kopfes) impressionismin tieteellis-rationalistista perintöä.111 Saksalaisen ajattelun vaikutus

näkyy kenties siinä, että kubismia pidettiin suomalaisellekin luonteelle sopimattomana kun taas

ekspressionismi luonnollistettiin suomalaiselle temperamentille sopivaksi.

Saksalaisen ekspressionismin koettua brutaaliutta ja karkeutta kauhisteltiin laajalti, myös

Pohjoismaissa.112 Ajan taidekirjoittelussa toistuivat käsitykset hienostuneesta ranskalaisuudesta

ja mauttomasta saksalaisuudesta. Modernismin varhainen puolestapuhuja Heikki Tandefelt

(1882–1943) ilmaisi asian ehdottomasti vuonna 1919: ”olla saksalainen värinkäsittelyssä on

haukkumasana koko sivistyneessä maailmassa, jopa itse Saksassakin”.113 Suomeen saksalaisen

taiteen vastaiset mielipiteet levisivät Ruotsin kautta, ja etenkin ruotsinkieliset kriitikot

106 Leponiemi-Utrio 1996, 25.
107 LW USr 14.3.1915.
108 Fechter 1920 [1914], 8–9.
109 Huusko 2000, 69.
110 Esim. Päivä 10.12.1910.
111 Werenskiold 1984, 50.
112 Werenskiold 1984, 18.
113 Kallio 1998, 11.
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omaksuivat ne.114 Suomessa modernistit löysivät 1910-luvun alussa esikuvansa enimmäkseen

ja – niiden taiteilijoiden kohdalla, joille se oli mahdollista – koulutuksensa Ranskasta.115

Saksalaistyyppiset vaikutteet hiipivät Suomeen kirjallisuuden, Wennervirran kaltaisten

mielipidevaikuttajien ja maailmansodan vuoksi Ranskasta yhä etääntyneemmän

kulttuurielämän myötä. Carlstedt unelmoi Ranskan matkasta jo vuonna 1913, ensimmäinen

matka toteutui vasta vuonna 1923.116 Suomen poikkeavasta ilmapiiristä verrattuna

naapurivaltioihinsa kertoo se, että raskasmielisyytensä, mielikuvituksellisuutensa ja räikeiden

väriensä takia saksalaisemmaksi mielletty Edvard Munch jäi 1910-luvulla muissa

Pohjoismaissa periferiaan Henri Matissen (1869–1954) noustessa keskeiseksi vaikuttajaksi.117

Suomessa Munch oli yksi nuoren polven taiteilijoiden tärkeimmistä esikuvista vuonna 1911

Ateneumiin hankitun Kylpeviä miehiä -teoksen vuoksi118 ja Matissea halveksi useampikin

suomalaistaiteilija.119

Suomalainen ekspressionismi herätti muissa Pohjoismaissa samankaltaista kauhistelua ja

puhetta barbariasta, alkuvoimaisuudesta, primitiivisyydestä, rujoudesta ja mauttomuudesta kuin

sen saksalainen vastinepari ja sitä kuvailtiin ulkomailla juuri saksalaistyyliseksi.120 Esimerkiksi

Göteborgin pohjoismaisen taiteen näyttelyssä vuonna 1923 Jens Thiisin mukaan Suomen

osastosta näki, että saksalaisuus ja verinen anarkia olivat painaneet heikentävän leimansa tämän

runnellun maan taiteeseen.121 Suomen poikkeavuus naapureistaan myös mahdollisti

saksalaistyylisen ekspressionismin kansallistamisen. Suomessa ekspressionismi miellettiin

1920-luvun alussa jo kotoperäiseksi, täkäläisestä Kunstwollenista kumpuavaksi ilmaisuksi, jota

rinnastettiin niin kansantaiteen ryijyihin kuin keskiaikaisiin kirkkomaalauksiinkin.122 Nuoret

suomalaiset modernistit – kuten Carlstedt – väittivät seurailevansa uusimpia ranskalaisia

suuntauksia, mutta synkeän suomalaisen ekspressionismin koettiin pikemminkin sijaitsevan

välitilassa ranskalaisten- ja saksalaistyyppisten vaikutteiden keskellä.

Suomalainen modernismi erosi näistä ulkomaisista verrokeistaan konservatiivisemmalla

suhtautumisellaan mielikuvitukseen, luontoon ja modernisaatioon yleensäkin. Carlstedtin

Marraskuun ryhmän kollega Viljo Kojo (1891–1966) kirjoitti vuonna 1920 turhautuneena

114 Leponiemi-Utrio 1996, 26.
115 Sinisalo 2001, 11–13.
116 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
117 Werenskiold 1984, 133.
118 Sarajas-Korte, 66.
119 Valkonen 1990, 195.
120 Leponiemi-Utrio 1996, 45–46, 54–55.
121 Konttinen 2015, 146.
122 Leponiemi-Utrio 1996, 86.



28

vastauksen niille nuoren polven taidetta parjanneille kriittisille äänille, jotka väittivät

suomalaisten taiteilijoiden omaksuneen liian vaikeasti ymmärrettävän ja luonnottoman

maalaustavan. Kojon kirjoitus on mielestäni hyvä tiivistys suomalaisten modernistien omana

aikanaan muotopuoleksi pilkatuista, mutta pohjimmiltaan konservatiivisista esittävyyteen ja

luontoon sitoutuneista pyrkimyksistä, ja sen voisi melkeinpä lukea eräänlaisena lyhyenä

Marraskuun ryhmän nuorten jäsenten123 manifestina:

Oma sisäinen elämämme, omat tunteemme, omat vakaumuksemme, omain

intohimojemme suurempi tai vähäisempi väkevyys, ne ovat luomistyömme

tärkeimmät alkuaiheet. Taiteemme on ympärillämme olevan luonnon ja elämän

heijastelua. Emmehän toki luontoon ja tähän elämään kuuluvina edes yritäkään

päästä siltä realistiselta pohjalta, jota tuntuvat eräät – etupäässä venäläiset ja

italialaiset futuristit – yrittävän hyljätä. He luulevat voivansa perustaa taiteen

kuvitelmien tuuliin ja pilviin, jopa kokonaan olemattomia kuvastelemaan. Me

puolestaan käsitämme sellaiset yrittelyt mahdottomiksi. – – emme edes yritä

taiteessamme mitään olematonta ja käsittämätöntä, emme mitään sellaista, mitä ei

jokaisen luulisi hyvällä tahdolla oppivan tajuamaan. – – kuvaamataiteen tehtävä ei

ole kertomusten luominen, se kuuluu kirjailijoille. Eikä sen tarvitse käydä

historioitsijan tehtäviin. Sen ei ole liioin tarvis palvella luonnontiedettä, ei

botaniikkaa, ei zoologiaa eikä geologiaa.124

Kojon avaamaan käsitykseen taiteen tehtävästä kuvata luontoa tunnestautumisen ja taiteilijan

sisäisen elämän kautta sitoutui suurin osa suomalaisista 1910- ja 1920-lukujen modernisteista.

Mutta jos taiteen tehtävänä on kuvata luontoa ja samanaikaisesti välittää taiteilijan

tunnekokemuksia, niin minkälaista tunnetta ja luontosuhdetta maalauksilla pyrittiin välittämään?

Kenties vihjeen antaa sama kirjekatkelma, joka todistaa Carlstedtin sisäistäneen

tunnestautumisteorian periaatteet:

Täällä on ihanan kaunista – – kivisiä rantoja syksyisen taivaan alla, kaikki nähtynä

voimakkaan taiteilijatemperamentin lävitse, omalla alallaan maamme

123 Nuorilla jäsenillä tarkoitan ryhmään vuonna 1917 kutsuttuja 1890-luvulla syntyneitä Ilmari Aaltoa, Wäinö
Aaltosta, Mikko Carlstedtia, Ragnar Ekelundia, Viljo Kojoa, Anton Lindforssia, Alex Matsonia. Eero Nelimarkkaa
ja Antti Wannista.
124 Kojo Jt, 1.12.1920.



29

huomattavimpia nähtävyyksiä ennen kuin maisemat muuttuvat karun,

pohjoismaisen syksyn hyytämiksi.125

3.3 Ahdistunut Pohjola

Fechterin näkemykset ekspressionismin rodullisista ominaisuuksista mukailivat

ekspressionismin teorian edelläkävijän Wilhelm Worringerin (1881–1965) vaikutusvaltaisten

Abstraktion und Einfühlung (1907) sekä Formprobleme der Gothik (1911) -teosten väitteitä

Pohjois-Euroopan keskiaikaisen taiteen antinaturalistisista pyrkimyksistä.126 Worringer

hahmotteli taiteen historiassa kaksi eri suuntiin vetävää suuntausta joista toinen pyrkii

empatiaan (saks. Einfühlung) ja toinen abstraktioon. Empatia, eli halu kokea itsensä taiteessa

osana maailmaa, syntyy ihmisen onnellisesta, harmoninesta tai panteistisesta suhteesta

ympäristöönsä. Tämä näyttäytyy taiteessa naturalismina ja levollisena koristeellisuutena: koska

maailma on kaunis, todellisuutta ei ole tarve vääristää. Pyrkimys abstraktioon taas johtuu

ihmisen suuresta sisäisestä ahdistuksesta, jonka aiheuttaa epäharmoninen suhde ulkomaailmaan.

Ankaran luonnon synnyttämä levottomuus ja ahdistus johtavat transsendentaaliseen

suhtautumiseen olevaiseen – eräänlaiseen katarttiseen eskapismiin – ja suureen henkiseen tilan

kammoon. Tuo kammo on abstraktioon pyrkivän taiteellisen luomistyön pohja.127

Kulttuureissa, joissa luonnon äärellä koetaan henkistä tilan kammoa, ei Worringerin mielestä

nautita taiteesta, jossa ihminen heijastetaan uskottavalla tavalla osaksi ulkoista maailmaa, vaan

taiteesta, jossa yksittäisiä asioita poimitaan olevaisuuden kaoottisuudesta ja ikuistetaan

abstrahoimalla ne.128 Pyrkimykseen kohti abstraktiota liittyy itsensä eristäminen maailmasta, se

on Worringerin mukaan ollut tapa irrottautua olemisen näennäisestä sattumanvaraisuudesta ja

turhuudesta.129 Pohjoinen taide oli, ja sen pitikin olla, tummanpuhuvaa ja muotokieleltään

vääristynyttä.130

Worringer ei ollut ensimmäinen teoreetikko, joka näki eri kansakuntien taidetahdon

muotoutuvan suhteessa ilmastoon. Vastaavanlaisia selitysmalleja kehitteli J.J. Winckelmann

(1717–1768) jo 1700-luvulla.131 Ranskalaisen Hippolyte Tainen (1828–1893) kirjoitukset,

joiden mukaan rotu, ympäristö ja kansallisuus olivat taiteen kehitystä ohjaavia tekijöitä,

125 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Lempäälästä 10.8.1922. Yksityisarkisto.
126 Kallio 1991, 69–70.
127 Worringer 1998 [1907], 15.
128 Worringer 1998 [1907], 16.
129 Worringer 1998 [1907], 24.
130 Karjalainen 1991, 113.
131 Kallio 1998, 66.
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julkaistiin suomeksi vuonna 1915.132 Kriitikoihin Tainen kirjoitukset olivat vaikuttaneet jo

joitakin vuosia aikaisemmin.133 Ilmaston kautta selitystä taiteen kansallisiksi koetuille

erikoispiirteille etsineet mallit olivat siis Suomessa tunnettuja ennen saksalaisen

ekspressionismin teorian tunnettuuden asteittaista leviämistä vuodesta 1915 alkaen.

Uusimpressionistista värimaalausta kannattanut Gustaff Strengell (1878–1937) valitteli jo

vuonna 1908, että suomalaiseen temperamenttiin ja kansallisiin piirteisiin kytketyt tummat ja

raskaat sävyt eivät ottaneet väistyäkseen täkäläisestä taiteesta.134 Worringerin teorioihin sisältyi

kuitenkin aikaisempia tekstejä vahvemmin Pohjois-Euroopan taiteen ahdistuneita juonteita

voimaannuttava, anteeksipyytelemätön ja erilaisuudestaan ylpeä ulottuvuus. Juuri tämä

voimaannuttava aspekti saattoi mahdollistaa sammutettujen värien135 ja raskaiden muotojen

nousun suomalaisen maalaustaiteen jonkinlaiseksi kattotyyliksi 1910-luvun puolivälin aikoihin.

Ilmastoteoriat kytkeytyvät tutkielmani kannalta tärkeisiin teemoihin, eli varhaiseen

suomalaiseen ekspressionismiin tiiviisti yhdistyvään ahdistuneeseen ihmis- ja maailmankuvaan

sekä maalaustaiteen uusiin kansallisiin tulkintoihin.

Worringer veti “ahdistuslinjansa” Euroopassa Alppien etelä- ja pohjoispuolisen taiteen

välille.136 Pohjoisen karut sääolosuhteet eivät sallineet harmonisen luontosuhteen syntyä, vaan

Pohjois-Euroopan kansat kohtasivat ulkoisen maailman täynnä epäluottamusta.137 Pohjoisen

ihmisillä oli sisäisen levottomuutensa takia sisäsyntyinen tarve ekspressiolle.138 Pohjoinen

ekspressiivisyys kulminoitui Worringerin mukaan gotiikkaan, joka oli ollut samaan aikaan

abstrakti ja ekspressiivinen taidesuuntaus.139 Hän harmitteli, että porvarillisen, orgaanisen ja

naturalistisen renessanssin myötä menetettiin mahtava traditio ja pohjoisen taiteen erityisvire.140

Hänen kirjoituksensa antoivat pontta ekspressionismin myöhemmille kansallisille tulkinnoille

niin Saksassa kuin Suomessakin. Modernistisen taidesuuntauksen juuret oli mahdollista

paikantaa – jokseenkin keinotekoisesti – kansakunnan taiteen historiasta. Suomalaisen

kuvataiteen raskasmieliset juonteet valjastettiin ajamaan kansallisia tarkoitusperiä ja

esimerkiksi Onni Okkonen näki ne myönteisenä vastavoimana vieraalle eteläiselle luonteelle.141

Samalla ohitettiin tumman paletin ja maavärien yhteydet kansainvälisiin vaikutteisiin, kuten

132 Simpanen 1991, 101.
133 Huusko 2007, 105.
134 Huusko 2007, 38.
135 Sammutetuilla väreillä tarkoitan pääasiassa värien valovoimaisuuden himmentämistä vastavärejä sekoittamalla
tai mustaa muihin väreihin lisäämällä.
136 Kallio 2001, 23.
137 Worringer 1998 [1907], 107.
138 Ibid., 109.
139 Ibid., 120.
140 Ibid., 121.
141 Leponiemi-Utrio 1996, 78.



31

analyyttiseen kubismiin. Ekspressionismin nationalistiset tulkinnat näkivät sen ikään kuin

uudelleensyntyneenä gotiikan henkenä, ylpeästi pohjoisena taidesuuntauksena kaikessa

karkeudessaan. Saksalaiset teoreetikot alkoivat varsin mielivaltaisesti liittämään erilaisia

taiteilijoita pohjoiseen, ekspressionistis-goottilaiseen, suuntaukseen, kuten Julius Meier-Graefe

(1867–1935) teki kirjoittaessaan Cézannessa olevan jotakin goottilaista, ja Cézannen laskevan

itsensä goottilaiseen rotuun.142

Worringeria luettiin Suomessa vain vähän, mutta hänen edustamansa näkemykset pohjoisen

taiteen ominasuuksista levisivät eri kautta suomalaisten taiteilijoiden tietoisuuteen, ja

vastakkainasettelusta eteläisen ja pohjoisen taiteen välillä tuli lähes itsestäänselvyys.143 Viljo

Kojo kirjoitti vuonna 1925 Karjala-sanomalehteen viimeisen vuosikymmenen suomalaista

taidetta käsittelevän artikkelin “Luonnon vaikutus uudempaan maalaustaiteeseemme”, jossa hän

ajatuksiltaan hyvin Worringerin kuuloista Nils Kjaeria (1870–1924) referoiden luokitteli eroja

pohjois- ja eteläeurooppalaisen maisemamaalauksen välillä. Pohjoinen luonto oli Kojon

tekstissä salaperäinen, mystillistä kammoa herättävä entiteetti, kesyttämättön ja raju, ihmistä

dominoiva ja hänestä itsenäinen.144 Pohjoisen ihmisen ja luonnon välinen suhde oli

pohjimmiltaan konflikti, joka johti maisemamaalauksen hämäryyteen, mutta myös eteläistä

taidetta syvällisempään ulottuvuuteen. Kojon mukaan koko suomalainen maisemamaalaus oli

joutunut aikoinaan väärille teille, kun taiteilijat yrittivät eteläeurooppalaisten esikuvien mukaan

maalata ihannemaisemia ja nähdä suomalaisen luonnon valheellisen ylevässä asussa. Uutta

suomalaista maisemamaalausta ymmärtääkseen olikin Kojon mukaan hylättävä harhakäsitykset

siitä, että täkäläinen luonto olisi kaunista samassa hengessä kuin Italiassa tai Etelä-

Ranskassa.145 Kojon painottama rehellisyys oli yksi taidepuhetta 1910-luvulla yleisesti ohjaillut

normi.

On esitetty, että Suomessa ekspressionismin räikeäsävyiset alkuvaiheet taittuivat monilla

taiteilijoilla huomattavasti tummempaan palettiin 1910-luvun puolivälin paikkeilla.146 Kriitikko

Signe Tandefelt (1879–1943) näki vuoden 1918 Suomen taiteilijain syysnäyttelyssä nuorten

taiteilijoiden vajonneen “raskasmielisyyden laaksoon”.147 Siirtymä osuu yksiin sitä tukevan

taidekirjoittelun kanssa, sillä vuoden 1915 aikoihin – esimerkiksi Wennervirran kirjoitusten

142 Meier-Graefe 1910, 9.
143 Kallio 1998, 14.
144 Luonnon mieltämisen ihmisestä erilliseksi voisi nähdä ilmenevän modernistien haluttomuudessa sisällyttää
ihmishahmoja maisemamaalauksiinsa.
145 Kojo Krj 18.10.1925.
146 Vieru 1998, 13.
147 Kallio 1998, 17.
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ansiosta – suomalainen taidekritiikki siirtyi aikaisemmasta formalistisesta selitysmallistaan yhä

enemmän tunnetta priorisoivaan modernismin tulkintaan.148 Kriitikot yhdistivät

tunnevaikutuksen välittymisen suoraan värisävyihin149 ja jopa vaativat taiteilijoilta levottomia

aikoja kuvastavaa intohimoista taidetta.150 Suomalainen ekspressionismi kypsyikin

yhteiskunnallisessa kontekstissa, jota määrittivät muun muassa ensimmäinen maailmansota,

Suomen sisällissota, sotien aiheuttama eristäytyminen, lama ja elintarvikepulat. Sisällissota, ja

sitä edeltänyt levoton aika, olivat ikään kuin oikeuttaneet tai pakottaneet taiteilijat ilmaisemaan

sielunsa tuntoja ekspressionistisella kiihkolla.151

Tummat, murretut maavärit ja melankolisuus on yhdistetty erityisesti Marraskuun ryhmän

taiteilijoihin 1910-luvun loppupuolella.152 Ryhmän jäsenenä Carlstedt ei ollut poikkeus.

Taiteilijan itsensä hyväksymässä tekstissä Hertta Tirranen kirjoitti hänen maalanneen noihin

aikoihin ”– –luonnostellen tehtyjä synkkäsävyisiä öljy- ja vesivärimaisemia, joissa viluttavan

kylmät pilvet matoivat lähellä maata, myrsky viskoi vihaisesti tyrskyjä apeille rantalouhikoille

ja puut riiputtivat murheellisina paljaita oksiaan.”153

Ahdistuneisuudessa oli mukana performatiivinen ulottuvuus. Nuoren modernistisukupolven

suurten esikuvien Munchin ja van Goghin masennuksesta ja maailmantuskasta oli tullut jo

legendaa, joka pönkitti näiden nerostatusta ja loi mielikuvaa kärsimyksestä taiteellisen

luomistyön edellytyksenä.154 Myös Cézanne tunnettiin antisosiaalisena erakkona. Pablo Picasso

(1881–1973) totesi poleemisesti Cézannen jaksavan kiinnostaa taiteilijoita ahdistuneisuutensa

vuoksi, ei niinkään taiteellisten ansioiden.155 Kuvataiteisiin yhdistetyn ilottomuuden voikin

väittää olleen erilaisista diskursseista omaksuttu ja opittu olemisen sekä ilmaisun tapa.

3.4 Boheemius vastakulttuurina

Epookkeja korostaneessa 1900-luvun taidehistoriankirjoituksessa Suomen taiteen 1910-lukua

on kuvailtu niin kutsuttua kultakautta seuranneeksi murroskaudeksi, uusien taidesuuntausten

vastustusta herättäneen esiinmarssin ja kiihtyneen taidekeskustelun ajaksi, joka kulminoitui

nuoren modernistisukupolven läpimurtoon.

148 Anttonen 2006, 54.
149 Huusko 2007, 99.
150 Leponiemi-Utrio 1996, 53.
151 Huusko 2007, 30.
152 Esim. Kallio 2001, 22.
153 Tirranen 1955, 271.
154 Karjalainen 2016, 50.
155 Johnson 1976, 12.
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Murros on sanana hieman harhaanjohtava. Se viittaa dramaattiseen katkeamiseen perinteen ja

uuden kulttuurikauden välillä. Uusi kulttuurinen ilmiö ei kuitenkaan koskaan täysin korvaa

vanhaa. Mitään puhdasta murrosta ei tapahtunut Suomen taiteessakaan 1910-luvulla, sillä

vanhan kulttuurikauden ilmiöt jäävät aina elämään latentteina polemiikkeina tai dialogeina sen

seuraajaan.156 Esimerkiksi suomalaisen ekspressionismin ominaisuuksiksi laskettu tumma

väriasteikko ja jopa groteskiksi koettu ihmiskuva olivat kummatkin läsnä jo 1800-luvun lopun

symbolismissa ja naturalismissa. Kirjoittaessani murroksista tarkoitan oikeastaan Pierre

Bourdieun (1930–1982) määrittelemiä “osittaisia vallankumouksia”. Bourdieu käytti termiä

taiteen kenttäteoriaansa hahmotellessaan kuvaamaan kentällä157 tapahtuvia vallitsevia

hierarkioita, eli ortodoksia, haastavia muutoksia, heterodoksia, jotka eivät aseta kyseenalaisiksi

kentän perustavanlaatuisia sääntöjä.158

Suomen taiteessa tapahtuikin 1910-luvulla sarja näitä kevyempiä murroksia. Esimerkiksi taiteen

esittävää tehtävää neuvoteltiin uudelleen, mutta ei kumottu. Objektiivisesti todettavissa olevat

muutokset siirtymässä aikakaudesta toiseen eivät tosin ole yhtä tärkeitä tutkielmani kannalta,

kuin taiteilijoiden subjektiiviset tuntemukset osallisuudestaan kumoukselliseen epookkiin,

halusta identifioitua osaksi vastakulttuuriia ja sitä henkilöineisiin edeltäjiin sekä tämän

identiteetin tavat manifestoitua kuvataiteessa.

Niin kutsutun murroskauden eetosta on selitetty 1900-luvun alussa käynnistyneellä

suomalaisten taiteilijademografioiden muutoksella. Toiveikkaiden taiteilijanalkujen määrä

nousi räjähdysmäisesti, kun pääkaupungin ainoa julkinen taidekoulu, Ateneumissa toiminut

Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulu, lisäsi suomenkielistä opetusta ja lievensi

pääsyvaatimuksiaan. Sen seurauksena myös köyhistä suomenkielisistä maanviljelijä- ja

työväestötaustoista lähteneet – tosin lähinnä vielä miespuoliset, sillä piirustuskoulun

naisoppilaat olivat useammin säätyläiskodeista159 – ryhtyivät tavoittelemaan taiteilijan ammattia.

Kun taiteilijoiden määrä kasvoi, kasvoi myös taidekentän kilpailullisuus. Näyttelyitä

järjestettiin enemmän kuin koskaan, joka osaltaan johti yleisön kyllästymiseen ja myynnin

laantumiseen.160 Muutoksista seuraava bohemia, prosessi, jossa enemmän tai vähemmän

pennittömät, myyttisestä ja hohdokkaasta taiteilijaelämästä unelmoivat, samoihin taidekentän

keskuksiin vaeltaneet nuoret eristivät itsensä valtavirtakulttuurista eksentrisillä elintavoillaan ja

156 Pesonen 1991, 41.
157 Bourdieu määritti kentät asemien tai tehtävien strukturoiduiksi kokonaisuuksiksi, joilla toimijoilla on tietty
asema, ja joilla on tiettyjä muuttumattomia lainalaisukksia. Bourdieu 1985 [1980], 105.
158 Bourdieu 1985 [1980], 106–107.
159 Koponen 1986, 32.
160 Anttonen 2006, 39.
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loivat oman yhteiskuntansa yhteiskunnan sisälle, oli tunnettu jo 1800-luvun ranskalaisista

esimerkeistä.161 Piirustuskoulun yleisen sivistystason lasku ja eri tavoin arveluttavien

opiskelijoiden lisääntyminen oli niin suuri shokki, että johtokunta perui pian päätöksensä ja

nosti pääsykoevaatimuksia uudestaan vuonna 1910.162 Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut ja

1800-lukulainen käsitys siitä, millainen yhteiskunnan jäsen taiteilija on, ei koskaan palannut

ennalleen.

Työväenluokkaisten taiteilijoiden kipuaminen kohti suomalaisen avantgarden kärkeä johti

erilaisiin kasvukipuihin. Sivistyneistön keskuudessa pelot uuden taiteen kulttuurittomuudesta,

hallitsemattoman ja potentiaalisesti vallankumouksellisen ”taiteilijaproletariaatin” noususta,

sosialismista ja yhteiskunnallisen tilanteen kärjistymisestä syvensivät vanhojen ihanteiden

kriisiä.163 Vaikka 1910-luvun modernisteista monella oli työväenluokkainen tausta, ei sitä

korostettu taiteessa. Työväenluokkainen identiteetti onkin harvoin kulkenut käsi kädessä

luovaan bohemiaan identifioitumisen kanssa.164 Ylipäätään ainoita tapauksia Euroopassa, jossa

varhainen modernismi ja työväenliikkeet yhdistyivät tietoisen poliittisin tavoittein tapahtui

Venäjän vallankumouksen jälkeen, kun bolshevikkihallitus nosti avantgarden viralliseksi

taidesuuntauksekseen vuosina 1918–1923. Kokeilun murheellinen päätös, modernismin

delegitimisaatio on surullisenkuuluisa.165 Uusien taidesuuntausten vastustus yläluokkien taholta

ja nuorten taiteilijoiden köyhyys johtivat siihen, että taiteilijat eivät pyrkineet

yhteiskunnalliseen luokkanousuun, vaan pikemminkin eristäytymään omaksi poliittisesti

sitoutumattomaksi, boheemiksi luokakseen. Koska boheemit eivät nähneet itseään kuuluvan

suoranaisesti mihinkään yhteiskuntaluokkaan, luokkataistelun sijaan 1910-luvun suomalaisten

boheemitaiteilijoiden kumouksellisuus kohdistui kansallisen ja kansallisromanttisen

taidesuuntauksen vastustamiseen ja kansainvälisen modernismin puolustamiseen.166

Kansainvälisen bohemian 1800-luvun kehityksistä kirjoittaneen kirjallisuudentutkijan Daniel

Cottomin mukaan muista yhteiskuntaluokista eristäytyminen on historiallisesti ollut boheemille

identiteetille keskeistä. Porvarillisuuden, teollistumisen ja kaupallisuuden vastakulttuurina

boheemien tuli olla kategorisesti ulkopuolisia, moraalisesti epäilyttäviä ja eksentrisiä muuhun

yhteiskuntaan verrattuna.167 Koska kukaan ei synny boheemiksi, ja koska mikään instituutio ei

161 Bourdieu 2005 [1996], 55.
162 Valkonen 1990, 175–176.
163 Kallio 1991, 80.
164 Cottom 2013, 28.
165 Werckmeister 2002, 856.
166 Vihanta 2012, 3.
167 Cottom 2013, 4.
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reguloi sitä identiteettinä, niin boheemiuteen kuuluu pakostakin teeskenteleminen – tietyn

keinotekoisen identiteetin, käyttäytymisen ja pukeutumisen omaksuminen – joka oikeastaan on

koko boheemin identiteetin edellytys. Sana boheemi on Cottomin mukaan synonyymi sille

räikeälle esikuviksi kelvanneiden edelläkävijöiden identiteetin kopioimiselle ja sen

persoonalliselle muokkaamiselle, joka määritti tämän uuden yksilötyypin alkuperäisyyttä.

Boheemitaiteilijan arkkityyppi oli, ja sen kuului olla, läpikotaisin keinotekoinen.168 Boheemi-

identiteetin omiminen onkin jatkuvaa performanssia suhteessa porvarilliseen toiseen,

nostalgisoituihin esikuviin ja imaginääriseen boheemiyhteisöön.169 Boheemiin performanssiin

kuuluu olennaisesti myös oman köyhyyden ja kärsimyksen korostaminen ja sen juhlistaminen.

Taiteilijoiden köyhyys olikin samanaikaisesti sekä todennettavissa oleva fakta, että korostettu ja

mytologisoitu osa boheemia taiteilijakokemusta.170 1900-luvun alun Suomessa käsitykset

kärsimyksestä taiteellisen luomistyön pohjana saivat kannatusta nuorten taiteilijoiden

keskuudessa.171

Taiteilijaboheemin identiteetin ylläpito vaati toisen, jonka vastapuoleksi se saattoi muodostua.

Nuorille modernisteille tämä toinen löytyi jo läpimurtonsa tehneistä, suursuosiota nauttivista,

porvarilliseksi mielletyistä taiteilijoista, etenkin heistä, joiden tuotannossa oli humpuukiksi

miellettyjä kirjallisia tai kansallisromanttisia aiheita. Carlstedtin identifioituminen aikansa

boheemiin taiteilijavastakulttuuriin käy hyvin ilmi tämän kotiin Sääksmäelle lähettämästä

kirjeestä vuodelta 1913, joka samalla havainnollistaa vastustuksen kohteita ja syitä:

Nyt on Axeli Gallén Kallelalla [sic], jota ennen vielä jonkun verran ihailimme,

oma näyttely Ateneumilla. Surkuteltava maalari, sillä tämä näyttely on selvintä

selvimmin osoittanut, kuinka pöllö ja tyhjä hänen taiteensa, turhaa komeilemista

banaaleilla väreillä ja loistavalla tekniikalla. Nyt kun kuulen Gallénin nimeä vaan

mainittavankin niin tulee miltei paha olla. Arvostelijat ja yleisö ylistävät pilviin

asti hänen tyhjänpäiväistä kätevyyttään, ihmiset ovat niin tyhmiä, niin

mahdottomia taidetta ymmärtämään, että täytyy hävetä. Toista Ranskassa – nyt on

Gallén muuten saanut kutsun asettamaan tauluja näytteille Venetsiaan, missä hän

saa tauluilleen oman erikoisen salinsa ja silloin koko maailma saa nähdä millaista

se maalaustaide Suomessa on, että se on kulttuurin karikatyyri eikä mitään muuta.

168 Cottom 2013, 11.
169 Cottom 2013, 19.
170 Taiteilija Erkki Koponen kuvasi vielä vanhoilla päivillään 1910-luvun loppua seuraavasti: ”Elämän ihaninta
aikaa siitäkin huolimatta, tai juuri sen takia, että aika oli aineellisesti niin toivottoman köyhää.” Koponen 1986, 37.
171 Karjalainen 2016, 50.
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Ehkä lopetan ajoissa, muuten rupean liian ankaraksi taiteilijoitamme kohtaan, pian

aikaan se on Cézanne se ainoa – niinkuin hän onkin.172

Kirje on hyvä esimerkki prosessista, jossa kentän uudet tulijat haastavat sen vallankäyttäjiä

hyödyttäviä ortodoksia. Gallen-Kallelan antagonisoimiseen vaikutti suosion ja taiteellisen

sisällön tai tyylin lisäksi tämän auktoriteettiasema Suomen taiteilijayhdistyksessä ja kuuluisa

riitely nuoren polven suunnannäyttäjä Tyko Sallisen kanssa vuonna 1912.173 Boheemi-

identiteettiin kuului myös kirjeestä paljastuva itsensä vieraannuttaminen idioottimaisista

massoista, jotka olivat kykenemättömiä tunnistamaan ja arvostamaan ”oikeaa” taidetta. Yksi

toiseutta synnyttävä tekijä oli selkeästi myös edeltävän, nuoresta asti kouluttautuneen ja

ulkomailla akateemisen taidekoulutuksen saaneen taiteilijasukupolven tekninen osaaminen,

jonka Carlstedt tässä yhteydessä näki banaalina kerskumisena yhdessä liiallisen väri-iloittelun

kanssa. Teknisen taituruuden yhdistäminen epärehelliseen ja turhanpäiväiseen pintakoreiluun

olikin ehkä kaiken muun lisäksi myös tarpeellinen selviytymismekanismi. Taidon alisteisuus

näkemykselle oli myös yleinen ekspressionistinen dogma. Fechterkin kirjoitti vuonna 1914, että

taide ei synny osaamisesta vaan sielusta ja pakottavasta tarpeesta ilmaista tunnetta. Liika

tekninen osaaminen oli este välittömälle tunteensiirrolle taiteilijan ja vastaanottajan välillä.

Oppi tiivistyi maksiimiin: “Jos sen taitaa, ei se ole enää taidettakaan”.174 Cézannekin kirjoitti

äidilleen vuonna 1874, että hänen täytyi työskennellä jatkuvasti, jottei vain saavuttaisi

viimeisteltyä täydellisyyttä, joka ansaitsee vain imbesillien arvostuksen. Viimeistelty

illusionistinen maalaus oli vain käsityötä ja teki kaikesta epätaiteellista ja tavanomaista.175

172 Mikko Carlstedtin kirje kotiin Sääksmäelle Helsingistä 26.11.1913. MKCA.6.
173 Karjalainen 2016, 111–113.
174 Saks. ”Wenn mann´s kann, ist’s keine Kunst mehr” Fechter 1920 [1914], 21.
175 Harrison 1993, 206.
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4. Ihminen Mikko Carlstedtin tuotannossa

Carlstedt maalasi muotokuvia 1920-luvun alkuun asti, jonka jälkeen ne katosivat hänen

tuotannostaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.176 Merkittävä osa hänen ihmisaiheisista

maalauksistaan on omakuvia sekä läheisistä ja Sääksmäen naapureista tehtyjä muotokuvia.

Kiinnostava poikkeama hänen maalauksistaan ovat vuosina 1918–1919 valmistuneet

puupiirrokset, joista suuri osa on muotokuvia. Carlstedtin ihmisaiheiset maalaukset huipentuvat

ja lähestulkoon päättyvät hänen ainoaan monumentaaliseen kansankuvaansa Torikojuun

vuodelta 1921.

4.1 Taiteilijaidentiteetti omakuvissa

Carlstedt maalasi omakuvia jo ennen opintojensa aloittamista Ateneumissa vuonna 1911.177

Varhaisimmat löytämäni omakuvat ovat vuodelta 1913. Ateneumin kokoelmiin kuuluvassa

omakuvassa samalta vuodelta (kuva 2) Carlstedt hahmotteli näköisyytensä karkeilla,

huolimattoman näköisillä siveltimenvedoilla pohjustamattomalle pahville. Taustalle jääneet

luonnosjäljet on peitetty sotkuisella harmaalla maalikerroksella, joka jättää taustapahvin

näkyviin. Siveltimenvedot kasvoissa ja vaatteissa on tehty erottuviksi maalin materiaalisuutta

korostaen. Muoto on äärimmäisyyksiä välttäen deformoitua, mutta järsittyä lihapalaa

muistuttava korva ja kulmikkaasti laskostuva takki ovat silmiinpistävän abstrahoituja detaljeja.

Omakuvan maalaustapa näyttää olevan yhtä välinpitämätön, kuin Carlstedtin habituskin.

Hiukset ovat huolittelemattomat, paidan kovaksi tärkätyt kaulukset sojottavat ja riutuneiden

kasvojen ilme on jossain uupuneen, kyllästyneen ja halveksivan ylimielisyyden välimaastossa.

Vertaamalla maalausta vuotta aikaisemmin otettuun valokuvaan (kuva 3), voi nähdä, että

Carlstedt tietoisesti liioitelli eräitä kasvonpiirteitään, silmäpussejaan ja vahvimmin poskipäitään,

jotka hän maalasi huomiota herättävän teräviksi. Eroavaisuudet ovat riittävän huomattavia, että

kyseenalaistin aluksi maalauksen olevan omakuva. Uskoakseni muokkauksille löytyy kuitenkin

perustelu. Kirjeenvaihdossa maininnat Vincent van Goghista yleistyivät Carlstedtin

saatua ”suuren van Gogh -kuvakirjan” joululahjaksi vuonna 1912:

176 Myöhäisimmät Carlstedtin ihmisiä esittävät teokset lienevät Gabriel Engbergin vuonna 1931 Tampereen
taidemuseon hyväksi järjestettyihin arpajaisiin tilaama neljän puupiirroksen sarja, joista kolme oli muotokuvia.
177 Kirjeessä kotiin vuodelta 1910 Carlstedt mainitsee maalaavansa ”80 x 40 cm omakuvaa”. Mikko Carlstedtin
kirje Carlstedtin perheelle Helsingistä 3.11.1910. MKCA.6.
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Ainutlaatuisen suurenmoista on Van Gogh -kirja. – – Hän oli suuri mies, ihmisenä

ja taiteilijana.178

Akateemiseen kirjakauppaan ilmestyi vuonna 1911 myyntiin E.H. Quesnen (1859–1936)

Vincent van Gogh -kirjan saksankielinen painos.179 Sitä ennen myynnissä oli ollut jo Julius

Meier-Graefen kirja van Goghista.180 Van Goghin omakuvia oli mustavalkopainoksina

kummassakin kirjassa. Van Gogh maalasi useita omakuvia samassa, sivulle aseteltuun peiliin

pälyilevässä puoliprofiilissa. Kuvakulma oli omiaan liioittelemaan tämän erottuvia, ulkonevia

poskipäitä (kuva 4). Carlstedt maalasi omakuvassaan kasvonsa niin riutuneesti ja poskipäänsä

niin terävinä, että uskon tämän viitanneen näkemiinsä van Goghin omakuvien

mustavalkoreproduktioihin.

Van Goghin kirjeet olivat levinneet kirjoihin painettuina ympäri Eurooppaa ja lehdissäkin

huomattiin niistä tulleen nuorten maalareiden evankeliumi.181 Tätä taustaa vasten voi väittää,

että Carlstedt ei omakuvassaan pelkästään viitannut van Goghin omakuvien muodollisiin

ominaisuuksiin tai tunnetiloihin, vaan hän osallistui tähän henkilöityneeseen diskurssiin

kärsimystaiteilijuudesta luomistyötä ohjailevana maksiimina ja omakuvalla hän kontribuoi

näihin aikansa boheemeiksi identifioituvien taiteilijoiden omaa kärsimystä ja ulkopuolisuutta

korostaneisiin käsityksiin taiteilijuudesta.

Monista boheemiomakuvista poiketen Carlstedtin vaatetus ei ole kovinkaan eksentristä.

Maalaustehtäviä suorittaessa Suomen taideyhdistyksen opiskelijoilta edellytettiin korkeiden,

kovien kaulusten ja solmion käyttämistä.182 Omakuvasta huokuva tympääntyneisyys saattaa

liittyä piirustuskoulussakin noudatetun porvarilliseksi ja tyhjänpäiväiseksi mielletyn

tapakulttuurin vierastamiseen. Carlstedtin tämän aikaista mentaliteettia ja kokemusmaailmaa

avaavia ilmauksia löytyy Arvo Makkosen arkistossa olevista kirjeistä. Carlstedt kirjoitti

sieluntoverilleen Makkoselle, miten kyllästynyt hän oli porvarillisiin sovinnaistapoihin ja

onttoon seurustelukulttuuriin, joita noudattavat ”orjaraukat” pitivät häntä ”hemmetin suurena

moukkana”.183 Itsensä pitäminen samanaikaisesti karkeana moukkana ja massoista erillisenä

poikkeusyksilönä sekä puhuminen orjamoraliteetista näyttäisivät kertovan jonkinasteisesta

tutustumisesta Friedrich Nietzschen (1844–1900) kirjoituksiin. Carlstedt viljeli näihin aikoihin

kirjeissään pinnallisesti tulkittua nietzscheläistä nihilismiä ja ihmiskuvaa esimerkiksi omaa

178 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 8.6.1913. AMA.2.
179 NA 16.3.1911.
180 Päivä 10.12.1910.
181 Okkonen USr 3.5.1912.
182 Koponen 1986, 32.
183 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
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sairasteluaan tädilleen kommentoidessaan: “Yksi ihminen on jokseenkin vähäpätöinen kappale

tässä miljoonien joukossa.”184 Hän mainitsi myös Tirraselle antamassaan haastattelussa Näin

puhui Zarathustran (1883–1885) nuoruutensa lempilukemistoksi August Strindbergin (1849–

1912) Punaisen huoneen (1879) ja Fjodor Dostojevskin (1821–1881) Raskolnikovin (sic.) (1866)

kanssa.185 Ajatus syrjäytyneestä, väärinymmärretystä nerosta, joka kätkee heikkoutensa

ylemmyydentunnon alle, näytti selkeästi puhuttelevan nuorta Carlstedtia. Viljo Kojo avasi

aikanaan kai yleisempääkin mentaliteettia omaelämäkerrassaan;

Ylimielistä piittaamattomuutta teeskentelevä asenne oli tietenkin kullekin meistä

tuiki tarpeellinen, köyhyyttä, monenlaista avuttomuutta ja epävarmuutta peittävänä

naamiona.186

Esimerkiksi samana vuonna kirjoitetun, Gallen-Kallelaa solvanneen kirjeen kautta tulkittuna

voi nähdä, että Carlstedt omakuvallaan myös halveksi porvarillisia kulttuuriarvoja sekä niihin

kytkeytyneitä odotuksia taiteen kauneusarvoista ja pinnallisesta teknisestä taituruudesta.

Mielenkiintoista kyllä, Carlstedt myös näytti tiedostavan boheemiperformanssin

keinotekoisuuden ja mursi sen fasadia kirjeessään Arvo Makkoselle vuonna 1913. Pitkän ja

dramaattisen selonteon rakkauselämänsä haaksirikkoisuudesta jälkeen hän kirjoitti:

Naurahtelet partaasi minun vakavuudelleni, jonka kuitenkin tiedät ”tehdyksi” niin

kuin se puoleksi onkin, toisena hetkenä kun annan palttua kaikille vakaville

ajatuksille.187

Omakuvan maalaustyylissä on havaittavissa myös yhteneväisyyksiä Cézannen omakuviin,

esimerkiksi monokromaattinen, maalauspohjan paljastava tausta, puoliprofiilista vastakkaiselle

sivulle luotu katse ja kulmikkaat, paksulla mustalla maalatut takin taitokset ja rypyt ovat

elementtejä pienessä omakuvassa, jonka Carlstedt näki vuonna 1912 Pietarin ranskalaisen

taiteen näyttelyssä (kuva 5).188 Kyseinen omakuva oli Cézannelle poikkeuksellisen

väriaskeettinen ja synkkä. Carlstedtin taipumus maalata vuonna 1913 valmistuneet muoto- ja

omakuvansa vastaavan rajoittuneesti selittyy kenties sitä kautta, että hän imitoi Pietarissa

näkemäänsä omakuvaa.

184 Mikko Carlstedtin kirje Tettelle [Carolina Carlstedt] Helsingistä 1916. MKCA. 6
185 Tirranen 1955, 269.
186 Kojo 1960, 172.
187 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
188 Lista näyttelyssä olleista teoksista: Rewald 1996, 564.
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Cézannen äänen voimakkuutta Carlstedtin tämän aikaisissa maalauksissa havainnollistavat

kirjeenvaihdosta löytyvät maininnat. Kotiin Sääksmäelle 26.11.1913 lähettämässä kirjeessään

hän toivoi pääsevänsä mahdollisimman pian Pariisiin tutkimaan Pellerinin kokoelmien

Delacroixin, van Goghin, Gauguinin ja etenkin Cézannen maalauksia, joiden näkeminen olisi

opettavampaa kuin 10-vuotinen koulunkäynti Suomessa. Carlstedt ei kirjeessä säästellyt

ylisanoja:

Cézanne kuuluu olevan väreissään niin ihmeellinen, ettei ainoakaan toinen maalari

koko maailmassa ole häntä voittanut.189

Sanavalinta ”kuuluu” paljastaa jo paljon. Carlstedtilla ei ollut, muutamaa näkemäänsä

esimerkkiä lukuun ottamatta, kattavaa käsitystä suuresti ihailemansa taiteilijan tyylin

yksityiskohdista. Cézannen varaukseton ihailu selittyy kirjeen ajankohdan kautta. Jens Thiis oli

pitänyt esitelmänsä “Cézanne: Modernin taiteen mestari” kuukautta aikaisemmin Helsingissä

4.10.1913.190 Thiis nautti Suomessa suurta arvostusta ja nuorille taiteilijoille tämän Euroopan

uusia tuulia kantavat luennot olivat mullistavia.

Cézannen ihannointi ei rajoittunut vain maalaustaiteellisiin tekoihin. Hänestä oli tullut

Carlstedtille niin suuri esikuva ja samaistumisen kohde, että imitointi ulottui pukeutumiseenkin.

Viljo Kojon mukaan Carlstedt uuden hatun ostaessaan runnoi sen näyttämään enemmän

Cézannen kauhtuneelta huopahatulta.191 Huomautus kielii myös tutustumisesta Cézannen

huopahattuomakuviin. Yhteydet edellisessä omakuvassa jäävät tyylillisten viittausten tasolle,

mutta Kojon lausahduksen perusteella voi olettaa, että kahden hattu päässä maalatun omakuvan

vuosilta 1913 (kuva 6) ja 1914 (kuva 7) hypoteos on jokin Cézannen omakuvista huopahatussa.

Aluksi pidin pintapuolisen vertailun jälkeen luultavana, että Carlstedt oli nähnyt omakuvan

vuodelta 1894 (kuva 8). Maalaus painettiin kuitenkin ensimmäistä kertaa vasta vuonna 1914,

eikä tiettävästi ollut mukana Pietarin ja Kööpenhaminan ranskalaisen taiteen näyttelyissä.192

Sama hattu esiintyy jo vuoden 1913 omakuvassa, joten viittaus asuvalinnalla ja maalauksellakin

vuoden 1894 omakuvaan ei liene ollut mahdollinen. Cézannen lierihattuomakuvista Carlstedt

oli voinut nähdä esimerkiksi Meier-Graefen kirjassa painetun, virheellisesti omakuvaksi

mainitun muotokuvan Gustave Boyeristä (1840–1889) (kuva 9), tai, mitä pidän asustuksen

vuoksi luultavana hypoteoksena kummallekin maalaukselle, omakuvan vuosilta 1879–1880

189 Mikko Carlstedtin kirje kotiin Sääksmäelle Helsingistä 26.11.1913. MKCA.6.
190 Hbl 3.10.1913.
191 ” Kun Mikko osti uuden hatun, niin se piti murjoa Cézannen reuhkojen näköiseksi.” Hertta Tirrasen
muistiinpanot. HTA.4.
192 Carlstedtin näkemässä Pietarin ranskalaisen taiteen näyttelyssä oli tosin mukana yksi tunnistamaton Cézannen
omakuva. Rewald 1996, 468, 564.
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(kuva 10), joka painettiin muutamassa eri julkaisussa ennen vuotta 1913.193 Asustus,

sommitelma, ja stooalaisempi itsensä tarkkailu kantautuvat Cézannen omakuvista Carlstedtin

teoksiin.

Vuoden 1914 omakuvan abstrahoitu, kahteen eri värialueeseen jaettu tausta oli yleinen

tyylikeino lisätä intensiivistä väriä oma- ja muotokuviin, jota käyttivät Carlstedtin

mainitsemista esikuvistakin esimerkiksi van Gogh, Munch ja Lönnberg. Sen valoisampi väritys

on selkeä syrjähyppy vuoden 1913 omakuvien ruskeanharmaasta linjasta.

Vuoden 1914 taiteilijain syysnäyttelyn arviossaan Heikki Tandefelt kirjoitti Carlstedtin

väärinymmärtäneen Cézannea, omaksuneen tältä vain siveltimenkäytön ja tutkineen tämän

teoksia vain jäljennöksien avulla.194 Väittettä, että 1910-luvun alun köyhät taiteilijat joutuivat

harhateille arvaillessaan Cézannen värejä mustavalkokuvista toisteltiin pitkään, kuten vuonna

1929 julkaistu Arvo Makkosesta kertova artikkeli osoittaa:

Ja kyllähän Cézanne mestari onkin taiteilijana, se täytyy myöntää, mutta hänen

palvontansa meni jo niin pitkälle, että, miehet, jotka eivät koskaan olleet nähneet

tämän mestarin töitä, paitsi yksivärisinä jäljennöksinä, alkoivat orjamaisella

hartaudella kulkea mestarin jälkiä. Mutta he erehtyivät suuresti, sillä esikuvan

pääansiot ovat juuri väreissä, joista hänen palvojillaan täällä ei ollut

aavistustakaan.195

Tulkinnat ovat selkeästi liioiteltuja, sillä vähintäänkin Ateneumin Maantiesilta L´Éstaquessa oli

tuttu kaikille kyseisistä taiteilijoista. Väittämä, että Carlstedt olisi väärinymmärtänyt Cézannea

jättää myös huomioimatta tämän oman luovuuden ja pyrkimykset kohti omaperäisyyttä. Hän

jopa mainitsi halveksivansa värien kopioimista toisilta taiteilijoilta.196 Se, että hän tietoisesti

myös erottautui Cézannesta maalaamalla tästä riittävästi poikkeavalla paletilla, on

uskottavampi selitys.

Jos Cézanne vaikutti Carlstedtiin vähemmän värien valinnassa, niin yhtäläisyydet näkyvät

sitäkin vahvemmin sivellintekniikassa ja värinkäytön systeemissä, kuten Tandefelt huomautti.

Cézannen tyylin yksi silmiinpistävimmistä piirteistä oli kuvata objekteja lyhyillä erottuvilla

siveltimenvedoilla, jolloin ne koostuivat suorakulmaisista värialueista, ranskaksi taches,

193 Rewald 1996, 275,
194 T. US-r 18.10.1914.
195 Siippainen 1.2.1929.
196 ” Siellä kuuluu olevan C.E. Jankesilla yksityisnäyttely, jota Richter pirusti ylistää Helsingin Sanomissa, kyllä se
tietenkin on vaan paljasta effektimaalausta, humbuugia, paskaa. Kuuluu varastaneen värejä Bonnardilta ja
Vuillardilta, se jo harmittaa.” Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
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tons”tai plans.197 Kuvattava objekti sai plastillisuuden ja painon tunteensa sekä

syvyysvaikutelmansa näiden rytmillisesti riveihin aseteltujen siveltimenvetojen värien

moduloinnista, eli värisävyjen ja värin lämpötilan, ei tummuuserojen, asteittaisesta

vaihtelusta.198 Tekniikalla on periaatteessa yhteyksiä pointillismiin, mutta muodollisesti ne

eroavat toisistaan merkittävästi, sillä pointillismin pistesysteemin optinen illusionismi,

eriväristen pienikokoisten väritäplien yhteensulautuminen verkkokalvolla, on lähes vastakkaista

Cézannen siveltimenvetojen tarkoitukselliselle erottuvuudelle.199

Cézannen tyylin tutkiminen on tapahtunut taidekirjojen lisäksi tämän ainoan julkisista

suomalaisista taidekokoelmista löytyneen teoksen, Ateneumin kokoelmiin vuonna 1911 ostetun

Maantiesilta, L'Estaque (kuva 11) -maalauksen äärellä. Maalauksessa rytmisten

siveltimenvetojen systeemi on erinomaisesti edustettuna. Niin puut, pilvet kuin kivinen

maantiesiltakin on rakennettu siisteihin suoriin tai lievän diagonaalisiin riveihin asetelluista

lyhyistä siveltimenvedoista. Maantiesilta, L'Estaque on tavallaan tyylillinen hypoteos lähes

koko Carlstedtin varhaisimmalle 1910-luvun alun tuotannolle. Kun kääntää katseensa takaisin

vuoden 1914 omakuvaan huomaa tämän imitoivan Cézannen sivellintekniikkaa, mutta tämän

tyyliä varioiden. Siveltimenvedot ovat järjestelmällisesti pidempiä, lukuun ottamatta joitakin

kasvoilla ja hatun liepeissä kulkevia lyhyempien siveltimenvetojen rivistöjä. Pidemmät,

löysemmät maalausjäljet antavat kuvan impulsiivisemmasta luomisesta, taiteilijan sisäisen

elämän vaistonvaraisesta kankaalle siirtämisestä, kuin Cézannen huolitellumpi ulosanti.

Soveltavaan tulkintaan ovat luultavasti vaikuttaneet vallitsevat taidepuheen diskurssit, joissa

muun muassa maalaamisen välittömyyden ensiarvoisuutta hellittiin läpi 1910-luvun.

Huopahattu oli lainattu Cézannelta ja vuoden 1914 omakuvan vihreä takki saattoi valikoitua

van Goghin vastaavanlaisen vaatekappaleen takia, joka näkyy tämän kuuluisimmissa, itsensä

silpomisen jälkeisissä omakuvissa. Van Goghiin tehdyt viittaukset nousevat boheemi-

identiteettiin liittyvän eksentrisyyden kanssa esille omakuvassa vuosilta 1915–1916 (kuva 12),

josta Timo Huusko kirjoitti:

Yksi boheemitaiteilijoiden kliseisimmistä erottautumisen tavoista on kautta

aikojen ollut harkitun piittaamaton pukeutuminen. Se näkyy esim. Mikko

197 Böhm 2000, 32.
198 Savelainen 1998, 50.
199 Carlstedt kommentoi tätä eroa Tirrasen tekstiin tekemässään korjauksessa: ” ‘Pilkkutekniikasta’ irtaantuminen
oli jo ennen Bbackan salongissa oloamme 1928 alkanut. Sen vuoksi näyttelyssä oli enemmistönä ne työt, joissa
tuota maneeria ei enää näkynyt. Tästä pilkkusysteemistä puheen ollen, saa kirjoituksestanne sen käsityksen, kuin se
olisi ollut eräänlaista pointillismia, eri värisin kirkkain väripistein tehtyä maalausta. Sitä se ei oikeastaan ollut.”
Mikko Carlstedtin päiväämätön kirje Hertta Tirraselle. HTA.4.
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Carlstedtin maalauksessa Omakuva (1915–16). Teoksen ilmeisenä esikuvana on

ollut van Goghin kuuluisa omakuva, jonka tämä maalasi 1889 irti leikkaamaansa

korvaa parannellessaan.200

Kliseestä puhuminen vailla käsitteen avaamista herättää negatiivisia konnotaatioita, ja

hahmotan sen enemmänkin voimaannuttavasti boheemi-identiteetille välttämättömänä ja sitä

määrittävänä edeltäjistä ammennettuna performanssina. Boheemi pukeutuminen kumpusi

vastakkaisuudesta sosiaalisille konventioille ja oli kuin rooliasu.201 Koko boheemi-identiteetti

oli, ja sen oli toimiakseen oltava, klisee. Kliseinen boheemius oli eräänlainen turvaverkko ja sen

yhteisöllisyyden pohja, jossa suomalainen 1910-luvun maalaustaiteen avantgarde kypsyi.

Huusko tunnisti maalauksen esikuvaksi Vincent van Goghin omakuvan vuodelta 1889 (kuva

13). Sama sininen turkisreunainen karvahattu, piippu ja korvien ympärille kiedottua

haavasidettä muistuttavat korkealle vedetyt kaulukset ja kaulahuivi muodostavat Carlstedtin

van Goghia ihailleiden kirjemainintojen valossa riittävän yhteyden, että näen Huuskon tavoin

omakuvan hyperteoksena van Goghin hypoteoksesta. Vaatekappaleiden samat värit vihjaavat,

että Carlstedt oli nähnyt van Goghin maalauksesta värikuvan.202 Tyylin pastissoimisen sijaan

maalaus on vakavasävytteinen temaattinen transformaatio, jossa Carlstedt itsensä van Goghin

paikalle vaihtamalla ihannoi tai ylisti van Goghin ikoniseksi muodostunutta henkilöhahmoa.

Hän näki itsensä van Goghina, tai tämän maalauksen luoman modernin boheemitaiteilijan

arkkityyppiin istuvana traagisena hahmona.

Van Goghin kiehtovuus on selitettävissä nimenomaan tämän traagisella elämäntarinalla.

Cottomin mukaan moderni boheemin konsepti syntyi kuolemasta, sitä määrittäneiden hahmojen

marttyyriydestä.203 Jens Thiisin van Gogh -luento Helsingissä oli sekin otsikoitu Van Gogh – en

konstens martyr.204 Kun Carlstedt puhui van Goghista suurena ihmisenä, viittasi hän

romantisoituun näkemykseen van Goghin tinkimättömyydestä, valmiudesta kärsiä, menettää

järkensä tai vaikka kuollakin taiteensa tähden. Carlstedtin kirjeenvaihdossa autodiagnostiset

maininnat hänen mahdollisesta mielenvikaisuudestaan yleistyvät samaan aikaan kun van Gogh -

maininnatkin.205 Van Goghin tulkintaa ohjaili pitkään paradigma kärsimyksestään ja

200 Huusko 2001, 162.
201 Cottom 2013, 21.
202 En ole paikantanut ajan kirjallisuudesta värireproduktiota van Goghin omakuvasta, mutta kuvia levisi väreissä
myös esimerkiksi kortteina, suurempina printteinä ja mappeihin koottuna.
203 Cottom 2013, 272–273.
204 Hbl 3.10.1913.
205 ” – – onkohan tämä alkua mielipuolisuuteen, tai ehkä tämä valmistaa ja kypsyttää äidin perintöominaisuuksia,
jotka ovat minussa puhjenneet siskosarjan kauneimmaksi kukaksi.” Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle
Sääksmäeltä 8.6.1913 AMA.2.
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ulkopuolisuudestaan luomisvoimaa ammentaneesta taiteilijasta. Viittamalla juuri van Goghin

hulluuden ilmentymänä pidettyyn omakuvaan, Carlstedt myös tuki tätä tulkinnan traditiota. Van

Gogh -myytti ei olisi voinut säilyä yhtä elinvoimaisena yhtä pitkään ilman sitä vahvistaneita

ihailijoita.

Väärinymmärrettyyn, köyhään van Goghiin identifioitumista helpottivat vastaavanlaiset

kokemukset kritiikin ja taloudellisen toimeentulon kanssa. Metatekstejä lukiessa huomaa, että

Carlstedt otettiin ensimmäisissä näyttelyesiintymisissään vastaan toiveikkaasti, mutta

arvostelujen sävy kääntyi vuosina 1914–1915. Häntä moitittiin muun muassa Cézannen

kopioimisesta, mielikuvituksettomuudesta, maalausten toisteisuudesta ja värien likaisuudesta.206

Taiteilijaelämän hohdottomuus ja taloudellinen epävarmuus oli tullut tutuksi piirustuskoulusta

valmistumisen jälkeen. Kirjeessään tädilleen Tettelle vuonna 1916 Carlstedt kirjoitti

joutuneensa toimeentulonsa turvatakseen maalaamaan liukuhihnatyönä pseudonyymeillä

signeerattuja ”humpuukikuvia”, joista osa oli kopioita kuuluisista taideteoksista. Teoksia

syntyi ”kahden viikon aikana neljä päivässä”.207 Samana vuonna tehdyt kirjurintyöt jättivät vain

vähän aikaa maalaamiselle. Hän kirjoitti turhautuneena Leonard Bäcksbackalle toivoen, että

tämä voisi auttaa järjestämään opintomatkan Tanskaan.208 Tusinatauluja maalaamalla ja muita

töitä tekemällä hän putosi Helsingin taide-elämän valokeilasta. Kansallisgallerian

taiteilijaviitekortistossa on vielä vuodelta 1915 lueteltuna 34 lehtiartikkelia, jotka mainitsevat

Carlstedtin tavalla tai toisella. Vuonna 1916 määrä tippuu kolmeen.209

Van Goghin omakuva tarjosi omalaatuisen itsensä esittämisen tavan ja kiinnostavan taiteilija-

arkkityypin, joka piti persoonallistaa. Carlstedtia käsittelevät aikalaismetatekstit kuvailevat

tämän 1910-luvun puolivälin palettia siniviherharmaana.210 Van Goghin leiskuva värimaailma

onkin taittunut Carlstedtille tässä vaiheessa ominaiseen tummaan sinivihreään. Värimaailmaan

on voinut jättää jälkensä muutamat ulkomailla nähdyt Cézannen maalaukset ja toisen käden

kuvailut Cézannesta, jonka palettia kuvailtiin suomalaisten lehtien taideartikkeleissa

dominoivan sinivihreäksi.211 Van Gogh oli otaksuttavasti yksi Carlstedtin kokkareiseen

206 Esim. T. US-r 18.10.1914.
207 Mikko Carlstedtin kirje Tettelle [Carolina Carlstedt] Helsingistä 1916. MKCA. 6.
208 ”Eivät tahdo laskea minua täällä esikunnanhommista. He eivät anna eroa, ainoastaan lomaa – – minulla on jo
oikea matkakuume ja inspiratio rupeaa näyttämään heräämisen oireita. Kun ajattelee kaikkea sitä suurta ja kaunista,
kun kännipäissään saa pian nähdä, niin tulee niin innostuneeksi, ettei viitsisi panna päivääkään hukkaan. Minulla
on ollut kauhean paljon työtä koko kuukauden, kirjoittamista niin että olen kuolla ikävään, maalaamista ei ole
voinut edes ajatellakaan.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle 31.5.1916. MKCA.6.
209 Kansallisgallerian taiteilijaviitekortit: Carlstedt, Mikko.
210 Esim. S.T-lt. DP 18.10.1914; T. US-r. 18.10.1914.
211 Esim. H.S. H&U 10.08.1914
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pastoosiin, erottuviin siveltimenvetoihin ja taustamateriaalin näkyväksi jättämiseen

vaikuttaneista esikuvista Ateneumiin ostetun Katu, Auvers-sur-Oise (1890) (kuva 14) -teoksen

takia, mutta tekniikassa on näkyviä eroja van Goghiin. Siveltimenvedot ovat karkeampia,

impulsiivisempia ja niissä on epäharmoniaa, jotka puuttuvat van Goghin omakuvan

samansuuntaisia virtauksia muodostavista pehmeistä vedoista. Carlstedt rikkoi myös

paikallisvärejä van Goghin omakuvaa enemmän. Siinä missä van Gogh maalasi korostukset

johdonmukaisesti samojen värien vaaleammilla sävyillä, tapahtuu Carlstedtin värimaailmassa

epäjohdonmukaisia loikkauksia. Takin mustassa kauluksessa valo näyttäytyy korostuksissa

vuoroin valkoisena, harmaana, ultramariinin sinisenä ja vihertävänä ruskeana. Kasvoissa

väreillä eksperimentointi on viety pisimmälle. Leuan varjopuoli muodostuu vierekkäisistä

tumman vihreästä ja vaaleanpunaisesta läikästä.

Vuoden 1916 omakuvan koloristiset yksityiskohdat saattavat paljastaa viittauksen esikuvaksi

mainittuun Tyko Salliseen. Sallinen käytti 1910-luvun alkupuolella vahvaa vihreää ihmisen

kasvoja maalatessaan. Carlstedtin muodonanto on tosin hieman järeämpää, kuin Sallisen

häilyvästi ”rapatussa” 1910-luvun alkupuolen tuotannossa. Vankemman muodon vaikutelmaan

johti tapa erotella, luultavasti palettiveitsellä, muodot toisistaan jyrkillä mustilla ääriviivoilla.

Varsinkin kasvonpiirteet on erotettu vapaammin maalatuista elementeistä. Ragnar Ekelundista

kirjoittamassaan kirjassa Leonard Bäcksbacka yhdisti muotojen erottelun mustilla ääriviivoilla

etenkin Paul Gauguinin vaikutukseen.212

Van Goghin ja etenkin Cézannen tuntemus oli vielä näihin aikoihin Suomessa heikoilla

kantimilla. Oman persoonan kytkeminen omakuvien kautta heihin, ja heidän edustamiinsa

taiteellisiin arvoihin, oli varauksetonta ylistämistä, joka samalla myös haastoi

maalaustaiteellisia ortodoksia, kauneusperinteitä ja porvarillista taidetta, asemoituen osaksi

meneillään olevaa maalaustaiteellista murrosta.

Carlstedt teki puupiirroksia vuosina 1918–1919. Syyksi grafiikan kokeilemiseen hän mainitsi

sisällissodan aiheuttaman materiaalipulan.213 Vuodet 1917–1921 Carlstedt oli täysin

riippuvainen työnantajansa Bäcksbackan Sääksmäelle lähettämistä tarvikkeista.

Materiaalipulasta hän kärsi sopimuksen aikana muutenkin, sillä vaikka Bäcksbacka lähetti

kankaita maalausta varten, johti armoton työtahti vaihtoehtomateriaaleille, kuten pahville

maalaamiseen, kankaiden loppuessa alituisesti kesken. Krooninen materiaalipula aiheuttikin

212 Bäcksbacka 1961, 76.
213 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
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kitkaa taiteilijan ja työnantajan välillä.214 Veli Kalle Carlstedt oli onneksi erikoistunut

puupiirtämiseen, ja hänen materiaaliensa ja ohjauksensa avulla syntyivät ensimmäiset todelliset

kokeilunsa graafikkona talvella 1918. Puupiirrosten esikuviksi Mikko Carlstedt mainitsi Edvard

Munchin:

Ateneumissa oli esillä jo kouluvuosina hienoja Munchin puupiirroksia. Olin

syksyllä hankkinut komean Munch-teoksen, jonka puupiirrosjäljennökset olivat

mestaruuden huippuluokkaa.215

Munchin esikuvallisuus on toisaalta ymmärrettävää – olihan kyseessä maineikas,

pohjoismainen, radikaali ekspressionismin edelläkävijä – ja toisaalta mielenkiintoinen

paradoksi. Carlstedt sitoutui läpi uransa lähes vankkumattomasti uskomukseen puhtaasta

maalaustaiteesta ja vältti kaikkea symboliikkaa ja kerronnallisuutta. Munchin tunnetuimmat

puupiirrokset jatkavat hänen maalaustuotantonsa leitmotiveja, mielikuvituksellisia maisemia ja

hahmoja, painajaismaisia unikuvia ja mystiikkaa. Yhteistä Carlstedtin ja Munchin

puupiirustuksille oli vahva, melankolisesti latautunut tunnelma. Carlstedt puupiirroksissaan

sivuutti tai hylki niitä Munchin tuotannon piirteitä, jotka olivat hänen omalle

taiteenfilosofialleen vastakkaisia. Jotain kognitiivisesta dissonanssista kertoo, että Carlstedt

kirjoitti Leonard Bäcksbackalle joutuneensa sanaharkkaan Mikko Oinosen (1883–1956) kanssa

siitä, kumpi oikeastaan oli ”saksalainen humpuukitaiteilija”: Gallen-Kallela vai Munch.

Kyllä se Oinonen on taideasioissa hyvin suuri “nolla”. Kinasimme eräänä päivänä

Münchista [sic.] ja Gauguinista. Oinonen pitää Gallénia paljon suurempana

maalarina, kuin Edvard Münchia! Ohhoh! Kyllä on koomillista! Muuten sanoi hän

Münchiä liian ”saksalaiseksi” (!) kun taas Gallén ei olisi ”saksalainen”

humbugeristi. Älä siis pelkää että ”Septem” panee pääni pyörälle. Ei ikinä! Olen

kyllä itse humbugimaalari, mutta ymmärrän sentään mikä on hyvää ja mikä

huonoa.216

Saksalaisuudella tyypillisesti viitattiin ominaisuuksiin, kuten mielikuvituksellisuuteen, uniin,

satuihin ja huumoriinkin,217 joita ironisesti löytyy sekä Gallen-Kallelan että Munchin

214 Esim. “Olen odottanut jo useita päiviä kangasta ym. ja kun sitä ei ole tullut, on minun täytynyt maalata pahville.
Oletko sinä suuttunut minuun tai loppuiko tämä ‘kontrahti’ jo alkuunsa? Minulla on ollut kova halu maalata –
suurempi innostus kuin koskaan ennen ja siitä saan kiittää sinua. – – Nyt vaan minua surettaa, jos sinä et enää
tahdo lähettää minulle aineita, ja koko kesänä en voi maalata sillä kotoa en voi pyytää mitään.” Mikko Carlstedtin
päiväämätön kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä kevättalvella 1917. Yksityisarkisto.
215 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
216 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 30.6.1919. Yksityisarkisto.
217 Kallio 1998, 16.
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maalauksista. Kirjeessä mainittu vastakkaisuus Septem-ryhmän kanssa on ainoa Carlstedtin

kirjeenvaihdosta löytämäni. Kun kirjeen vastaanottajana oli Bäcksbacka, puhui se myös

Helsingin galleriakentän kahtiajakautumisesta, jossa Marraskuun ryhmän jäsenet pitivät

näyttelyitään Bäcksbackan sekä Stenmanin gallerioissa, ja entiset septemläiset Ivar

Hörhammerin galleriassa.218 Suurimmaksi osaksi ryhmien jäsenet suhtautuivat toisiinsa

kunnioituksella, vaikka – kuten yllä kävi ilmi – tiedostivatkin erilaisuutensa. Vuonna 1915

Carlstedtit ja Makkonen pitivät Ateneumissa yhteisnäyttelyn, joka onnistui yli odotusten ja

jonka ansiosta Magnus Enckell kutsui Mikko Carlstedtin osallistumaan Septemin näyttelyyn.219

Näyttelyyn oli kutsuttu esimerkiksi myös Valle Rosenberg sekä tulevat Marraskuun ryhmän

perustajajäsenet Alvar Cawén, Tyko Sallinen ja Ragnar Ekelund. Varhaiseen suomalaiseen

taidehistoriankirjoitukseen iskostui Ludvig Wennervirran Kööpenhaminan suomalaisen taiteen

näyttelyn vanavedessä propagoima näkemys Marraskuun ryhmän ja Septemin

vastakkaisuudesta, kilpailu- tai jopa vihollisasetelmasta.220 Carlstedtille Enckellin kutsu oli

ylpeydenaihe, ja hän nosti sen esille niin omaelämäkerrassaan kuin Tirrasen haastattelussakin.

Hän joutui lopulta kieltäytymään näyttelykutsusta, sillä kaikki hänen uudet teoksensa olivat

olleet jo esillä saman vuoden Ateneumin ryhmänäyttelyssä.221

Carlstedt teki ainakin yhden omakuvan puupiirtämällä (kuva 15), jossa hän kuvasi itsensä

aallonpohjalla. Mainittuja yhteyksiä Munchiin ei ole vaikea paikantaa, sillä harva taiteilija oli

tähän mennessä ollut yhtä armoton omakuvissaan kuin Munch.222 Tuntuu, kuin Helsingin

kauden kirjeissään Makkoselle Carlstedt olisi vielä leikitellyt boheemiuteen olennaisesti

liittyvällä kärsimysnäytelmällä, mutta hänen Bäcksbackalle lähettämistään kirjeistä välittyy

aidon tuntuinen huoli hänen mielenterveydestään ja jaksamisestaan. Kirjeissä toistuvat

turhautuminen mesenaattisuhteen kömpelyydestä ja värilähetysten takkuilusta, ahdistus

maaseudun yksinäisyydestä ja syksyn pimeydestä sekä pelot huonosta kritiikistä, tulevasta

hermoromahduksesta, rahapulasta ja hetken aikaa sisällissodastakin. Usein tunteet purkautuivat

218 Tämä kilpailuasetelma käy ilmi muutamista Carlstedtin Bäcksbackalle lähettämistä kirjeistä. Bäcksbacka mm.
pelkäsi, että Carlstedt loikkaisi Hörhammerin talliin: “Sinun surullinen epäilyksesi minun petollisesta
siirtymisestäni Hörhammerin tai jonkin muun rengiksi on epäoikeutettu.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard
Bäcksbackalle Sääksmäeltä 11.7.1918. Yksityisarkisto. Vuotta myöhemmin Bäcksbackan jäädessä taas jälkeen
palkanmaksussa Carlstedt käytti tämän pelkoja vipuvarana: “Hörhammer esim. maksaa precis. ja Oinonen kehottaa
minua myymään sinne. Hörhammer maksaa Oinoselle 2000mk. kuukaudessa ja hänen ei tarvitse maalata sille vielä
yhtä ainoata kuvaa, jokaisesta kuvasta saa hän, Oinonen, vielä pyytämänsä hinnan ja saa myydä loput, mitä he ei
osta, muualle.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle 26.6.1919. Yksityisarkisto. Seuraavassa kirjeessään
Carlstedt pyyteli uhkaustaan anteeksi ja sanoi, ettei koskaan ryhdy “Hörhammerin orjaksi”. Mikko Carlstedtin kirje
Leonard Bäcksbackalle 30.6.1919. Yksityisarkisto.
219 Tirranen 1955, 269.
220 Huusko 1996, 105–106, Leponiemi-Utrio 1996, 26.
221 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta .MKCA.7.
222 Müller-Westermann 2005, 15.



48

raivona Bäcksbackaa kohtaan. Sisällissodan aikoihin hän oli kirjeiden perusteella

hermoromahduksen partaalla:

Minun täytyy nyt kerran tunnustaa sinulle, että minä hyvin, hyvin mielelläni

tekisin kaikki niin kuin muutkin ihmiset, tulisin minne vaan minne pyydät, mutta

minä en voi! Minua vaivaa nyt jo niin suuri mielisairaus, tai suoranainen hulluus,

että minä odotan vaan sitä hetkeä milloinka minä kokonaan olen parantumaton ja

minut otetaan johonkin sairaalaan. Minä kärsin niin kauheasti, ettet voi sitä uskoa –

ja minä kadehdin kaikkia niitä onnellisia ihmisiä joita tapaan. Se on tämä minun

kurja elämäni ja karaktäärin puute, joka vie minut niin alas, alas, etten voi siitä

enää nousta.223

Carlstedtin ja Bäcksbackan välisen mesenaattisopimuksen aikaisen kirjeenvaihdon juoni pohjaa

sopimuksen kömpelyyteen kyllästyneen, itseään kroonisesti epäilevän, omasta

ahdistuneisuudestaan avoimesti kertovan ja siitä myös mustaa huumoria vääntävän taiteilijan ja

tätä ystävä-työnantaja -roolien vuoksi kannustavan mesenaatin väliseen jännitteisyyteen.

Leskelä-Kärjen mukaan kirjeiden kirjoittajan on helpompi olla avoin kuin kasvokkain

keskustelevan, sillä vuorovaikutteisuus ei ole välitöntä, ja kirjoittaja käy aluksi enemmänkin

dialogia itsensä kanssa.224 Kirjeenvaihto tarjoaa siis tietyn – luonnollisesti vaillinaisen, osittain

korostetun ja performoidun – psykologisen profiilin, joka avaa sukulaisuussuhdetta esimerkiksi

Munchin tuotannon eksistentiaaliseen tuskaan. Carlstedtin voi väittää ajatelleen taideteosten

välittävän tekijänsä sisäistä maailmaa, joten hänen tietyn aikakautensa mielenmaisemalla ja

tunne-elämällä sekä taiteellisen tuotannon välittämillä tunnelmilla on looginen yhteys.

Munchin puupiirroksissa on yleistäen tunnistettavissa tyylillisesti kaksi eri linjaa. Toinen

pohjasi laajoihin, syntetistisiin mustiin värikenttiin ja pitkiin, aaltoilevina ja orgaanisina

tehtyihin kaiverruksiin. Toinen taas suoraviivaisempien ja tiheiden uurteiden rytmiikkaan.

Carlstedt imitoi puupiirroksissaan jälkimmäistä tyyliä, ja monet hänen puupiirroksistaan ovatkin

täynnä tiheitä muotoa antavia lähes horror vacuista kertovia piirrosjälkiä. Tekniikka on

pyrkimyksissään saman henkinen hänen maalauksissaan käyttämänsä sivellintekniikan kanssa.

Omakuvassa on samankaltaisuutta Munchin vanhaa kalastajaukkoa esittävään muotokuvaan,

joka on myös omakuvan mahdollinen hypoteos (kuva 16). Carlstedtin pukeutuminen muistuttaa

kalastajaa ja kuvatilan ulkopuolelle pälyilevä epäluuloinen katse, taustan pystysuorat viivat,

223 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 10.6.1918. Yksityisarkisto.
224 Leskelä-Kärki, 2009.
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miesten väsähtäneet olemukset ja alalaidan peittävä musta takki sitovat teoksia toisiinsa.

Omakuvan Mikko Carlstedt näyttää väsyneeltä ja vanhalta, paljon vanhemmalta kuin hänen 27-

ikävuottaan antaisivat olettaa. Vaikutelma syntyy kovista, kulmikkaista viivoista, joilla hän

muotoili raskaat silmäluomensa ja omakuvilleen tunnusmerkilliset silmäpussinsa, alaspäin

kääntyneet suupielet ja niitä reunustavat kasvojen rypyt. Carlstedt ei pyrkinyt näyttämään

Cézannelta tai van Goghilta vaan korosti maalaisuuttaan ja näyttäytyi kalastajaukon tavoin

lähinnä krapulaa potevana kansanmiehenä.

Myöhäisimmässä löytämässäni Carlstedtin maalaamassa omakuvassa vuodelta 1919 (kuva 17)

hän kuvasi itsensä jälleen hieman van Goghin tapaan karvahattuun ja turkiksiin kääriytyneenä

ja piippua polttelemassa. Tumma tausta, valuvan näkyinen maalauspinta ja rooliasua

muistuttava pukeutuminen tuovat elävästi mieleen myös Rembrandt Harmenszoon van Rijnin

(1606–1669) tronie-tyyliset tummataustaiset muotokuvat ja omakuvat. Carlstedt oli edellisenä

vuonna kertonut innostuksestaan Rembrandtin taiteeseen Bäcksbackalle ja pyysi häntä

lähettämään Rembrandtista kertovaa kirjallisuutta Sääksmäelle.225

Maalauksesta käy ilmi Carlstedtin paletin synkkeneminen 1910-luvun lähetessä loppuaan, mikä

ei kuitenkaan tarkoittanut sen köyhtymistä, pikemminkin päinvastoin. Vallitsevan ruskean,

mustan ja harmaan lomasta nousee eläväisiä vihreitä, sinisiä, punaisia ja okran sävyisiä

siveltimenvetojen rivistöjä. Carlstedtin maalaukset ovatkin väritykseltään harhaanjohtavia.

Ensivaikutelma kielii sammuneista väreistä, mutta paletin koko kirjo paljastuu katsomalla

teoksia lähietäisyydeltä. Toiston kautta muodostunut käsitys siitä, että marraskuulaiset

maalasivat vain ruskean ja harmaan ilottomin sävyin, ei monenkaan taiteilijan kohdalla kestä

kriittistä tarkastelua. Carlstedtin maalaukset välittyvät myös harvinaisen huonosti

kaksiulotteisina, impaston poikkeuksellisen paksuuden hävitessä täysin. Carlstedt olikin 1910-

luvun lopussa ja 1920-luvun alussa yksi voimakkaimmin impastoa käyttäneistä

suomalaistaiteilijoista.

Omakuvan silmiinpistävin värielementti on Carlstedtin vihertävä iho, joka vie ajatukset

sairauteen tai toipilaisuuteen. Vuoden 1918 marraskuussa Carlstedt sairastui vakavasti, oman

olettamuksensa mukaan espanjantautiin, jonka takia hän jäi sivuun Marraskuun ryhmän

ensimmäisestä näyttelystä:

225 “Kuule Jussi, käy akadeemisessa kirjakaupassa katsomassa, siellä on eräs suuri hieno teos, jossa on kaikki
Rembrandtin etsaukset ja piirustukset. -- Se on hyvin suuri ja paksu, mutta saakelin saakelin suurenmoinen.”
Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 22.9.1918. Yksityiskokoelma.
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Makaan sairaana ja kuudes päivä on kulunut iltaan maatessa ja kuinka kauan

kestänee ennenkuin tulen entiselleen. Keuhkoissani on katarri, korisee vaan ja

heikko olen niin, että hei sitten.226

Maalaus voisi olla siis syntynyt alkuvuodesta talvella 1919 pitkän sairastelun jälkimainigeissa

ja ateljeen ollessa kylmimmillään. Tämän aikaisissa kirjeissä välittyy myös ahdistus ja epätoivo

omasta taiteilijuudesta sekä toive yksinkertaisemmasta elämästä maanviljelijänä.227 Hän otti

kirjeissään etäisyyttä vieraaksi kokemaansa edistykselliseen ja hienostuneeseen

kaupunkilaiselämään, johon ei enää nähnyt sopivansa:

Olen niin pirun ikävystyttävä ja epäsiisti. En voi mitenkään näyttäytyä

paremmassa seurassa. Mitä helvettiä minä teen Helsingissä, automobiilien ja muun

sellaisen keskellä.228

Omakuvassa ei esiinnykään mies, joka olisi sinut itsensä tai ulkomaailman kanssa. Kirjeistä

avautuvasta maailmankuvasta sekä ahdingosta päätellen vuoden 1919 omakuvallaan Carlstedt

loi omakuvassaan itsestään kuvaa eräänlaisena taiteelleen omistautuneena, sen seurauksena

eristäytyneenä ja kärsivänä korpiboheemina. Samalla hän käsitteli hänen heikkenevää

terveydentilaansa ja mielenterveyttään. Kaikista Carlstedtin omakuvista se kenties selkeimmin

puoltaa käsitystä kärsimyksestä ja eristäytymisestä luomistyön pohjana, taiteesta ja

taiteilijuudesta jatkuvana, yksinäisenä kamppailuna itsensä ja ulkomaailman kanssa. Tällä

näkemyksellä on myös mimeettisiä yhteyksiä edellä mainittuihin taiteellisiin esikuviin

Cézanneen ja van Goghiin, joiden kummankin erakkoutta pidettiin luomistyön väkevyyttä

selittävänä tekijänä.

On syytä myös huomioida tämän ulkomaailmasta eristäytyvän kärsimysboheemiuden fantasian

sukupuolittuneisuus. Lähes kaikki tätä identiteettiä muokanneet suuret esikuvat, taiteilijat,

joiden luomisvoimaa selitettiin hulluuden tai masennuksen kautta, olivat miehiä. Itse nerouden

käsite oli syvästi sukupuolittunut ja aiheutti sen, että naistaiteilijoita saatettiin arvioida

epäreiluin kriteerein verrattuna mieskollegoihinsa. Miehen hulluus oli potentiaalisesti neroutta,

naisen vain hulluutta. Ongelmallisuudestaan huolimatta, kärsivän miesneron arkkityypin voi

myös väittää tarjonneen väyliä ulos jumiutuneista sukupuolistereotypioista. Herkkä ja

226 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle ”Espanjasta” 15.11.1918. Yksityisarkisto.
227 ”Unelmoin päivästä, jolloin saan oman talon ja toimeentulon maasta; ‘taiteilija’ minussa saa kuolla pois – –
Kaikki naivit taiteilijaunelmat saavat mennä tuuleen, minä en ole mikään taiteilija.” Mikko Carlstedtin kirje
Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 30.7.1919. Yksityisarkisto.
228 “Jag är så förbannat tråkig och rojsig, jag kan omöjligt komma I bättre sällskap.Vad fan gör jag I H:fors - med
automobiler och saker.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle 25.5.1917. Yksityisarkisto.
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introvertti Carlstedt oli kamppaillut oman maskuliinisuutensa, sen riittämättömyyden ja

sopimattomuuden vallallaan olleeseen käsitykseen mieheydestä, kanssa kirjeistä päätellen koko

nuoruutensa:

– – mikäköhän tällaisella miehellä on tarkoituksena elää, sentimentaalisen

epämiehekäs kun olen joka hermoani myöten ja harmittaa niin sanomattomasti se,

etten voi peittää sentimentaalisuuttani, vaan esim. tässä kirjeessä paljastan sinulle

koko akkamaisuuteni ja kakkamaisuuteni.229

Identifoituminen van Goghin kaltaisiin avoimesti herkkyyttään omakuvissaan avanneisiin

hahmoihin tarjosi taiteen keinoin mahdollisuuden koodata oma epämiehinen herkkyys

maskuliiniseksi hyväksyttyyn muotoon. Omakuvissaan Carlstedt paljasti epämiehekkäiksi

miellettyjä ominaisuuksiaan menettämättä miehisyyttään vaan päinvastoin jopa pönkittäen sitä

miehiseksi mielletyn kärsimystaiteilijan arkkityypin kautta.

Carlstedtin myöhäiset omakuvat näyttäisivät myötäilevän 1910-luvun loppupuolella havaittavaa

pehmeää paradigmanmuutosta suomalaisissa taiteilijaomakuvissa. Taiteilijat, jotka olivat vielä

vuosikymmenen alussa kuvanneet itsensä uhmakkaina, eksentrisinä ja urbaaneina uuden

aikakauden sanansaattajina näyttäytyivät nyt omakuvissaan karvalakkisina maalaisukkoina.

Koko Marraskuun ryhmän ihmiskuvausta on yleistäen kuvailtu ”kirveellä veistettyä

maalaisuutta korostavaksi”,230 joka ylettyi myös itserepresentaatioon. Omakuvia maalasivat

samassa hengessä useammatkin ryhmän taiteilijat, kuten Ilmari Aalto (kuva 18). Samoin kuin

taitelijat olivat muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin lähteneet etsimään todellista Suomea

käymättömistä korpimaista, lähti marraskuulaisten sukupolvi etsimään sitä synnyinpaikoiltaan

agraari-Suomesta. Marraskuun ryhmän jäsenistä suuri osa oli muuttanut takaisin maaseudulle

1910-luvun loppuun mennessä. Omakuvat voisi sikäli nähdä liittyvän taiteilijaboheemi-

identiteetin muutokseen aiemmasta, urbaanimmasta ja dandymaisemmasta high bohemiasta

agraarisempaan, kieltolain sanelemaan, paloviinankäryiseen low bohemiaan.231

4.2 Muotokuvia omilla ehdoilla

Carlstedtin kirjeenvaihto paljastaa tämän maalanneen muotokuvia uransa ensimmäisinä vuosina

ahkerasti. Malleina saivat toimia vähäosaiset, kuten ”jalaton ukonrähjä”, jolle Carlstedt maksoi

229 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
230 Sinisalo 2001, 238.
231 Ks. Cottom 2013, 20.
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Ateneumin kipsimalleihin kyllästyneenä 50 penniä tunnilta mallina istumisesta vuonna 1911.232

Kotona Sääksmäellä hän maalasi lähiseutujen talonpoikaisväestöä ja malleja löytyi myös

esimerkiksi köyhäinkodeista:

Vaivaistalossa maalasin eilen ämmän, joka imettää lastaan, aihe jumalallisen hieno,

mutta paskaa tuli, puhdasta, oivallista paskaa.233

Kuten yllä olevasta sitaatista voi huomata, Carlstedt oli kirjeissään kyyninen omaa

työskentelyään kohtaan. Asenne vahvistui vuodesta 1913 eteenpäin, jolloin Makkoselle

lähetetyissä kirjeissä luodun nuoren, uhmakkaan ja kaikkitietävän nousukkaan mentaliteetti234

teki tilaa jatkuvalle, piinaavalle epävarmuudelle. Kirjeenvaihdossa minkäänlaiset positiiviset

maininnat omista maalauksista ovat harvassa. Yksi poikkeus on maalaus vuodelta 1913, jolloin

Carlstedtilla oli vielä taipumusta rehentelyyn, jota hän kutsui Tupakanpolttajaksi (kuva 19).

Maalaus kuuluu nykyään Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmiin nimellä Pekkalan Kalle. Sen

tunnistaa samaiseksi Tupakanpolttajaksi kirjeeseen tehdyn piirustuksen perusteella. Kirjeessä

Carlstedt harvinaisesti innostui ylistämään itseään;

Olen niin jumalaisen inspiratsioonin vallassa ollut viikkokaudet, ja luulen yhtä

kuvistani, sitä ”tupakanpolttajaa” jo perkeleellisen eteväksi.235

Maalaus oli lahjoitus Hämeenlinnan taidemuseoon Kalle Carlstedtin perikunnalta, joten

maalauksen uusi nimi perustuu luultavasti siihen, että sen malli on tunnistettu. Vaikka

maalauksen miehellä oli kasvonpiirteistä tunnistettava malli, on sen koko yleisolemus

yhdistettävissä sen hypoteokseen, Cézannen vastaavaan Tupakoitsija (Paulin Paulet) -

maalaukseen vuodelta 1890. Tupakoitsija oli kansainvälisesti tunnettu, sillä se painettiin jo

Meier-Graefen kirjassa vuonna 1910 (kuva 20). Tupakanpolttajassa toistuu alkuperäisen nimen

ohella miehen kasvojaan käsiään nojaava asento ja mallien yhdennäköisyys niin

kasvonpiirteissä kuin pukeutumisessakin. Tupakanpolttajassa voi havaita sekä hypoteoksen

tyylin imitointia että selkeää aiheen transformointia. Teos on Cézannen Tupakoitsijan

transpositio, jossa lähempi rajaus ja mallin asennon päinvastaiseksi kääntäminen luovat eroa

alkuperäiseen teokseen. Sen voisi nähdä tarkemmin paragmaattisena transpositiona, sillä

Cézannen maalaus kaikesta jähmettyneisyydestään huolimatta on laatukuva, joka kuvaa

232 Mikko Carlstedtin kirje Carlstedtin perheelle Helsingistä 24.9.1911. MKCA.6.
233 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
234 Esim. “Kyllä mekin kevätpuoleen anastamme Ateneumin salin ryhmänäyttelyymme: Ekelund, Makkonen, K.-
ja M. Carlstedt. Niin silloin teemme ihmeitä ja yhdellä iskulla olemme nerojen kirjoissa.” Mikko Carlstedtin kirje
Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913.
235 Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
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keittiöpöydän ääressä tylsistyneesti tupakoivaa talonpoikaa, mutta Carlstedtin maalaus on

puhtaammin vain muotokuva, jossa malli tiedostaa maalarin ja yleisönkin. Carlstedtin

primäärinen intentio oli ilmeisesti maalata cézannelainen muotokuva ja tyytyväisyys

Tupakanpolttajan lopputulokseen on voinut syntyä mielikuvasta, että hän on onnistunut

aikomuksessaan päästä aiempaa lähemmäksi ylimaailmallisen Cézannen ymmärtämistä ja

tulkintaa tätä täysin sokeasti kopioimatta.

Meier-Graefe kuvaili Cézannen muotokuvia hakattujen lihakimpaleiden näköisiksi,

kömpelöiksi ja epähienostuneiksi. Tarkoituksellisen kömpelyyden ja epähienostuneisuuden

lisäksi Meier-Graefen kuvailemat maalaustekniset ominaisuudet; oranssi-okra vetisillä, taustan

paljastavilla siveltimenvedoilla ovat Tupakanpolttajassa dominoivia.236 Miltei kaikki

Carlstedtin vuoden 1913 ihmisaiheiset maalaukset omakuvista lähtien noudattelevat samaa

kaavaa; alustana toimi pahvi, joka paistoi sotkuisesti maalatun taustan alta. Tupakanpolttaja on

maalattu okran ja oranssin lisäksi sammuneilla tai ”likaisilla” harmaan ja ruskean sävyillä.

Cézannen Tupakoitsijan vaivihkaisesta väriloistosta ei ole mustavalkoreproduktion ja

Carlstedtin tähän aikaan suosineen äärimmäisen niukan paletin läpi kantautunut paljoakaan.

Carlstedtin tulkinnat Cézannesta liittyvät esimerkiksi Thiisin luennoillaan mainitsemiin

kauneudenvastaisiin periaatteisiin. Gallen-Kallelaa parjanneessa kirjeessä samalta vuodelta

ilmenee uskomus siitä, että liiallinen värinkäyttö olisi suurelle yleisölle suunnattu banaali

tehokeino. Nämä uskomukset ja kirjeessä avautuva konfliktinhakuisuus huomioon ottaen

Carlstedtin pyrkimyksiään erityisen hyvin heijastelevana pitämän maalauksen yksi

illokutiivinen sävy on hyökkäys Gallen-Kallelankin edustamaa “banaalia värikoreilua” ja liian

hienostunutta tekniikkaa vastaan.

Carlstedtin opiskeluaikojen kaveriporukka Makkonen, Ekelund ja Kalle Carlstedt, joista Signe

Tandefelt käytti nimitystä “den lilla Ekelundska klicken”237 ja Sigurd Frosterus “De

Svartbruna”,238 näytti arvostelujen perusteella suosivan näitä askeettisia värejä. Esimerkiksi

Hufvudstadsbladetin kriitikko Nils Wasastjerna koki vuoden 1913 Suomen taiteilijain

näyttelyssä porukan värinkäytön täysin valtavirrasta poikkeavana.239 “Mustaruskeat” näyttivät

olleen askeleen edellä 1910-luvun puolivälissä tapahtunutta ortodoksan siirtymää kohti

tummempien värien voittokulkua. Esimerkiksi Sallisella muutos tapahtui vasta muutama vuosi

236 Meier-Graefe 1910, 8–9.
237 S.T-lt. DP 10.5.1914.
238 S.F. Tiden, 25.10.1913.
239 “En ovanlighet på utställningen utgörä de utställdä arbetena af Kaarlo och Mikko Carlstedt, Ragnar Ekelund
och Arvo Makkonen, hvilka alla präglas af en tämligen mörk och dämpad färgskala i grått och brunt.” Nils W. Hbl
29.10.1913.
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tämän jälkeen.240 Osansa vuoden 1913 palettiin on voinut kantaa, hieman ironisesti ottaen

huomioon ryhmän yksipuolinen maine puhtaan ja kirkkaan paletin puoltajana, myös Septemin

saman vuoden näyttely, johon kutsutut ranskalaiset Pierre Bonnard, Ker-Xavier Roussel (1867–

1944) ja Charles Guerin (1875–1939) todistivat Valvojaan kirjoittaneen Fredrik Lindströmin

mukaan harmaan-ruskeilla maalauksillaan, että viime vuosien värikehitys olisi loppumassa ja

painumassa taas alaspäin.241

Toinen esimerkki vuoden 1913 ankeasävyisistä muotokuvista on Tupakoitsijan kanssa samoihin

aikoihin pahville maalattu Kaapelin Taava (1913) (kuva 21), joka vie ajatukset yllättävään

suuntaan. Suomalaisen 1910- ja 20-lukujen ekspressionismin aiheet olivat saman kaltaisia kuin

1800-luvun realismissa ja naturalismissa. Maalauksen naisen ryppyiset kasvot, viiruiksi

siristyneet silmät ja vahvasti alaspäin kääntyneet suupielet muistuttavat Akseli Gallen-Kallelan

Akka ja Kissa (1885) (kuva 22) -maalauksen aikoinaan kohuttua ihmiskuvaa. Carlstedt tuskin

viittasi anathemaansa Gallen-Kallelaan, mutta yhteydet naturalismin ihmiskuvaan eivät ole

yhtään niin yllättäviä, kuin voisi ensin kuvitella. Gallen-Kallelan vastustus nuorten parissa ei

koskaan keskittynyt hänen naturalistiseen kauteensa, vaan myöhempään symbolismiin ja

kansallisromantiikkaan. Porvarillisia taidekäsityksiä shokeeraaviksi tarkoitetuissa “rumissa”

ihmiskuvauksissa ei enää 1910-luvulla ollut loppujen lopuksi kovinkaan paljon uutta.242

Marraskuulaisten sukupolven modernisoituvan yhteiskunnan kanssa poikkiteloin asettautunut

modernismi jatkoi, kuten Carlstedt muotokuvillaan teki, realismin ja naturalismin aatetta kuvata

vähäosaisia maaseudun ihmisisiä kaunistelematta. Naturalistit kuitenkin maalasivat rumaksi

koetut aiheensa kauniilla tekniikalla tai ainakin teknisesti “oikein”. Tunne uuden luomisesta ja

kumouksellisuudesta vanhaa kulttuurikautta kohtaan saatiin aikaan myös maalaamalla

“rumasti” tai “väärin”.

Carlstedt maalasi vain muutamia tilausmuotokuvia. Hän ei koskaan profiloitunut

muotokuvamaalariksi, eikä hänen kirjeenvaihdossaan käy juurikaan ilmi muotokuvatilauksia.

Hän maalasi muutamia tilausmuotokuvia työnantajastaan Leonard Bäcksbackasta ja tämän

vaimosta Katarinasta. Kirjeenvaihdosta käy ilmi Carlstedtin suuret vaikeudet

muotokuvamaalarina silloin, kun hänen tuli miellyttää tilaajaa. Hän maalasi muutaman

yrityksen Katarina Bäcksbackan muotokuvasta, ja piti tilaajan odotusten teoksen kauneudesta ja

240 Olli Valkosen mukaan Sallisen tuotantoon alkoi ilmestyä väriaskeettisia kokeiluja vuonna 1914. Valkonen 1990,
203.
241 Lindström. Valvoja 1.1.1913.
242 Huusko 2007, 12–13.
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oman tyylinsä yhdistämistä ylitsepääsemättömän vaikeana.243 Vuoden 1913 äärimmilleen viety

väriaskeettisuus oli ohitsemenevä ilmiö ja vuonna 1917 maalattu Bäcksbackan muotokuva

(kuva 23) on Carlstedtin väri-ilmaisun räikeimmästä päästä. Tausta on tilkkutäkkimäinen,

täysin abstrahoitu, valuvan näköisten alla prima -kerrosten mosaiikki. Bäcksbackan hahmon

ääriviivoista huomaa Carlstedtille tyypillisesti myös pentimenton jälkiä. Muotokuva oli

oletettavasti tuottanut Carlstedtille vaikeuksia ja hän korjaili tuloksia ronskisti päälle

maalaamalla.

Carlstedtin tunnistettava, Cézannea tutkimalla kehitetty, mutta omintakeinen ja joustava

sivellintekniikka löysi uomansa yhä vahvemmin vuodesta 1917 eteenpäin. Siveltimenvedot

taipuivat yhä useammin aaltomaiseen tai siksakmaiseen muotoon. Väräjävä toteutus teki

muodoista karkeita, raskaita ja häilyvärajaisia. Siveltimessä oli yleensä montaa eri väriä

aaltomuotoja maalatessa, kuten Bäcksbackan hatun viereisessä punertavan harmaassa

värielementissä. Cézanneen tehtyjen viittauksien lisäksi Carlstedt sopeutti maalaustapaansa

persoonallista ekspressionistista elämäntunnetta ja ilmaisun välittömyyttä edellyttäneiden

diskurssien vaatimaan suuntaan.

Carlstedtin sivellintekniikasta tuli hänet monista muista sukupolvensa maalareista erottava

yksilöllinen ominaisuus. Tyyli ei syntynyt vailla virikkeitä. On hyvin mahdollista, että siihen

vaikutti Uuno Alangon 1910-luvun puolivälin tuotanto.244 Alangon tyyli, jolla hän maalasi

lyhyen kubistisen kautensa jälkeen esimerkiksi interiöörejä, on samankaltainen joidenkin

vuonna 1917 valmistuneiden teosten kanssa (kuva 24). Carlstedtin tekniikkaa erottaa Alangosta

impaston voimakkuus ja aaltomuodoissa käytettyjen värien sekoittuminen toisiinsa, mutta hän

itse turhautui persoonallisten pyrkimysten päädyttyä liian samankaltaisiksi Alangon kanssa:

Yritin maalata interiööriä eräänä sadepäivänä, mutta siitä tuli paskanen Alanco-

kopio!245

243 “Se Katjan tytönpää on hyvin vittumainen tehtävä, en minä saa siitä kaunista, vaikka olisi piru. Humpuuki ei
tahdo onnistua enää, kun minä olen koettanut päästä siitä, ja ei se minua huvita koko työ.” Mikko Carlstedtin kirje
Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 5.9.1917. Yksityisarkisto. Carlstedtin epäonnistumisesta tehtävässään kertoo
kenties se, että Katarinan muotokuvia ei päätynyt Helsingin kaupungille lahjoitettuun Bäcksbackan
taidekokoelmaan siinä missä muotokuvat suvereenisti hallinneen Alvar Cawénin muotokuva Katarinasta on yksi
kokoelmalle useimmin kasvonsa antaneista teoksista.
244 Myös Väinö Kamppurin, jonka kanssa Carlstedt työskenteli 1910-luvun puolivälissä, tyylissä on samankaltaisia
piirteitä.
245 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 18.5.1917. Yksityisarkisto. On mahdollista, että
Alanko jopa syytti Carlstedtia plagioinnista, sillä Carlstedt viittasi muutamaan otteeseen Bäcksbackalle
lähettämissään kirjeissä Alangon kommentoineen hänen taidettaan negatiiviseen sävyyn: “Työt ei tahdo onnistua,
kaikki on niin kuin muuttunut. Kyllä se Alancon perkele sai silloin halun lähtemään minusta lopullisesti.” Mikko
Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 17.5.2019. Yksityisarkisto.
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Muotokuvien malleina istui usein perheenjäseniä, esimerkiksi täti Karolina Carlstedt, tai

tuttavallisemmin Tette, jonka Carlstedt kuvaili vanhempiensa avioeron jälkeen täyttäneen äidin

paikan perheessä.246 Muotokuvassa vuodelta 1917 (kuva 25) syvästi uskonnollisen Tette

vaikuttaa järkälemäiseltä, vakavalta, huolehtivaiselta ja matriarkaalista auktoriteettia

huokuvalta hahmolta. Carlstedtin tämän aikaisille maalauksille tyypillinen piirre oli

brokadimainen kaksiulotteisuus. Tetten muotokuvan tausta on pelkkää polveilevaa abstraktia

pintaa. Syvyyttä maalaukseen toivat rinnastetut kylmät ja lämpimät värit, jotka esimerkiksi

Cézannesta eroten eivät olleet pelkkien samojen värien sävyeroja.

Tetten muotokuvan kohdalla voi pohtia samankaltaisuuksia Sallisen ihmiskuvauksen kanssa.

Yksi Sallisen tyylin tunnistettavimmista piirteistä on runsas, rappausmainen pohjustus, jonka

hän jätti tarkoituksellisesti näkyviin päällimmäisten impastokerrosten alta. Varhaisemmista

muotokuvista poiketen Carlstedt suosi 1910-luvun jälkipuolella samankaltaisen pohjustuksen

tekemistä. Hän käytti usein Salliselle tyypillisiä, lähes sairaalloisen näköisiä sinisiä ja vihreitä

kasvojen ääriviivoissa ja varjostuksissa. Sallinen oli nuorille esitaistelija ja johtaja, joka teki

modernismin likaisen työn ottaen päivälehtien sivuilla kovasanaisimmat kritiikit ja loanheitot

niskaansa jatkuvasti puskien yleisesti hyväksyttävän taiteen rajoja. Viljo Kojon mukaan tuskin

yhdelläkään toisella sukupolvella oli ollut niin yksimielisesti hyväksyttyä esikuvaa.247 Myös

Carlstedt ihaili Sallista koko uransa ajan.248 Halu identifioitua samalle puolelle historiaa hänen

kanssaan oli juurtunut kuvaan Sallisesta auktoriteettikammoisena boheemikapinallisena ja

pelottomana uudistajana. Carlstedt ei syrjään vetäytyvän luonteensa johdosta koskaan kuulunut

Sallisen brondalaisten ydinjoukkoon, mutta Tetten muotokuvan kaltaisella maalaustavalla hän

osallistui Salliseen henkilöityneeseen vastakulttuuriin, josta oli jo muodostumassa hyväksytty

valtavirta.

Puupiirrokset ovat merkittävä poikkeus Carlstedtin tuotannossa, sillä suurin osa niistä esittää

ihmisiä. Niiden jyrkkä monokromaattisuus ja kovat muodot tarjosivat kenties oikean työkalun

sisällissodan kärjistämän ahdistuksen tunnestamiseen. Munchin tapaan puupiirrosmuotokuvat

kuvaavat tavallisia työläisiä, hänen tapauksessaan lähiseudun asukkaita Sääksmäellä.

Puupiirrokset lipsuivat yhä kauemmas Carlstedtin ihailemasta ranskalaisesta maalaustaiteesta ja

lähin verrokki niille löytyy Munchin lisäksi sodassa luhistuneen Saksan ekspressionistisen

246 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
247 Kojo 1960, 194.
248 Vuonna 1933 Carlstedt kirjoitti Paavo Leinoselle: “Oli hiton lystiä päästä silloin mukaanne katsomaan sitä
kuoppaa, jonka pohjalla sinä ja Sallinen askartelette. Kyllä oli elämys nähdä itse se päämestarikin omissa
oloissaan.” Mikko Carlstedtin kirje Paavo Leinoselle Sääksmäeltä 8.10.1933.
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grafiikan brutaalista ihmiskuvasta. Miehen kuva249 (1919) (kuva 26) on Carlstedtia

synkimmillään. Puupiirrosten tunnelmaa selittäviä tekstejä ei ole vaikeaa löytää samanaikaisista

kirjeistä Bäcksbackalle, kuten tämä katkelma loppuvuodesta 1918 :

– – jo pitkän aikaa olen tuntenut sen tylsän meiningin ja hapuilemisen ja kaiken

sen tyhjyyden, mikä minua ympäröi, ja minun toivoni on mennyttä. Ehkä vielä

joskus haluttaa yrittääkin, mutta toistaiseksi olen tyhjä mies kerrassaan. Haluton

kaikkeen ja kyvytön mihinkään. Ja kun sinä sitten uhkaat näyttelyllä ja sillä

häpeällä mikä siitä näyttelystä minulle tulee, tekee mieli lopettaa kaikki.250

Miehen kuva (1919) eroaa tekniikaltaan hieman useimmista Carlstedtin puupiirrosmuotokuvista,

kuten Pojasta (1918) (kuva 27). Uupunut pikkupoika on muotoiltu puhtaammin, puupiirroksen

syntetististä potentiaalia hyödyntäen, mutta Miehen kuvassa Carlstedt teki vähemmän

viivasuoria uurteita, ja muotoili silmätkin vain mustiksi kuopiksi. Itse puupiirtämisen tavassa ei

ole huomattavia yhteyksiä Munchiin, vaan yhtenäisyydet ovat löydettävissä tunneilmasusta.

Läpitunkevaa eksistentiaalista ahdistusta nimenomaan puupiirtämällä Carlstedt ihannoi tai ylisti

Munchin tuskaista ihmiskuvauksen tapaa. Vaikka tämä on Carlstedtin puupiirrostuotannon läpi

ulottuva punainen lanka, teki hän myös poikkeuksia, kuten raskasmuotoisesti piirretty, mutta

eleettömämpää poikaa esittävä muotokuva osoittaa (kuva 28).

Carlstedt tapasi tulevan vaimonsa Zaidan junamatkalla Helsinkiin vuonna 1919. Hän käytti

Zaidaa mallina muotokuvassa Huivipäinen tyttö (1920) (kuva 29). Maalaus oli lahjoitus

Hämeenlinnan taidemuseoon Ludvig Wennervirralta, jota Carlstedt kiitteli vaimoansa esittävän

“muotokuvakokeen” ostosta vuonna 1921.251 Carlstedt toistuvasti puhuikin maalauksistaan

kokeina tai luonnoksina. Cézanneen kohdistunut mimeettinen halu näkyi myös kirjallisessa

ilmaisussa. Göran Schildtin (1917–2009) mukaan Cézanne etsi aina tapoja kieltää

maalaamisensa ja vapauttaa itsensä kantamasta vastuuta teoksistaan pitämällä niitä aina

keskeneräisinä luonnoksin, harjoitelmina niihin todellisiin tauluihin, joita hän ei koskaan tulisi

maalaamaan. Schildtin mukaan se oli veruke pysyä mahdollisuuksien maailmassa ja kannustaa

luomistyöhön.252 Samanlainen kuva muodostuu myös Carlstedtin rituaalinomaisesta oman

maalaustuotantonsa kieltämisestä.

249 Teos ostettiin Ateneumiin Mikko Carlstedtin omakuvana, mutta verrattuna samana vuonna syntyneeseen
puupiirrosomakuvaan pidän sitä muotokuvana tuntemattomaksi jääneestä miehestä.
250 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 29.12.1918. Yksityisarkisto.
251 Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Lempäälästä 21.3.1921. Coll.256.1.
252 Schildt 1995 [1947], 28.
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Harmaasävyinen muotokuva on Carlstedtin 1920-luvun tuotannossa väreiltään poikkeuksellisen

hillitty, lähestulkoon paluu vuoden 1913 linjaan, mutta harmaalta näyttävän huivin varjot on

lähemmin katsottuna maalattu punaisella, ruskealla, sinisellä ja violetilla. Erikoinen detalji

ihmiskuvauksessa ovat mallin, pitkät ja luonnottomasti kääntyvät sormet, jotka pitelevät huivia

paikoillaan. Sormet ovat kuvasta esiin pistävä alluusio, joka avaa viittaussuhteiden vyyhtiä

maalauksen taustalla. Ne tuovat elävästi mieleen El Grecon (1541–1614) maneerin maalata

ihmishahmojensa sormet samassa asennossa, keskisormi ja nimetön yhteen puristuneina, rintaa

vasten nostettuina (kuva 31). Carlstedt mainitsi omaelämäkerrassaan ihailleensa El Grecoa

Cézannen ja van Goghin rinnalla.253 Hän maalasi myös 1920-luvun alussa tilauksesta kaksi

suurta kopiota El Grecon uskonnollisista aiheista.254 Toinen kopioista, Getsemane, on

Vesilahden kirkossa ja toinen, Pyhä perhe (kuva 32), on yksityisomistuksessa. Kummatkin hän

maalasi saksalaisen El Greco -värikuvakirjan pohjalta (kuva 33).

El Greco löydettiin uudelleen 1800-luvun aikana. Yksi häntä tutkineista taiteilijoista oli

Cézanne,255 joka maalasi ainakin yhden muotokuvan vaimostaan El Grecon mukaan (Kuva 33).

Maalaus mukaili El Grecolle – kenties väärin perustein – attribuoitua turkiksiin verhoutunutta

naista esittävää maalausta. Carlstedtin maalaus transformoi Cézannen versiota. Ihailun

voimakkuudesta kertoo Carlstedtin halu maalata vaimonsa muotokuva täsmälleen samalla

tavalla kuin Cézannekin oli tehnyt. Maalaus oli kuvituksena esimerkiksi Meier-Graefen kirjassa.

Meier-Graefe on yhdistetty El Grecon uudelleenlöytymiseen taidehistoriankirjoituksessa ja hän

tiettävästi ensimmäisenä yhdisti tämän Cézanneen.256 Ihmiskuvaus on Huivipäisessä tytössä

kömpelön tuntuista, mutta esikuvien perusteella sen tuli olla juuri sitä. Sekä El Grecoa että

Cézannea pidettiin omana aikanaan poikkeuksellisen kömpelöinä taiteilijoina.

Huivipäisen tytön hieman mystinen tunnelma on Carlstedtin muotokuvatuotannossa poikkeus.

Maalaus saattoikin olla alustava tutkielma hänen ainoaan monumentaaliseen kansankuvaansa

Torikojuun.

4.3 Torikoju

Tyko Sallinen oli noussut kansakunnan johtavaksi – tai vähintäänkin puhutuimmaksi –

taidemaalariksi monumentaalisilla kansankuvillaan, kuten Hihhulit (1918) ja Jytkyt (1918).

Muutkin Marraskuun ryhmän vanhemmat, suurempaa arvostusta nauttineet jäsenet Juho

253 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
254 IL 4.8.1921.
255 Storm 2008, 12.
256 Storm 2008, 2.
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Rissanen (1873–1950), Alvar Cawén (1886–1935) ja Marcus Collin (1882–1966) erottautuivat

vastaavanlaisilla aiheilla. Ero ryhmän nuorempaan sukupolveen oli ilmeinen. Nuoret olivat

puhtaan ja autonomisen taiteen vaatimuksissaan ehdottomampia. He kaihtoivat jyrkemmin

kerronnallisuutta, mielikuvituksellisuutta, ja periaatteellisten syiden lisäksi resurssien puutteen

takia suuritöisten, malleja vaatineiden maalausten tekemistä. Poikkeuksiakin oli, kuten

useampia monumentaalikokoisia kansakuvauksia maalannut Eero Nelimarkka. Marraskuun

ryhmän muut nuoret tekivät lähinnä yksittäisiksi kuriositeeteiksi jääneitä

monumentaalimaalauksia, kuten Viljo Kojon Huutokauppa (1921), Ilmari Aallon

keskeneräiseksi jäänyt, Cézannen kortinpelaaja-aiheisiin viitannut Shakinpelaajat tai Anton

Lindforssin, luultavasti Jean-Francois Millet´iin (1814–1875) kytkeytyvä, Perunan kylväjät

(1919).

Carlstedt maalasi muutamia suurikokoisia, yli metrin levyisiä maisemia, mutta vuonna 1921

valmistunut Torikoju (1921) (kuva 34) on tietääkseni hänen ainoa monumentaalinen

kansankuvansa. Maalaus oli mitä luultavimmin tietoinen pyrkimys laajentaa ilmaisua samaan

kansallisiksi koettujen agraarisnationalistisia arvoja ilmentävien monumentaalikuvien genreen,

jotka olivat nostaneet Sallisen kansakunnan kaapin päälle ja nousseet uuteen arvoon Suomen

itsenäistymisen jälkeen. Tulkinnat Sallisen kansankuvauksesta vakiintuivat 1910-luvun

loppupuolella rumasta ja loukkaavasta “mongolibarbarismista” rehelliseen ja aitosuomalaiseen

tai kansalliseen. Salliseen ja marraskuulaisiin myönteisesti suhtautuvat kriitikot olivat

onnistuneet nyrjäyttämään sanan “kansallinen” käyttöä siten, että sitä pystyttiin soveltamaan

uudenlaiseen taiteeseen. Kansallisen taiteen ei tarvinnut olla ylevää ja Sallisen tapaan Torikoju

ei kaunistele kuvaa kansanelämästä, enemmänkin se on kuvaus sisällissodan jälkeisen Suomen

arkipäivän näköalattomuudesta. Kansallisesta sen uudessa merkityksessä oli vuoden 1919

Kööpenhaminan suomalaisen taiteen näyttelyn jälkeen tullut arvosteludiskurssia säätelevä

normi.257 Kansallista maalausta odottaneet ja palkinneet arvostelut ovat mielestäni Torikojua

selittäviä tekstejä. Carlstedt onnistuikin kriitikkojen silmissä yrityksessään tehdä omintakeinen,

mutta jäyhän kansallinen monumentaalimaalaus;

– – kuvan idea, samoin kuin värityksen raskas, kylmän-viluinen yleissävy on

pohjoismainen, suomalainen, Carlstedtin oma.258

Muusta tuotannosta poikennut Torikoju syntyi siis reaktiona taidekentän diskursiiviseen

uudelleenmuodostumiseen ja maalauksen primäärinen intentio saattoi olla vastata tai

257 Anttonen 2006, 57.
258 L.W. US 13.2.1921.
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kontribuoida uusien monumentaalikuvien genren kysymyksenasetteluun kansallisen taiteen

luonteesta. Jo vuonna 1913 Carlstedt oli kommentoinut Gallen-Kallelan taiteen olleen

“suomalaisen kulttuurin karikatyyri”. Taustalla olikin pitkään kytenyt uskomus siitä, että

kaunisteleva tai mytologisoiva kansallinen taide oli valheellista. Torikoju jäi poikkeukseksi,

kenties koska lavastetut laatukuvat eivät loppujen lopuksi olleet yhteen sovitettavissa puhtaan

modernistisen taiteen ideaalin kanssa.

Motiivi maalauksen takana oli luultavasti pieleen mennyt yritys turvata työsuhteen jatkuminen

Bäcksbackan alaisuudessa. Ainakin kirjeenvaihdosta päätellen Bäcksbackan myynti oli ollut

huonoa jo pidempään. Taidesalonki oli 1920-luvun alussa konkurssin partaalla.259 Carlstedtin

näyttelyt eivät myynnin osalta olleet poikkeuksia, vaikka ne olivat saaneet kautta linjan hyviä

tai jopa loistavia arvosteluita. Räväkällä linjasta poikkeamisella haluttiin varmasti herätellä

ostajia. Suurtyö sai hinnakseen vuoden 1921 näyttelyssä 6 000 markkaa, mikä oli kaksi kertaa

enemmän kuin näyttelyn seuraavaksi kallein maalaus.260

Torikojuun liittyy poikkeuksellisesti narratiivinen elementti. Vanhempi nainen ja nuorelta

pojalta näyttävä, kasvonpiirteiltään hieman androgyyninen, hahmo katsovat pitkästyneinä

suoraan kuvatilasta ulos odottaen ostajia, jotka eivät näytä koskaan saapuvan. Kojussa on

myynnissä riistaa: kaksi jänistä, sorsa, teeriä sekä pienempiä metsälintuja. Raskaasti laskostuvat

kankaat, ihmishahmoja ympäröivä riista ja pöydällä oleva lasipullo ovat kaikki Carlstedtin

tämän aikaisissa asetelmissa toistuvaa rekvisiittaa. Kankaissa ja riistassa on painavaa,

koristeellista barokin tuntua, ja koko maalaus rinnastuukin hieman yllättävään arkkityyppiin, eli

alankomaalaisen asetelmamaalauksen varhaisimpiin 1500-luvun loppupuolella yleistyneisiin

ilmentymiin: yltäkylläisiin torikuviin.

Kun asetelma ei ollut vielä autonominen genrensä ja tarvitsi oikeutuksen ihmiskuvauksesta tai

uskonnollisista aiheista, niin torimiljööt tarjosivat tekosyyn keskittyä esillä olevien

hyödykkeiden materiaalitunnun sekä sommittelun tutkimiseen. Maalausten taustalla nähdään

yleensä pienenä yksityiskohtana jokin kohtaus Jeesuksen elämästä tai muu uskonnollinen

allegoria.261 Torikuvistaan tunnetun Joachim Beukelaerin Kristus Martan ja Marian talossa

vuodelta 1551 on tästä hyvä esimerkki (kuva 35).

259 ” Ekelundille oli Jussi (joka nykyisin on täysin konkurssin syrjällä) sanonut sinun olevan, muistelen, 12
akvarellia sekä pari öljyväriä velkaa – onko niin?” Kalle Carlstedtin kirje Mikko Carlstedtille Vohlisaaresta
25.4.1921. MKCA.2.
260 Näyttelyluettelo: Mikko Carlstedt. Helsinki, Taidesalonki 1.–16.11.1921.
261 Cavalli-Björkman 1995, 219.
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Carlstedt nostettiin 1920-luvun alun arvosteluissa Suomen johtavaksi asetelmamaalariksi, mutta

samalla arvosteluissa todettiin, että hänen näkemyksensä oli asetelmissa parhaimmillaan, eikä

soveltunut ihmiskuvaukseen tai maisemiinkaan.262 Samoin kuin 1500-luvun edeltäjilleen,

toriaihe tarjosi tyydyttävän kompromissin ihmisen kuvaamisen ja nature morten välillä. Aihe

myötäili hänen vahvuuksiaan ja asetelmanomaisuus oikeutti vieraalta tuntuvan laatukuvan

maalaamisen. Teoksen voi Genetten termein mieltää diegeettiseksi transpositioksi

alankomaalaisten toriaiheiden arkkityypistä, se on modernisoitu ja sisällissodan jälkeiseen

Suomeen siirretty tulkinta 1900-luvun alussa enää harvoin käytetystä genrearkkityypistä.

Samanaikaisesti toiminnan luonne on muuttunut symbolistisesta materiaalisen ja henkisen

elämän vertailusta sisällissodan jälkeisen Suomen arkipäivän ahdistavuuden tai

turhanpäiväisyyden tulkintaan. Näillä muutoksilla Carlstedt päivitti suurelta osin unohdettua

arkkityyppiä ja toi sitä lähemmäksi kohdeyleisöä. Tämän kaltainen siteeraava, kommentoiva ja

työstävä dialogi varhaisemman taiteen kanssa on professori Ville Lukkarisen mukaan ollut

monumentaalimaalauksen genreen olennaisesti kuulunut menetelmä.263

Torikojun tunnelataus on painostavan melankolinen. Tunnelma syntyy tummista väreistä,

henkilöhahmojen tylsistyneestä ulosannista ja Carlstedtin levottoman siksak-sivellintekniikan

sekä täyteen ahdetun sommitelman aiheuttamasta klaustrofobisesta tilavaikutelmasta. Hänen

tapansa täyttää kuvatila kokonaisuudessaan monenkirjavalla impastolla jätti Torikojuun vain

vähän hengittävää, negatiivista tilaa. Maalauksen henkilöhahmojen yksinäisyyden taustalla oli

Carlstedtin eristäytyneisyys ulkomaailmasta. Mentyään naimisiin vuonna 1920 hän osti

perintörahoillaan syrjäisen ja rapistuvan huvilan Lempäälästä. Kuvailujen mukaan elämä

Lempäälässä oli erakkomaista.264 Mallien käyttäminen oli aina ollut ihmisaralle Carlstedtille

hankalaa, mutta Lempäälään eristäytymisen aikana vuosina 1920–1924 siitä tuli lähes

mahdotonta. Torikojun ”pojan” androgyynisyyttä selittää se, että maalauksen malleina istuivat

perheenjäsenet. ”Pojan” mallina toimi vaimo Zaida Carlstedt ja vanhemman naisen malli oli

Zaidan äiti.265 Zaida muuttui pojaksi näköjään lainaamalla omakuvista tuttuja vihreää takkia ja

sinistä karvalakkia. Takki näyttääkin olevan liian suuri mallin päällä. Carlstedt siis myös

maalasi Torikojussa perheensä taloudellisessa ahdingossa. Vielä kun myynnissä on tämän

262 Esim. “Taiteilijan väriasteikko on hyvin omalaatuinen, hieman kylmä ja kova, ja siksi sen on vaikeampi tulkita
hentoja ja herkkiä maisematunnelmia, jotavastoin se varsinkin asetelmissa saa esille sangen persoonallisia,
koristeellisia näkemyksiä.” E.R-r. HS 5.2.1921.
263 Lukkarinen 2007, 37.
264 “Niinpä kertoi taiteilija asuneensa Lempäälässä miltei aivan erakkona. Erääseenkin otteeseen kului 6 kuukautta
ilman, että hän edes pistäytyi kylässä.”F.D. TS 1.12.1926.
265 K.V. VS 19.4.1968
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asetelmista tuttuja aiheita, mahdollistaa se luennan, että hän Torikojussa oikeastaan allegorisoi

tuntojaan oman taiteensa kauppaamisen toivottomuudesta.266

Jotain Torikojuun menneestä ajasta, vaivasta ja toivosta kertoo, että se on ainoa tuntemani

Carlstedtin maalaus, jota varten hän teki maalausluonnoksia. Vuoden 1921 Bäcksbackan

näyttelyssä oli esillä kolme suoraa luonnosta Torikojua varten sekä asetelmia jäniksistä ja

teeristä, jotka toimivat mahdollisesti pohjatöinä Torikojun riistalle.267 Torikojun esineet ja riista

eivät olleet missään vaiheessa samaan aikaan koottuna ja riistan viitteellinen maalaustapa voisi

kertoa niiden syntyneen aikaisempien maalausten perusteella. Carlstedtin vältellessä kaikkea

muuta kuin suoraan luonnosta maalaamista, oli tämä käytännön vaikeus suuritöisten

laatukuvien järjestelemisessä ja aiheiden yksityiskohtaisessa tutkimisessa jälleen yksi syy

kaihtaa niiden tekemistä.

Yksi Torikojun luonnoksista jäi Carlstedtin omistukseen ja oli osa 15 teoksen kokonaisuutta,

jonka Zaida- ja Kerstin Carlstedt lahjoittivat Valkeakosken kaupungille 1990-luvun alussa

(kuva 36). Lopullinen maalaus jäi sommitelmaltaan hyvin samankaltaiseksi luonnoksen kanssa,

mutta suuressa maalauksessa orrelta roikkuu yksi teeri enemmän ja oikean laidan kulhon eteen

on ilmestynyt sorsa. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet ihmishahmoissa ja värityksessä.

Luonnoksen figuurien silmät on maalattu vain yksinkertaisina varjostuksina ja heidän katseensa

ovat suuntautuneet alas. Silmien mustina viiruina maalaaminen ei ollut sidoksissa vain

luonnosmaisuuteen, vaan Carlstedt toteutti joskus muotokuvia samalla tavalla (kuva 37).

Kasvojen abstraktimpi maalaaminen oli mahdollisuus, jota hän luonnoksessa punnitsi. Lopulta

hän päätyi ratkaisuun, jossa hahmot katsovat suoraan maalauksen oletettua katsojaa silmiin.

Hahmot jäävät näin vähemmän etäisiksi kuin luonnoksessa. Väritys myös muuttui kauttaaltaan

luonnoksen haaleudesta rikkaaksi, hallitsevasti kylmän sinivihreäksi kirjoksi.

266 Tästä luennasta on kiittäminen tutkielman ohjaajaa professori Ville Lukkarista.
267 Näyttelyluettelo: Mikko Carlstedt. Taidesalonki, helmikuu 1921.
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5. Maisemamaalausta “alastomien puiden varjossa”

5.1 Maisemat ennen vuotta 1917

Talviaurinko vuodelta 1912 (kuva 38) havainnollistaa sitä, kuinka dramaattinen muutos

Carlstedtin taiteellisissa pyrkimyksissä tapahtui Thiisin luentojen, Ateneumissa saatujen

taiteilijatuttavuuksien, ulkomaanmatkojen ja Cézanneen tutustumisen jälkeen. Maalaus esittää

levollisen kaunista, auringossa kylpevää talvista luontoa.268 Jo seuraavana vuonna Carlstedt oli

valmis lyttäämään Gallen-Kallelan hyvin samankaltaisen 1900-luvun alun tuotannon banaalina

väreillä koreiluna. Nuoren polven yksi perustavanlaatuisista pyrkimyksistä olikin uudistaa

suomalainen maisemamaalaus, palauttaa se valheellisesta idealisoinnista rehelliseksi koettuihin

pohjoisen karuuden realiteetteihin.

Tyko Sallisen rynnistys suuren yleisön tietoisuuteen alkoi vuonna 1912 hänen asetettuaan

teoksensa Pyykkärit esille. Pyykkärien ihmiskuvasta on kirjoitettu paljon, mutta Carlstedtiin

vaikuttivat aluksi enemmän Sallisen materiaalistekniset ratkaisut. Vuonna 1914 maalattu

Pihatie (kuva 39) on Sallista muutamassa teknisessä yksityiskohdassa imitoiva teos. Se on

maalattu hallitsevasti hailakalla vaaleanvihreällä, jota korostavat sinisen ja okran aksentit.

Sallisella oli tapana raapia pois osa maalaustensa päällimmäisestä värikerroksesta.269 Pihatien

maalipintaa halkovat siihen raaputetut, Salliseen viittaavat ”arvet”.

Useimmiten Carlstedtin varhaiset maisemat, kuten Metsämaisema (1914) (kuva 40) miellettiin

Cézanne-pastisseiksi. Jos niitä vertaa 1910-luvun alun johtavien suomalaisten ekspressionistien

kuten Juho Mäkelän (1885–1943), Valle Rosenbergin tai Jalmari Ruokokosken räikeisiin ja

mielikuvituksellisesti abstrahoituihin maisemiin, niin huomaa, että Carlstedtin tavoitteet

erosivat edellä mainituista. Tunteen palosta tai sen ilmaisemisesta vahvojen värien kautta ei voi

puhua, enemmänkin hillitystä luonnon tutkimisesta juuri Cézannen hengessä. Cézannen

vaikutteiden leviäminen nähtiinkin vastalauseena kaikista kirjavimmille värikokeiluille ja

tradition sivuuttamiselle.270 Carlstedtin toisteiset pastissit saivat osakseen kovasanaista

kritiikkiä päivälehdissä vuodesta 1914 eteenpäin. Vuoden 1914 Taideyhdistyksen

kevätnäyttelyn arvostelussaan Signe Tandefelt tuomitsi Carlstedtin Cézannen sokeasta

268 Huusko 2007, 28.
269 Linder 2005, 32.
270 Valkonen 1990, 197.
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jäljittelystä.271 Heikki Tandefelt taas omisti Carlstedtille pitkän osion vuoden 1914

syysnäyttelyn arvostelustaan:

Joka tapauksessa on Makkonen osoittanut parempaa Cézannen taiteen

ymmärtämistä, kuin Mikko Carlstedt, joka teknillisesti jo on pidemmälle

kehittynyt ja jolta ennen on nähty parempia teoksia, kuin ne, jotka hän nyt asettaa

näytteille. – – Carlstedtin maisemat ovat kuin piirustuksia siniviheriänharmaalla

värillä, joka on paikoitellen saanut likaisenkin ja tahmean vaikutuksen. – – Suuren

mestarin oppilaan arvoista ei myöskään ole se yksipuolisuus – saattaa sanoa myös

yksitoikkoisuus – jolla Carlstedt laskettelee käsistään toisen miltei aivan saman

taulun toisensa perästä Täytyy sanoa, että tämä nuori maalari, joka ennen on

antanut hyviäkin toiveita, nyt on astunut askeleen taaksepäin.272

Pastissien maalaaminen oli täysin vastakkaista persoonallisuuden ilmentämisen ideaalille.

Yksilöllisyyden korostamisesta tuli taidekeskustelua hallitseva diskurssi sen jälkeen, kun

tanskalainen filosofi Harald Höffding (1843–1931) luennoi Helsingissä vuonna 1911

yksilöfilosofisesta persoonallisuusperiaatteestaan.273 Toisaalta lähes aina maalaustaiteen

uusimpien suuntauksien leviämistä pyrittiin hillitsemään syyttämällä taiteilijoita pelkästä

muotivirtauksien kopioinnista.274 Carlstedtinkaan ei voi väittää pelkästään imitoineen Cézannea,

oikeastaan hänen varhaiset maisemansa olivat ensimmäisten yritysten joukossa kehittää uutta

suomalaista Cézannesta vaikuttunutta maisematyyppiä.

Carlstedt maalasi alkuaikoina suuren määrän vesivärejä, joista myöhäisemmästä tuotannosta

poiketen suuri osa esitti kaupunkimaisemia: Turkua, Helsinkiä, Porvoota, Kööpenhaminaa ja

Pietaria. Porvoossa Carlstedt asui vuonna 1914 kaksi kertaa, aluksi Ilmari Aallon, sitten Arvo

Makkosen ja Väinö Kamppurin kanssa. Hän palasi Porvooseen myös seuraavina vuosina

lyhyiksi kausiksi maalaamaan.275 Carlstedtin vesiväritekniikka hyödynsi paksuja mustia

ääriviivoja, kuten Porvoossa maalattu maisema vuodelta 1915 (kuva 41). Pallomaiset puut,

laatikkomaiset talot ja äkkiväärästi nouseva katu imitoivat Munchin kaupunkikuvien tyyliä

(kuva 42).

271 “Baserar Ekelund sin stil på Cézanne, så är det än mer fallet med Mikko Carlstedt. Hvars likartade grågröna
landskap till penselförigen, men blott i så afseende äro imitationer af Cézanne. – – man hoppas att den unge
målaren snart skall finna sig själv igen.” S.T-t. DP. 18.10.1914.
272 T. US-r 18.10.1914. Carlstedtin puolustukseksi on kenties lausuttava se, että aiheiden toisteisuus nimenomaan
osoitti Cézannen oppien ja aiheen toissijaisuuden sisäistämistä.
273 Leponiemi-Utrio 1996, 23.
274 Sama tapahtui esimerkiksi Edvard Munchin vuoden 1909 Helsingin näyttelyn jälkeen havaittujen Munchin
vaikutteiden lisääntymisen yhteydessä. Valkonen 1990, 190.
275 Tirranen 1955, 267–268.
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Vesivärit pohjasivat vahvemmin piirustukseen, kuin maalauksellisuutta painottaneet

öljyvärityöt. Ohuesti laseeratut vesivärit jättivät piirustusjäljet osaksi maalauskokonaisuutta,

kuten luultavasti taas Porvoossa maalatussa maisemassa vuodelta 1916 (kuva 43).

Pohjapiirustuksen viivat ovat osin näkyvissä, mutta Carlstedt myös aksentoi niitä leveillä

mustilla siveltimenvedoilla. Samanlaisia piirteitä on myös vuonna 1915 maalatussa Pietarin

Kristuksen ylösnousemuksen katedraalia ja Gribojedovin kanaalia esittävässä vesivärityössä

(kuva 44).

Carlstedtin kaupunkimaisemat ovat täysin autioita. Maalaismaisemien autiouden ymmärtää

seutujen harva-asutuksen takia, mutta kaupungin tyhjentäminen sitä kansoittavista ihmisistä on

ollut tietoinen päätös. Varhaisen modernismin voisi karkeasti jakaa esteettiseen, pintaa ja

muoto-ominaisuuksia painottavaan modernismiin ja tunneilmaisua korostaneeseen

modernismiin. Suomessa jakolinja suuntauksista on vedetty elämäntunteeseen yhdistetyn

Marraskuun ryhmän ja esteettisen Septem-ryhmän välille.276 Carlstedtin vahvatunnelmaiset

öljymaalaukset ovat likempänä elämäntunteen korostusta, mutta kaupungin katsominen

pelkästään rakennusten muodoista koostuvana esteettisenä yksikkönä, jossa ei ole ainuttakaan

merkkiä ihmiselämästä edes ikkunasta kantautuvien valojen muodossa, on enemmänkin

formalistista modernismia. Samalla elämästä, ihmispaljoudesta ja kiireestä puhdistetut

kaupunkimaisemat ilmentävät Carlstedtin penseää suhtautumista kaupunkiin modernin

elämäntyylin kehtona.

Vuodelta 1915 on säilynyt erilainen vesivärimaalaus (kuva 45), joka esittää kuutamossa

sinisenä loistavia puita. Kuutamoaiheet olivat epämiellyttävän romanttisia, ja niihin verrattavia

auringonlaskuaiheita Carlstedt nimitti ”humbugi-maalarien mieliaiheeksi”.277 Maisema on

ainoita tuntemiani Carlstedtin maalauksia, jota voisi kutsua sävyltään romanttiseksi. On

mahdollista, että se oli yksi niistä monista nopeasti toteutetuista vesiväriluonnoksista, joita hän

kaupitteli muun muassa antikvaarisen kirjakaupan omistaja J.K. Lindstedtille alkaen 50

pennistä kappale.278 Carlstedt maalauksessaan mitä luultavimmin samalla ironisoi tai satirisoi

kuutamomaalauksia. Hän vierasti kaikkea romanttiseksi tulkittavissa olevaa maalaustaiteessa –

276 Huusko 1996, 106.
277 “Olen koettanut maalata auringonlaskua, humbugimaalarien mieliaihetta, oikein välittömän realistisesti, kunpa
vaan en näköäni menettäisi.” Mikko Carlstedtin kirje Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 27.8.1913. AMA.2.
278 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
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niin aiheita kuin tekotapojakin – ja maalaili ”humbugia” ironisesti, rahapulan kourissa tai

kotiväkeä miellyttääkseen.279

5.2 Mikko Carlstedtin Häme

Carlstedtin rahapulassa maalaamien maisemien intohimottomuus huomioitiin ja Edvard Richter

kirjoitti vuonna 1915 hänen joutuneen ”suurteollisuuden palvelukseen”.280 Omintakeisemmaksi

mielletyn maisemakäsityksen hän kehitti muutettuaan takaisin Sääksmäelle vuonna 1917 ja

irtauduttuaan paineista maalata teoksia, jotka hänen tulisi itse myydä. Uusi työskentelynvapaus

johti myös lähtövaikeuksiin, kuten hän Bäcksbackalle suorasukaisesti ilmaisi;

Et voi uskoa, miten vaikea on päästä irti kaikesta paskasta, jota olen tehnyt viime

vuosina. On ollut aloitettava aivan alusta.281

Uskon, että pyrkimykseen kohti omalaatuisuutta ovat vaikuttaneet sen puutetta kommentoineet

kritiikit. Kritiikin negatiivinen sävy ja vaatimukset persoonallisemmasta ilmaisusta johdattelivat

Carlstedtin keksimään itsensä uudelleen. Kritiikin vaikutukselle hänen maalaustaiteeseensa

antaa selitysvoimaa lähes lamaannuttava kritiikin pelko. Hän esimerkiksi aneli Bäcksbackalta,

että hän ei näyttäisi tälle lähettämiään töitä kenellekään.282 Tietyllä tavalla aikaisempien,

arvottavien tekstien läsnäolon voikin lukea hänen myöhemmistä maalauksistaan.

Olli Valkosen mukaan 1910-luvun lopussa taiteilijat yhä suuremmassa määrin vetäytyivät

maaseudulle erikoistumaan tietyn maisematyypin, useimmiten sisämaan, kuvaamiseen.283

Arkkityyppiset elementit Carlstedtin vuodesta 1917 eteenpäin kehittämälle näkemykselle

hämäläisistä matalista kukkuloista, metsiköistä ja peltomaisemista näkyvät Villa Gyllenbergin

kokoelmiin kuuluvassa Maisema Sääksmäeltä (1918) (kuva 46) -maalauksessa. Painava,

fyysisen presenssin omaava taivas, lähes mustat kuusimetsät ja loskan alle lakastuneet pellot

tekevät maisemakokemuksesta ahdistavan ja vieraannuttavan. Muutoksen kohti vimmaisempaa

ja voimakkaampaa maalaustapaa huomasivat myös taidekriitikot:

279 ”Maalasin humbuugimaiseman miellyttääkseni kotiväkeä. Tämä Vaenerberg von Wright – ihana tekele roikkuu
nyt salimme seinällä Wlasoffin vieressä, se on tunnustus jonkalaista ei joka päivä saavuteta. – – Mitäpä jos
laittaisimme Vaseniukselle muutamia järvikuvia myytäväksi? Älä nyt liiaksi rupea halveksimaan, älä myös luule,
että teen paljasta humbuugia, olen vasta yhden humbuugikuvan tehnyt – –” Mikko Carlstedtin kirje Arvo
Makkoselle Sääksmäeltä 1.6.1913. ”Voimme maalata paskaakin, ei tuo yksi viikko humbuugin hyväksi
kadotukseen johda. Sillä kassalla voisi mennä Hankoonkin tai Rääveliin.” Mikko Carlstedtin kirje Arvo
Makkoselle Sääksmäeltä 8.6.1913.
280 E.R-r. HS 31.10.1915.
281 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 18.5.1917. Yksityisarkisto.
282 Esim. “Jos Ekelund tulee kaupunkiin, niin älä viitsi näyttää kuviani hänelle. Minä pelkään hänen kritiikkiään
niinkuin kuolemaa” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 4.11.1917. Yksityisarkisto.
283 Valkonen 1990, 215.
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Sen sijaan, että Carlstedt olisi pyrkinyt täydellistämään ja hienostamaan levollisen

valoisasti kuvaavaa esitystään, on hän edennyt draamallisempaan,

intohimoisempaan, järeämpään, synkempään maalaustapaan.284

Maisema vaikuttaa hylätyltä ja luonto on epäharmoninen, jopa vihamielinen entiteetti.

Valtaosan maalauspinnasta peittävät likaisen harmaat pilvimassat. Onni Okkonen vertasi

Carlstedtin intensiivisiä pilvimuodostelmia alankomaalaiseen 1600-luvun maisemamaalauksen

mestariin Jacob van Ruisdaeliin (1629–1682), joka tunnetusti maisemissaan käytti jopa kolme

neljännestä kuva-alasta dramaattisten tummien pilvien kuvaamiseen.285 Carlstedtin taivaat

olivat muuttuneet niin raskaiksi, että Signe Tandefelt esitti kritiikkiä materiaalitunnun

omituisuudesta, sillä “maanhan tulisi painaa enemmän kuin ilma”.286 Taivaan pohjalla on

epätasainen, vaalea pohjustuskerros, jonka päälle on maalattu aluksi tumman harmaalla ja sitten

mustalla. Lähimmät, sadetta uhkailevat pilvet hän muotoili leveillä spiraaleilla. Tekisi mieli

kysyä, miksi ylipäätään maalata tämänkaltainen näkymä vaatimatonta ja ankeaa syksyistä

luontoa?

Carlstedtin maisemakäsitystä selittäviä, kirjeenvaihdosta löytyviä tekstejä tarkastellessa käy

ilmi hänen ristiriitainen suhtautumisensa maalla asumiseen, luontoon ja maisemamaalaukseen

yleensäkin. Hän tunsi, että kyetäkseen maalaamaan, hänen ympärillään piti olla rauhallista,

mutta maaseudun eristäytyneisyys ja yksinäisyys oli silti raskasta.287 Carlstedt maalasi

maisemansa aina en plein air, etupäässä syksyisin ja alkukeväästä, talvella kylmyyden salliessa.

Kesäiset maisemat vuosilta 1917–1922 ovat harvemmassa, ja ne ovat useammin vesivärein

toteutettu. Hän samanaikaisesti iloitsi kirjeissään kesän kauneudesta ja sen positiivisista

vaikutuksista mielentiloihinsa ja manasi, ettei voi maalata kirjavan auringonpaisteen,

keskikesän hempeyden ja kaikkinaisen inspiraationpuutteen vuoksi.288 Sisäistämällä käsityksen

kesän kuvaamiskelvottomuudesta hän asetti myös huomattavia rajoja maisemamaalaukselleen.

Syksy sai toisaalta mielen painuksiin, mutta samalla inspiraatio maisemamaalaukseen näytti

284 O.O-n. US 7.12.1917.
285 O.O-n. US-r. 7.12.1917.
286 “Jord skall dock väga mer än luft.” S.T-lt. Hbl. 7.12.1917.
287 Etsiessään sopivaa työskentely-ympäristöä Carlstedt kirjoitti Bäcksbackalle: “Täytyy olla hiljaista minun
ympärilläni, siis kauaksi maalle.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 29.12.1919.
Toisaalta hän korosti maaseudun virikkeettömyyden ja yksinäisyyden heikentävää vaikutusta inspiraatioon:
“Pääsisi edes ulkomaille ja saisi vaihtelua tähän elämään, ehkä silloin uskaltaisi maalata.” Mikko Carlstedtin kirje
Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 29.12.1919. Yksityisarkisto.
288 Esim. ”Kuvat ovat huonoja, enkä tiedä pystynkö enää mitään maalaamaankaan. Tämä aika on muutenkin niin
hedelmätöntä tämä keskitalvi, samoin kuin keskisuvikin.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle
Sääksmäeltä 20.12.1918. Yksityisarkisto. ”Kesällä ei voinut maalata ainaisen kirjavan auringonpaisteen takia –”
Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Lempäälästä syksy 1921. Yksityisarkisto.
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nousevan korkeimmilleen. Tuntemukset toistuivat hänen kirjeissään pitkään ja hän muotoili

niitä Ludvig Wennervirralle vielä vuonna 1929:

Tuppaa mieli käymään aina niin kumman suruisaksi näin syksypuoleen. Ja toiselta puolen,

olisi maalaustuuria kyllä. Kuoleman lähestyessä ponnistukset lisääntyvät ja silloin sattuu

joskus syntymäänkin jotakin.289

Luonnon kuolemasta – ja kuten edellisessä kirjelainauksessa nähtävästi omankin kuolemansa

pohdinnasta – inspiroituminen ja käsitys kesäisen maiseman sopimattomuudesta

maisemamaalauksen aiheeksi liittävät Carlstedtin osaksi eri ilmastoteorioiden hahmottelemaa

pohjoisen taiteen ahdistuneen luontosuhteen perinnettä. Toteutuksen tasolla ahdistavan tuntuisia

maisemista tekivät levottomasti ja abstrahoivasti levitetyt paksut maalikerrokset, huomattavan

tumma väriasteikko ja kuvatilan ahtaus. Syksyistä suomalaista luontoa kaikessa

epämiellyttävyydessään kuvaamalla hän vastasi taidekeskustelussa esiin nousseisiin rehellisen

ja aidon luonnonkuvauksen vaatimuksiin, pyrki liittämään sisäisen elämänsä tunnestautumisen

kautta osaksi luontokokemusta sekä korosti pohjoismaista erityisyyttä, ja siten –

tarkoituksellisesti tai ei – myös maiseman kansallisia elementtejä.

Oman hermostuneisuuden ja ahdistuksen purkaminen maisemamaalaukseen oli

tunnestautumisteorian kautta tulkittuna myös potentiaalisesti voimaannuttavaa tai katarttista,

sillä luontoon eläytymällä nähtiin olevan mahdollista puhdistautua henkisesti.290 Skeptisismi

sitä kohtaan, että pystyykö taideteoksen tunnelatauksen ja biografisen materiaalin paljastamien

mielentilojen välisiä suhteita ylipäänsä argumentoimaan tuntuu jopa anakronistiselta huomioon

ottaen kuinka yksimielisen oloisesti Carlstedtin sukupolvi oli hyväksynyt taideteoksen tekijän

sisäisen maailman tulkkina. Synkät maisemat eivät ehkä ainoastaan kertoneet tekijän

mielialoista, vaan niiden oli lähestulkoon pakko kertoa niistä.

Maisemaa Sääksmäeltä voisi pitää hyvänä esimerkkinä siitä pyrkimyksestä persoonallistaa ja

mukauttaa pohjoiseen luontoon ja tunneilmaisuun Cézannen tapa maalata luontoa, joka

Carlstedtin uran alkua niin vahvasti ohjaili. Göran Schildtin mukaan Cézannen jokaisella

väriläiskällä oli kolminkertainen tehtävä: herättää mielikuva aiheen realistisista väreistä, pysyä

kankaassa ja synnyttää yhtenäisen ja harmonisen taulupinnan vaikutelma ja luoda pintoja

selventävät kontrastit.291 Carlstedtin impulsiiviselta vaikuttavat siksak-siveltimenvedot

näyttäisivät pyrkivän samankaltaisiin, keskenään ristiriitaisiinkin tavoitteisiin. Maisema on

289 Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 14.10.1929. Coll.256.1.
290 Huusko 2000, 70.
291 Schildt 1997 [1945] 65.
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samaan aikaan läpitunkemattoman kaksiulotteinen koristepinta – impressionismin hengessä

jokainen kohta maalauspinnasta on pyritty tekemään samalla tavoin eläväksi – kuitenkin

värimodulaatiot antavat mielikuvitukselle sijaa luoda toimiva syvyysvaikutelma. Värit eroavat

paikallisväreistä, mutta sijoittelullaan ne luovat yhdessä mielikuvan paikallisväreihin

sitoutuneesta ja paikkasidonnaisesta maisemasta. Kun Carlstedt löysi oman, riittävästi etäisyyttä

ottaneen, tulkintansa Cézannesta, nousi hänen arvostuksensa kohisten taidekentän

mielipidevaikuttajien keskuudessa. Villa Gyllenbergin arkistoista löytyy taidekauppias Gösta

Stenmanin taidekeräilijä Ane Gyllenbergille kynäilemiä kuvailuja joistakin kokoelman

maalauksista. Carlstedtin maisemasta Stenman kirjoitti paljonpuhuvasti:

Mikko Carlstedt on kulkenut Cézannen talutusnuorassa nuoresta pitäen, mutta se ei

ole ollut vain kepeä taakka kantaa. Carlstedt on nimittäin ymmärtänyt Cézannea,

mitä ei voi sanoa tämän opportunististen seurailijoiden laumoista. – – Gyllenbergin

maisema on helmi, se on suomalainen Cézanne.292

Moni, kuten Stenman yllä, piti Carlstedtin 1910-luvun lopun maisemia eräänlaisina

diegeettisinä transpositioina Cézannen maisematuotannosta. Aiheen uudelleen lokalisointia ei

tehdä myös sopeuttamatta aihetta uutta ympäristöä määrittäviin ominasuuksiin293 ja kun

cézannelainen maisema on siirretty kaukaiseen, hämärään ja kylmään pohjoiseen sen

kuvaustapa on suodatettu tämän miljöön sopivaa kuvaamista käsitelleiden diskurssien läpi.

Carlstedtin 1910-luvun lopun maalaukset olivat monista muista Cézanne-tulkinnoiksi

mielletyistä erottuvia. Useat suomalaiset 1910-luvulla uransa aloittaneet taiteilijat saivat

Cézanne-oppinsa André Lhoten taidekoulusta Pariisista. Cézanne edusti Lhotelle eheää

kompositiota, levollisuutta, luonnon moninaisuuden pelkistämistä geometrisiksi

perusmuodoiksi sekä keskeisperspektiivin hylkäämistä. Lhote yhdisti Cézannen Poussinin

maisemakäsitykseen, jonka huomattavia piirteitä olivat selväpiirteinen kompositio, jossa kaikki

yksityiskohdat liittyvät toisiinsa harmonisesti ja loogisesti.294 Lhoten akatemiassa opiskelivat

esimerkiksi Eero Nelimarkka ja Ragnar Ekelund, joiden maisemiin voi yhdistää edellä

lueteltuja ominaisuuksia. Carlstedtin maisemat olivat kaikkea muuta kuin levollisia tai

selväpiirteisiä. ja maalauksissaan hän valtaosin sivuutti tämän harmoniaa ja puhtaita

geometrisiä perusmuotoja painottavan tulkinnan Cézannen maisemamaalauksen essenssistä.

Tämän voimakkaammasta suhtautumisesta ei voi puhua, sillä hän arvosti suuresti esimerkiksi

292 Villa Gyllenbergin arkisto.
293 Genette 1997 [1982], 296.
294 Savelainen 1998, 49–50.
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Ekelundin maalaustaidetta.295 Carlstedtin oma tulkinta lainasi paljon vahvemmin Cézannen

myöhäistuotannon sirpalemaisesta luonnonhavainnon pilkkomisesta osatekijöihinsä. Jotain

Cézannen vaikea- tai monitulkintaisuudesta – tyhjästä modernismin mestarin ja profeetan

taulusta, johon tulkitsijat saivat lähes vapaasti yhdistää mieleisiään ominaisuuksia – kertoo se,

että näin erilaiset taiteilijat on nähty hänen seuraajina.

Stenmanin mainitsema Cézannen suomalaistaminen syntyi syksyisyyden ja maalaisuuden

korostamisesta. Marraskuun ryhmän menestyksen myötä maalaismaisemista löydettiin

arvokasta kansallista sisältöä, joka linkittyi sisällissodan jälkeiseen maaseudun yleisen

arvostuksen nousuun. Hannele Savelaisen mukaan maaseudun kulttuurimaisemasta tuli

ihannoitu ”ideaalimaisema”, joka edusti jotain suomalaisen kulttuurin sisäistä, positiivista,

tuttua, turvallista ja pysyvää. Jylhien 1800-luvun lopun erämaamaisemien tilalle nousi

maakuntien, erityisesti agraarisena arvostetun Hämeen ja Pohjanmaan maalaismaisema.296

Kaupunki ei kelvannut kansallisen taiteen aiheeksi, ja Marraskuun ryhmän näyttelyarvioissa sen

etummainen rakennetun ympäristön kuvaaja Ragnar Ekelund alkoi jäädä vähemmälle

huomiolle kriitikoiden alkaessa etsiä teoksista kansallisia piirteitä.297 Marraskuulaisten

maalaismaisemat olivatkin kriitikoillekin sopinutta konservatiivista, modernisaatioon

skeptisesti tai hylkivästi suhtautuvaa modernismia, joka ei ollut sinut yhä materialistisemman ja

kaupungistuvamman yhteiskunnan kanssa.298

Signe Tandefelt näki Carlstedtin tyylin suomalaiskansallistuneen merkittävästi hänen

Sääksmäelle paluunsa jälkeen syntyneen ensimmäisen yksityisnäyttelyn yhteydessä.299

Sohjoisen hiekkatien varressa maalatussa Maisema Sääksmäeltä -taulussa on hyvin vähän

ominaisuuksia, joita vielä edeltävällä vuosisadalla yhdistettiin kansallisesti arvokkaisiin

maisemiin. Matala perspektiivi ja suppea kuva-ala ovat jopa aikaisemman kansallismaiseman –

ainakin niiden järnefeltiläisessä mielessä – antiteesejä. Carlstedt oli selkeästi löytänyt

kuvakielen, joka sopi niin kriitikoiden kuin hänen itsensäkin mielestä suomalaisen maiseman

295 Esim. “On hauska nähdä Ekelundin näyttelyä! Se on varmasti paras näyttely koko Helsingissä!” Mikko
Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 9.11.1917. “En oikein usko mitä sanoit Ekelundin tauluista.
Ekelund on hyvä maalari ja parempi kuin muut. Minä uskon siihen mieheen enemmän kuin muihin.” Mikko
Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 21.4.1919.
296 Savelainen 1998, 118.
297 Leponiemi-Utrio 1996, 86.
298 Tämän anti-modernin modernismin filosofian dominanssista marraskuulaisten läpimurron jälkeisessä 1920-
luvun suomalaisessa maisemamaalauksessa kertovat Olavi Paavolaisen pistävät kritiikit ja vaatimukset oikeasti
uutta aikaa kuvastavasta uuden ajan maalaustaiteesta. Esim. Paavolainen Tk 3.2.1930.
299 “Mikko Carlstedt har också han funnit ett intimt, ett finskt uttryck i de bästa af sina dukar” S.T-lt. Hbl
7.12.1917.
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erityispiirteiden kuvaamiseen. Samalla voi pohtia, muuttuivatko maalaukset intentioiltaan

epämodernistisiksi, jos niitä tehtiin tietoisesti kansallisia ominaisuuksia painottaen.

Carlstedt maalasi maisemia sumussa ja tihkusateessakin, ja näitä ohitse kiitäviä sääilmiöitä hän

pyrki nopeasti vangitsemaan kankaalle, kuten toisessa maisemassa vuodelta 1917 (kuva 47).

Maisemat olivat hänen tuotannossaan asetelmia tai ihmisaiheita abstraktimmin ja

impulsiivisemmin toteutettuja. Asetelmissaan hänellä oli kiintopisteitä, jotka hän toteutti

yksityiskohtaisesti, mutta maisemista ne puuttuivat. Maalaus on niin sumea ja muodot niin

häilyviä, että vaikuttaa siltä, että se on kuvattu sumun ja sateen läpi katsottuna. Carlstedt

kaunopuheisesti muotoili mieltymyksensä näihin maalausmiljöihin Ludvig Wennervirralle:

Nautin suunnattomasti seistä tuolla sumun ja sateen seassa, alastomien

puiden ”varjossa”.300

Monet vuosien 1917–1919 maisemista vaikuttavat keskeneräisiltä tai luonnosmaisilta. Viimeksi

mainitun teoksen keskeneräisyys näkyy etenkin hailakasti maalatussa taivaassa, jolta puuttuu

Carlstedtille maneerinen järeä ja painostava rakenteellinen jäsennys, jota voi tarkastella

lähestulkoon samaa näkymää esittävästä viimeistellystä maisemasta (kuva 48).

Viimeistelemättömien maalausten myöhempää työstämistä Carlstedt vältteli, sillä ateljeessa

tehdyistä korjauksista tuli vain ”kuivia, hajanaisia maneerin tuotteita”.301 Monet vuosien 1917–

1919 maalauksista ovat kauttaaltaan krakeloituneita. Maisemien huonokuntoisuutta selittää

materiaalien huono laatu302 ja heikko tuntemus sekä se, että jotkut niistä on maalattu sateessa.303

Pieni sade ei vahingoita vettä hylkiviä öljyvärejä, mutta kastunut taustakangas kiristyy

kuivuessaan, joka saa maalikerrokset halkeilemaan. Vuonna 1919 työskennellessään Oinosen

kanssa Carlstedt sai tältä oppia myös pohjustustekniikoissa, jonka jälkeen tehtyjen teosten

krakeloitumisvauriot eivät ole enää yhtä silmiinpistäviä.304

Persoonallisemman tyylin kehittäminen sai kriitikoilta kiitosta, ja vuoden 1919 Helsingin

näyttelyä voi pitää läpimurtona. Signe Tandefelt jopa kirjoitti Carlstedtin astuvan esiin nuorten

suomalaisten taiteilijoiden keskuudesta yhtenä kaikista persoonallisimpana ja rehellisimpänä.305

300 Mikko Carlstedtin kirje Ludwig Wennervirralle Sääksmäeltä 29.10.1929. Coll.256.1.
301 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 18.5.1917. Yksityisarkisto.
302 Esim. “Jonkinlaisena puolustuksena kuvien epäonnistumiseen, ilmoitan, että sinkkivalkoinen, jonka ostin
Valkeakoskesta, oli kuin santaa.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle keväällä 1917. Yksityisarkisto.
303 Carlstedt kommentoi erästä nuoruuden työtään Wennervirralle: “Paitsi kelvotonta kangasta, on kuvan tökeröön
teknilliseen suoritukseen syy myös siinä, että maalasin kuvan sateessa.” Mikko Carlstedtin kirje Ludvig
Wennervirralle Sääksmäeltä 31.8.1953 Coll.256.1.
304 ”Olen saanut Oinoselta neuvoja prepareeraamiseen, liima on liian kovaa ja murtuu.” Mikko Carlstedtin kirje
Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 20.6.1919. Yksityisarkisto.
305 S.T-lt. Hbl, 16.11.1919.
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Arviot rehellisyydestä liittyvät olennaisesti tunneilmaisuun ja syksyisten tunnelmien

arvottamiseen aitosuomalaisena etelämaalaiseksi ja vieraaksi koetun valoisuuden yli. Onkin

mielenkiintoinen kysymys, olisiko valoisia ja elämäniloisia maisemia Suomessa 1910-luvun

loppupuolella maalannut taiteilija olisi voitu mieltää ”rehelliseksi”? Eivät tosin Carlstedtinkaan

maisemat olleet yksinomaan synkkiä. Esimerkiksi vuonna 1918 syntyneessä rantamaisemassa

hän kuvasi syysmaisemaa raikkaammissa, Munchin tai Ruokokosken varhaisia maisemia

muistuttavissa sävyissä (kuva 49).

Sääksmäelle muuton jälkeen Carlstedt tavoitteli yhä raskaampaa muotoa monissa maisemissaan.

Pyrkimyksiä kohti rakenteellista massan kuvausta voi tarkastella maisemasta vuodelta 1917

(kuva 50), jossa Sääksmäen kirkkokin esiintyy. Kuten Cézannen Provence, Sääksmäkikin oli

maalausmiljöiltään rajoittunut. Maisemat toistivat samoja miljöitä ja maalauksessa näkyvästä

Sääksmäen kirkosta tuli ikään kuin hänen oma Mont Sainte-Victoirensa, maisemien taustalla

häämöttänyt massiivinen muoto.306 Maalatessaan taivaalle massan tuntua lievän diagonaalisilla

lyhyillä siveltimenvedoilla Carlstedt imitoi Cézannen Maantiesilta, L´Estaque -maalauksessa

tutkimaansa sivellintyöskentelyä. Tyyli oli omiaan antamaan mille tahansa kuvatulle asialle, oli

se sitten kivikirkko tai kanervikko, yhtäläisen raskauden tunnun. Samoihin aikoihin voimistui

myös taidekritiikissä diskurssi, jossa robustisti rakenneltu muoto oli yhä tärkeämpi

maalaustaiteen arvottamista ohjaillut kriteeri.307

Erottuvat siveltimenvedot olivat kuin palikoita, joista maalaus “rakenneltiin”. Vuonna 1917

valmistuneessa kylämaisemassa (kuva 51) tekniikka pääsee oikeuksiinsa. Lähes koko maalaus

on rakennettu tiukan rytmikkäistä siksak-siveltimenvedoista ja erilaiset pinnat, kuten samalla

värillä maalatut harmaat talot ja etualan kallio, erottuvat vain talojen värisevien mustien

ääriviivojen kautta toisistaan. Värikentät ja ääriviivat muodostavat niin äkkivääriä kulmia, että

niille löytyy verrokki analyyttisestä kubismista.

Kubismi miellettiin Suomessa ranskalaisten ja espanjalaisten hullutukseksi ja epäsoveliaaksi

pohjoiselle temperamentille.308 Esimerkiksi Ilmari Aallon, Uuno Alangon ja Alvar Cawénin

306 Kun Sääksmäen kirkko paloi, pyydettiin Mikko Carlstedtia veljensä Kallen kanssa tekemään kirkon
koristemaalaukset. Mikko kieltäytyi Ludvig Wennervirran suostutteluista huolimatta. Kalle Carlstedtin mukaan:
“M sanoo putoavansa tellingeiltä. Ja sanoo saavansa siitä ´painajaisen’, jos ryhtyisi.” 17.10.1932. Coll.256.1.
Mikko Carlstedt itse kirjoitti Wennervirralle: “– –pysyköön suutari lestissään! Koristemaalaus ei minulle sovi.”
Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 12.11.32. Coll.256.1.Kalle Carlstedt toteutti lopulta
koristelut Paavo Leinosen kanssa.
307 Huusko 2007, 146.
308 “Ottakaamme huomioon, että Ruotsissa ja Saksassa on joukko nuoria maalareita, jotka täysissä tosissaan ovat
ryhtyneet kubistiseen maalaukseen, vaikka mitä ilmeisintä on, että germaaniselle luonteelle tuskin mikään saattaa
olla niin vierasta, niin kaukaista, kuin tämä espanjalais-ranskalainen taidesuunta.” T. USr, 18.10.1914.



73

lyhyitä kokeilukausia lukuun ottamatta taiteilijat välttelivät muotopuhtaampaa kubistista

ilmaisua. Carlstedtkin ihaili kubisteja, joista hän pyysi Bäckcbackaa lähettämään kirjallisuutta

Sääksmäelle,309 mutta hän teki vain hajanaisia kubistisia kokeiluja, kuten hänen

muistonäyttelynsä luettelossa mainitun Kubistinen mies -puupiirroksen.310 Oletettavaa on, että

taiteilijat jakoivat kriitikoiden mielipiteet kubismin vieraudesta ja sopimattomuudesta

suomalaiseen ilmaisuun. Kubismi, sen abstraktimmassa hengessä, ei siis kuulunut siihen

yleisesti hyväksyttyjen ilmaisutapojen normistoon, joka taiteilijoilla oli käytössään, mutta

Carlstedt näyttää olleen innokkas tutkimaan kubismin periaatteiden konservatiivisempaa

soveltamista luonnon tutkimiseen. Esittävämmän tyylin kautta hän mukautti kubismin

taiteellisia periaatteita ja tavoitteita omiinsa sopiviksi, vaikka ei kokenutkaan pystyvänsä niihin

täydellisesti sitoutumaan.

Toistuva aihe Sääksmäellä olivat suorakulmaiset peltorivistöt, jotka tarjosivat myös

mahdollisuuden kuvatilan rakenteelliseen jäsentämiseen. Syysmaisema (1917) (kuva 52) jakaa

kuvatilaa vertikaalisiin ja horisontaalisiin peltokaistaleisiin, mutta puhtaista tai levollisista

geometrisistä perusmuodoista ei voi puhua, sillä värikentät valuvat ja leviävät oletettujen

ääriviivojensa yli. Syvyysvaikutelmaa Carlstedt loi keskeispakopisteellä ja vetämällä

siksakmaisia siveltimenvetojaan peltorivistöjen keskelle alhaalta ylöspäin kapenevassa

muodossa. Muodot näyttävätkin olevan jatkuvassa liikkeessä, värisevän ja nytkähtelevän niin,

että vaaleanvihreät pellot voisivat yhtä hyvin olla tuulenvireessä häilähtelevää vedenpintaa.

Carlstedt kuvaili tekniikkaa Tirraselle: “Tarkoitus oli saada pinnan joka kohta elämään ja usein

itse värimateria muistutti brokadia – pinta näytti rapatulta.”311 Tämä pintaefekti oli

modernistiselle maalaukselle tyypillistä. Kokkareisilla maalikerroksilla maalaus muistutti

itsestään materiaalisena objektina, pintaan sidottuna ja kaksiulotteisena.

Rantamaisemassa (kuva 53) vuodelta 1920 taivas on dramaattisen myrskyisä ja uhkaava, mutta

se on entisen harmaan sijasta maalattu harmaan, punaruskean ja sinisen sävyjä sekoittaen.

Maalaus on luultavasti valmistunut Sääksmäellä ennen muuttoa Lempäälään. Lempäälän pyhän

Birgitan kirkkokin näkyy rannalta päin, mutta Carlstedt maalasi Lempäälän kirkonkylää

huomattavasti harvemmin. Lempäälän kirkon tapuli olisi myös Myllyniemeltä päin katsottaessa

kirkon vasemmalla puolella. Sääksmäen kirkon näkyvyys Pappilanlahden lähirannalta kertoo

alueen kultturimaiseman muutoksista. Alue oli vielä 1900-luvun alkupuolella vahvemmin

309 “Katso myös muita taidekirjoja, jos on van Goghista, Cezannesta tai Gauguinista tai kubisteista, niin pane nimet
ylös.” Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 22.9.1918. Yksityisarkisto.
310 Valkeapää 1992.
311 Mikko Carlstedtin päiväämätön kirje Hertta Tirraselle. HTA.4.
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peltokäytössä ja kirkko erottui maisemassa kauas, ei siis ihmekään, että se on niin usein

tunnistettavissa maisemien taustalla. Nykyään lahden ranta, jolla Carlstedt maisemansa maalasi,

on metsittynyt eikä kirkkoa voi enää nähdä (kuva 54).

Carlstedtin maisemissa toistuvat läpi vuosien uudelleentulkinnat samoista maisemista,

muistakin, kuin Sääksmäen kirkon ympäristöstä. Hän liikkui jalkaisin, ja koska hän maalasi

mieluiten syksyllä, oli hänen liikkumavaransa lyhyen päivänvalon aikaan rajallinen. Yksi

esimerkki toistuvasta maisemasta on kolmen puun ryhmä, jonka hän maalasi vuonna 1920

myöhäissyksyllä (kuva 55) ja talvella (kuva 56). Puurivistö ei maalauksissa ole täysin

identtinen, mutta osa eroista selittyy sillä, että maalaukset on toteutettu eri suunnista.

Talvimaisema on maalattu syksyisessä maisemassa näkyvältä laiturilta tai järven jäältä.

Linnunpöntöt ja puita järven puolelta ympäröivä aita ovat todisteita saman maalauspaikan

puolesta. Kirkas talvipäivä on raikas poikkeus syysmaisemien joukossa. Lumen valkoiseen on

sekoitettu vaaleansinistä ja violettia. Maisema kylpee kuulaan talvipäivän sinertävässä valossa.

Syysmaisema on tutumpaa Carlstedtia: maa mätänee ja puut tuntuvat murheellisuudessaan

allegorisilta, lähes ihmishahmoihin verrattavilta figuureilta. Vuodesta 1920 eteenpäin

Carlstedtin maisemien maalaustapa myös rauhoittui. Maalauksissa on yhä sama melankolinen,

syksyinen pohjavire, mutta muodot alkavat asettua aloilleen ja teokset ovat viimeistellympiä.

Näin hän liukui vähitellen osaksi 1920-luvun suurta muutosta, klassismin esiinnousua.

Cézannekin maalasi mielellään lehtensä pudottaneita puuryhmiä, joista Maisema

Fontainebleussa (1880) edelsi Carlstedtin syys- ja talvimaiseman tyylipiirteitä. Maalaus oli

mustavalkoisena kuvajäljennöksenä Max Raphaelin von Monet zu Picasso -kirjassa (Kuva 57),

jonka Carlstedt mainitsi kirjeessään Arvo Makkoselle.312 Cézannen samanaikaisesti

tilavaikutelmaa että kaksiulotteista harmoniaa rakentava jäsentely – mielikuva siitä, että kuva

on jakautunut kolmiulotteisesti eri etäisyyksillä katsojasta sijaitseviin tasoihin – on Syksyisessä

rantamaisemassa saavutettu yksinkertaisesti puunrunkojen ääriviivoja tummentamalla.

Kuitenkin koko maalauksen taka-ala on läpäisemätön, koristeellinen, taustaverhoa muistuttava

pinta, joka ei luo illusionistista kolmiulotteista kuvaa tilasta ja jota vasten riutuneilla oksillaan

kurottelevat puut vaikuttavat korostetun kaksiulotteisilta, kuin pahvista leikatuilta.

Monet muutkin taiteilijat karsastivat suomalaisten maisemien maalaamista keskikesällä. Pekka

Halosen mukaan suomalaisen kesän kirkkaus oli raskasta, vihreä yksitoikkoisen pinaattimaista

312 ”Heti! Mene akateemiseen kysymään paljonko Von Monet Zu Picasso -kirja maksaa! Vastaa aivan heti!”
Mikko Carlstedtin postikortti Arvo Makkoselle Sääksmäeltä 28.12.1913.
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ja hävitti valöörit ja perspektiivin.313 Suomessa oli siis vahva syys- ja kevätnäkymiä

korkeammalle arvottanut perinne, jota Carlstedt maisemamaalauksissaan jatkoi, mutta

toisteisuudellaan ja synkkyydellään myös voimisti sen ahdistuneita ulottuvuuksia. Carlstedt oli

tämän maisemamaalauksen apean muotivirtauksen jopa selkeimpiä edustajia 1910–1920 -

lukujen taitteessa. Esimerkiksi marraskuulaiskollegoiden, kuten Ilmari Aallon ja Anton

Lindforssin syysmaisemat pitävät sisällään useammin myös elämäniloisempia värejä ja aiheita.

Carlstedtin näyttelyt olivat vielä vuoteen 1921, viimeiseen Bäcksbackan kanssa solmitun

sopimuksen aikana pidettyyn näyttelyyn asti maisemapainotteisia. Hänen asetelmansa alkoivat

saada näyttelyissä kriitikoiden huomion maisemamaalauksen ja muotokuvien kustannuksella.

Näyttelyarvioita lukiessa voi huomata miten arvosteluissa tietyt mielipiteet toiston kautta

hegemonisoituvat yleisesti hyväksyttäviksi totuuksiksi. Vuoden 1921 näyttelyn ensimmäinen

arvio oli Edvard Richterin Helsingin Sanomiin 5.2.1921 kirjoittama. Richter mainitsi

Carlstedtin olleen omalla alallaan, eli asetelmissa, Suomen johtavia taiteilijoita ja että hänen

muutkin maalauksensa, kuten Torikoju, ovat kuin asetelmia. Carlstedtin paletti ei myöskään

Richterin mukaan soveltunut yhtä hyvin maisemiin, kuin asetelmiin.314 Ludvig Wennervirta

julkaisi samana päivänä Richterin kanssa lyhyen tekstin näyttelystä Uudessa Suomessa, joka ei

jakanut Richterin mielipiteitä. Wennervirran pidempi, 13.2.1921 julkaistu kritiikki yhtäkkiä

toistikin Richterin lausuntoa siitä, että henkilöhahmot oli maalattu asetelmien tapaan.315 Myös

Signe Tandefeltin 14.2.1921 julkaistu arvostelu jakoi asetelmien arvostamisen maisemien ja

henkilökuvien yli. Tandefelt kirjoitti, että Carlstedtia ei kiinnosta luonto, vaan hän tutkii sitä

pelkästään väreistä ja muodoista kiinnostuneena, siis ikään kuin asetelmaa.316 Myös

taidekriitikoihin olivat vaikuttaneet Cézanne-diskurssit, jossa muiden aiheiden

asetelmankaltaisuus nähtiin cézannelaisena arvona. Carlstedtista tehtiin lehtien sivuilla

ensisijaisesti asetelmamaalari, vaikka vuoden 1921 näyttelyn 61 teoksesta vain 16 oli

asetelmia.317

313 Savelainen 1998, 73.
314 E.R-r. H.S. 5.2.1921.
315 L.W. US 13.2.1921.
316 S.T-lt. Hbl 14.2.1921.
317 Näyttelyluettelo: Mikko Carlstedt Taidesalonki, helmikuu 1921.



76

6. Poikkeuksellisia asetelmia

6.1 “Saksalaistunut Cézanne-maneeri”

Cézannea on pidetty modernistisen asetelman arkkityypin isänä.318 Cézannen vaikutus oli

merkittävä tekijä modernin asetelman nousussa maalaustaiteen historian sivujuonteesta

maisemien kanssa yhtä arvostetuksi ja jopa muotokuvauksen ohitse.319 Hänen on muun muassa

sanottu olleen ensimmäinen asetelmamaalari, joka johdonmukaisesti hylkäsi

asetelmamaalauksen vanhan tarkoituksen: uskottavan aikaan ja paikkaan sitoutuneen koti-

interiöörin kuvaamisen tietoisesti korostamalla studioelementtejä.320 Riippumatta siitä kuinka

todenperäisiä tämänkaltaiset väitteet ovat, kertovat ne siitä valtavasta jäljestä, jonka Cézanne

jätti modernistiseen asetelmamaalaukseen.

Tyypilliseen Cézannen asetelmaan kuuluu pöytä, jota osittain peittää kulmikkaasti laskostuva

pöytäliina. Pöydällä on viinipullo tai vaasi, jota ympäröi nauha, valkoinen lautanen ja

vaihteleva kattaus hedelmiä, useimmiten omenia. Perspektiivi on tarkoituksellisen

epäjohdonmukainen, yleisimmän tulkinnan mukaan maalaukset on toteutettu useammasta

kuvakulmasta.321 Cézannen asetelmat – ja asetelmat yleisestikin – viehättivät akateemisia

genrehierarkioita vastaan kapinoineita modernisteja niiden turhanpäiväisten aiheiden takia. Paul

Serusierin mukaan Cézannen kumouksellisuus asetelmamaalarina johtui siitä, että hänen

asetelmissaan aihe katosi, jättäen jäljelle vain motiivin. Cézannen hedelmät olivat Serusierille

vain maalattuja hedelmiä, jotka eivät pyrkineet olemaan mitään muuta.322

Olen löytänyt kuvamateriaalia vain muutamasta Carlstedtin asetelmasta ennen vuotta 1917,

mutta ne nähtävästi pysyivät pitkään sidoksissa Cézannen asetelmiin, joista ne lainasivat sekä

tyylipiirteitä että sisältöä. Varhaisimmista löytämistäni asetelmista omintakeisen luovan äänen

tunnistaminen on hankalaa sommitelmiin liittymättömissä seikoissa. Teoksissa toistuvat samat

Cézannen maalaamat valkoiset pöytäliinat, omenat, tulppaanit ja ranskalaistyyliset viinipullot

(esim. kuva 58). Cézannen tulppaaniasetelmia levisi mustavalkovalkokuvina esimerkiksi

vuonna 1912 painetussa Cézanne-kuvasalkussa ja Meier-Graefen kirjassa (kuva 59).

Toinen, mustavalkoisenakin Cézanne-pastissiksi tunnistettava maalaus painettiin Helsingin

Kaiku -lehdessä vuonna 1915 (kuva 60). On epätodennäköistä, että Carlstedt olisi luullut, että

318 Vitali & Zanetti 2001, 29.
319 Sterling 1981, 128.
320 Vitali & Zanetti 2001, 30.
321 Vitali & Zanetti 2001, 30.
322 Schildt 1995 [1947], 72.
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hänen tekemänsä ilmiselvät viittaukset Cézanneen jäisivät huomaamatta. Varsinkin kun hän

jatkoi niiden tekemistä jonkin aikaa originaliteetin puutetta kritisoineiden huomautusten

jälkeenkin. Näin eksplisiittinen imitointi on voinut olla myös tietoista kritiikin uhmaamista ja

Cézannen vankkumattoman seurailun puolustamista.

Ennen Carlstedtin irtaantumista puhtaista pastisseista väliin mahtui siirtymävaihe, jonka aikana

rekvisiitta oli vielä lainattu Cézannen asetelmista, mutta maalaustapa oli omalaatuisempaa.

Omena-asetelma vuodelta 1918 (kuva 61) seurailee vielä tunnontarkasti ranskalaisesikuvan

oppeja raskaan ja kulmikkaan pöytäliinan laskostamisessa ja omenoiden asettelemisessa sen

sekaan. Pöytäliinan lisäksi omenoilla täytetystä jalallisesta kulhosta voi tunnistaa hypoteokseksi

Cézannen kuuluisimman hedelmäasetelman, joka painettiin muun muassa Carlstedtin

omistamassa Die Impressionisten -kirjassa (kuva 62). Reproduktiosta vain häilyvästi erottuvan

kasvikuvioisen taustan Carlstedt korvasi suurella enkelinsiivellä, joka tukkii sommitelmaa.

Carlstedt otti etäisyyttä Cézannen asetelmiin erityisesti vuoden 1919 jälkeen. Hän astui silloin

uransa suurimmalle näyttämölle osallistumalla Kööpenhaminan suomalaisen taiteen

näyttelyyn.323 Näyttelyä tulkittiin Suomessa Marraskuun ryhmän taiteelliseksi voitoksi Septem-

ryhmän kustannuksella, kun kotimaiset kriitikot yleistivät Sallisen, Rissasen ja Collinin saaman

positiivisen palautteen koskemaan koko ryhmää.324 Harvemmin mainitaan, että osa

marraskuulaisista tyrmättiin Kööpenhaminassa. Kriitikko Sigurd Schultzin (1894–1980)

suurkatsaus näyttelyyn julkaistiin Suomessa Nya Argus-lehdessä 1.1.1920. Schultz jakoi

kiitosta Marraskuun ryhmälle, lukuunottamatta Ekelundia, Nelimarkkaa ja Carlstedtia, jonka

“saksalaistuneen cézannemaanerin mukaan maalatut asetelmat ovat suorastaan

luotaantyöntäviä”.325 Kommentti osoittaa hyvin, miten suomalaiset taiteilijat kaikesta Ranskaan

päin suuntautuneisuudestaan huolimatta yhdistettiin vaikeasti määritettäviin, mutta yhtä kaikki

negatiiviseksi miellettyihin saksalaisvirtauksiin. Schultzin kritiikki oli Carlstedtille murskaava

ja hän jopa pelkäsi tulleensa sen takia erotetuksi Marraskuun ryhmästä326, johon hän ei aluksi

uskonut kuuluvansa lainkaan327. Mielenkiintoista kyllä, Schultz leimasi Septemin johtohahmon

323 Lisää Carsltedtin Kööpenhaminan näyttelyyn osallistumisesta ks. Fritze, 2018.
324 Leponiemi-Utrio 1996, 50.
325 “– – vi undtager blot Mikko Carlstedt hvis Nature morte'r I fortysket Cézannemaner var temmelig frastoende”
Schultz 1.1.1920.
326 “Tietääkseni ei kukaan ryhmästä kanna mitään kaunaa sinulle – ”potkuista” puhumattakaan. – – Mitä taas siihen
Kööpenhaminan näyttelyyn tulee, olet kai lukenut ainoastaan yhden arvostelun, jonkun hra. Schulzin kirjoittaman,
Kuvia muuten haukuttiin [epäselvää] mm. Nelimarkkaa ja minua, enkä ymmärrä minkä tähden sinä siitä välität –
etenkin kun oli aivan toiseen suuntaan meneviä - jollen muista aivan väärin. Sitä paitsi työsi siellä oli hyvät.”
Ragnar Ekelundin kirje Mikko Carlstedtille vuodelta 1921 MKCA.3.
327 “– – en ymmärrä mikä vitsi on siinä, että ilmoitatte sekä Ekelund, Nelimarkka, Aalto, sinä – kaikki – että muka
kuulun Marraskuun ryhmään. Se on sikamaista valehtelemista. Jos esim. viime syksynä olisin ollut kyllin naivi,
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Magnus Enckellinkin Kööpenhaminan näyttelyssä ”kolmannen luokan saksalaiseksi

budoääritaiteilijaksi”.328 Sekä Septemiin että Marraskuun ryhmään kuuluneita taiteilijoita

pidettiin siis yhtä mauttoman saksalaisina.

6.2 Asetelmamaalari uuden ja vanhan välissä

Carlstedtin pyrkimys kohti omaperäisempää asetelmamaalausta johti raskaamman,

koristeellisemman, runsaamman ja dramaattisemman asetelmatyylin kehittämiseen. Cézannelta

kopioitu rekvisiitta vaihtui Sääksmäen kodin nurkista löytyneeseen hämäläiseen

talonpoikaisantiikkiin ja 1600–1700-lukujen eurooppalaisten mestarien suosimiin vihannes,

kala- ja riista-asetelmiin. Carlstedtin asetelmat alkoivat vuodesta 1921 eteenpäin herättämään

kriitikoissa vertauksia 1600-luvun alankomaalaiseen maalaustaiteeseen.329 Hän itsekin kutsui

varhaiskautensa asetelmia barokkimaisesti pyöristellyiksi.330 Myöhemmin esimerkiksi

taidehistorioitsija Juha Ilvas on verrannut niitä barokkiin.331

Carlstedtin asetelmien viittaussuhteet genren historiaan ovat moniulotteisia. Hän inspiroitui

1920-luvulla muun muassa Gustave Courbet´sta (1819–1877) luettuaan Theodore Duret’n Die

impressionisten -kirjan vuonna 1919.332 Antamassaan lehtihaastattelussa 1920-luvulla hän

siteerasi Duret´n kirjaa lausuessaan Cézannen olleen alkukaudellaan Courbet’n vaikutuksen

alainen.333 Ludvig Wennervirta kirjoitti vuonna 1930 ilmestyneessä artikkelissaan Kalle ja

Mikko Carlstedt, Sääksmäen maalarit, Mikko Carlstedtista ”Sääksmäen Chardinina”. Carlstedt

myönsi 1950-luvulla Hertta Tirraselle vaikuttuneensa Chardinista ja kielsi samalla vanhan

alankomaalaisen taiteen vaikuttaneen omiin töihinsä.334 Väittämään on suhtauduttava skeptisesti,

että olisin lähettänyt Marraskuun ryhmän näyttelyyn töitä, olisin ainoastaan hirttäytymällä päässyt häpeämästä
itseäni kaiken maailman edessä. Mikä on jumaliste tarkoitus. Onko teillä tarkoitus tappaa minut – minä en käsitä
tässä mitään vitsiä. Nyt on Kalle sanonut minulle Collinin ilmoittaneen, etten kuulu, enkä ole koskaan kuulunut
noiden suurten taiteilijoiden ryhmään. Ja niin se on hyvä, mitä pirua minulla on siinä ryhmässä virkaa.” Mikko
Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 17.10.1919. Yksityisarkisto. Oheisesta kirjekatkelmasta voi
päätellä sen, että Carlstedt ei ollut paikalla ravintola Königissä pidetyssä kokouksessa vuoden 1917 marraskuussa,
jossa ryhmä virallisesti perustettiin ja ryhmään kutusuttavista nuorista taiteilijoista sovittiin.
328 Schultz, 1.1.1920.
329 Esim. “– – hän on värien ja viivojen avulla sommitellut kokoon maalauksia, jotka erikoisuudellaan ilahduttavat
silmää, kuten vanhojen 1600-luvun taiteilijain ruokahuoneiden seinille tarkoitetut taulut.” E.R-r. HS 5.2.1921.
330 “Maalauksen esineitten muotoilu, teknillinen suoritus, esim. bolssikruukun poikittaisuurteitten tarkka jäljittely,
kertakaikkiaan asetelman barokkimainen pyöristely, kiiltopaikkojen suoritus tummassa purkissa on niin selvää
minua – –.” Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 19.8.1953. Coll.256.1.
331 Ilvas 1989, 152.
332 “Nyt olen täydessä höyryssä niin kummalliselta kuin se kuuluukin. makasin 2 päivää lakanain välissä sairaana
ja sitten päivän sohvalla ja luin ´Die Impressionisten’ (th. Duret) ja höyry rupesi nousemaan ja nyt olen valmis taas
tekemään ‘mestariteoksia’. Älä naura.” Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 4.6.1919.
Yksityisarkisto.
333 F.D. TS 01.12.1926.
334 Hertta Tirrasen muistiinpanot. HTA.4.
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sillä hän oli jo 1910-luvun puolella erittäin kiinnostunut esimerkiksi Rembrandtista.

Hollannissa käytyään hän kirjoitti Wennervirralle vuonna 1924;

Hollanti on niin kaunis maa, että siellä tahtoisin elää ja kuolla ellen olisi

suomalainen. – – Kyllä ne Rembrandtin taulut Amsterdamin museossa tekevät

kerrassaan repäsevän vaikutuksen.335

Alankomaalainen ja ranskalainen 1600–1700-lukujen asetelmamaalaus vaikuttivat vähintäänkin

niitä tulkinneiden välikäsien kautta Carlstedtin asetelmatyylin kehittymiseen, sillä Chardinin

ansiosta riista-asetelmista kiinnostuivat 1800-luvun loppupuolella monet impressionismin

kärkinimistä, kuten Eduard Manet.336 Carlstedt ei mainitse Chardinia kirjeenvaihdossaan, mutta

Wennervirta implikoi vuonna 1932 lähettämässään kirjeessä, että Carlstedt olisi pitänyt

Chardinia Cézannen ja van Goghin kaltaisena mestarina.337 Chardin oli Suomessa tunnettu jo

1910-luvun puolella ja on sanottu, että koko asetelman genren uudelleenarviointi alkoi 1860-

luvulla, kun Chardinin arvostus nousi.338 Chardinin asetelmien riistakuvastosta ja

vaatimatommasta keittiönpöytärekvisiitasta vihanneksineen ja juureksineen tuli Carlstedtin

asetelmissa keskeisiä aiheita. Näkisin, että voimakkaammat Chardin-vaikutteet alkoivat näkyä

vasta myöhemmin. Carlstedtin 1910- ja 1920-lukujen taitteen asetelmien sommitelmalliset

periaatteet ja maalaukselliset tavoitteiteet poikkesivat Chardinin edustamasta, hiljaista ja

kuollutta luontoa rauhallisesti tutkivasta asetelmamaalauksesta.

Yksi ikonisimmista riista-asetelmien aiheista ja sommittelytyypeistä on jaloistaan roikkumaan

ripustettu jänis. Arkkityyppi yleistyi Alankomaissa 1600-luvulla ja Chardinkin sovelsi sitä

omassa tuotannossaan. Varhaisimmat löytämäni Carlstedtin jänisasetelmat syntyivät

Sääksmäellä vuonna 1918. Veljeskaksikon yhteistyöstä sisällissodan aikoihin kertovat Mikko

Carlstedtin maalaama (kuva 63) ja Kalle Carlstedtin puupiirtämä (kuva 64) jänis. Sommitelmat

ovat identtiset, lukuunottamatta lievää muutosta vihannes- tai hedelmäkulhon sisällössä, ja sitä,

että puupiirros on vedostaessa muuttunut peilikuvaksi alkuperäisestä sommitelmasta.

Teosparille on mielestäni kaksi selitystä. En usko, että suoraan luonnosta maalaamisen

periaatteessaan lähes ehdoton Mikko carlstedt olisi maalannut pelkän puupiirroksen pohjalta,

joten joko veljekset työstivät samaa sommitelmaa, tai Kalle Carlstedt teki puupiirroksensa

veljensä maalaus mallinaan.

335 Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Pariisista 17.10.1924. Coll.256.1.
336 Sterling 1981, 112.
337 ” Aion seuraavaksi kirjoittaa Goyasta, jonka varmasti tunnet, vaikkei olekaan Cezanne, v. Gogh tai Chardin.”
Ludvig Wennervirran kirje Mikko Carlstedtille Helsingistä 10.5.1932. MKCA.5.
338 Vitali & Zanetti 2001, 26.
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Myös Mikko Carlstedt teki sisällissodan talvena ainakin yhden jänisaiheisen puupiirroksen

(Kuva 65). Hän oli kaksikosta enemmän maalaukseen suuntautunut alusta alkaen, kun hänen

veljensä keskittyi puupiirtämiseen. Ateneumissa Mikko oli tosin menestynyt paremmin

piirtäjänäkin, sillä hän eteni heti ensimmäisen kevään jälkeen malliluokalle Kallen jäädessä

vielä valmistavalle asteelle. Kallella oli Mikon mukaan ollut “tavattomia vaikeuksia

mallipiirustuksen kanssa.”339 Puupiirtäminen oli kuitenkin Kallen alaa, mikä näkyy

jänispuupiirroksia vertaamalla. Mikko piirsi kuin maalasikin, täyttäen levyn joka kohdan

pienillä läikkämäisillä uurteilla. Tahto saada kuva-ala täytettyä sai aikaan levottoman

vaikutelman Kallen rauhalliseen tyyliin verrattuna. Kalle suosi puupiirustustyylissään

yhtenäisempiä värikenttiä ja johdonmukaista, alhaalta ylös uurrettua pystysuoraan kulkevaa

viivaa. Erot näkyvät parhaiten jäniksen turkissa, joka Mikon läikkämuotoilun seurauksena

näyttää villaiselta sekä lyhdyssä, jonka Kalle piirsi suurpiirteisesti ja Mikko vahvempaa valon

heijastusta tavoittaen. Kallen antamista neuvoista huolimatta Mikko ei imitoinut veljeään. Jänis

oli oletettavasti Mikon ensimmäisiä puupiirroksia ja myöhemmissä puupiirroksissa hän käytti

myös eleettömämpää piirrostyyliä. Puupiirrokset pysyivät tosin alisteisina maalauksille hänen

tuotannossaan ja hän nimittikin puupiirroksiaan halventavasti “affääritöiksi”.340

Carlstedt maalasi vuoden 1921 Taidesalongin näyttelyyn kaksi saman kaltaista jänisasetelmaa,

joita hän saattoi käyttää myös Torikojun jänisten pohjatöinä. Toinen, pienempi maalauksista

ostettiin Ateneumin kokoelmiin (kuva 66). Maalauksen väritys on hyvä esimerkki hänen

tavastaan luoda harmaan sävyjä maalatessaan hillitty värivaikutelmallinen synteesi kirjavalla

paletilla. Maalaus vaikuttaa vallitsevan harmaalta, mutta harmaata siinä on vain vähän.

Vaikutelma syntyy sijoittelemalla kylmiä sinisiä, vihreitä, violettia ja valkoista vierekkäin.

Jäniksen lisäksi kolmioon perustuvan sommitelman muut kiintopisteet ovat kaksi saviruukkua,

kulho, veitsi, lasipullo ja raskas taustaverho. Taustakangas oli ainoita jäljelle jääneitä viittauksia

Cézanneen. Se laskostuu kulmikkaasti pöydälle lähes aina kuvatilan vasemmalta laidalta, aivan

kuin Cézannen kuuluisimmissa asetelmissa.

Toinen, suurempi jänisteos (kuva 67) jäi näyttelystä Bäcksbackan omistukseen.341

Suuremmassa jäniksessä on kiistattomia viitteitä rekvisiitassa ja sommitelmassa Alankomaissa

339 Mikko Carlstetdin kirjeluonnos Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 4.8.1953. MKCA.6.
340 Mikko Carlstedtin kirje Leonard Bäcksbackalle Sääksmäeltä 13.1.1919. Yksityisarkisto.
341 Sopimuksen rauettua Carlstedt muisteli katkerana tapaa, jolla Bäcksbacka oli maalauksen itselleen
hankkinut: ”Muistanpa millä tavalla hän sen suuremman ‘jäniksen’ hankki itselleen. Möin syksyllä hänelle erään
pienimmistä ‘nature morte’ kuvistani sadalla markalla. Onnettomuudekseni osti taiteilijaseura sen ennen joulua
arvontaansa, maksaa 1000. Johansson ‘liberaali’, kuten aina omasta mielestään pidätti itselleen 20%
myyntikorvausta siis 200, kehyksestä 200, minä sain 600 ja siitä vielä suoritettava maalauksia. joista yksi juuri tuo
suuri jänis-kuva.” Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Lempäälästä 4.4.1921. Coll.256.1.
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kypsyneeseen metsästys- ja riista-asetelmien arkkityyppiin, jota se myös transformoi. Näitä

aiheita Carlstedt tutki kirjallisuudesta, jota hän keräsi läpi uransa. Pelkästään Cézannea

koskevia kirjoja hänelle oli Tirrasen häntä 1950-luvulla haastatellessa kertynyt yli 30

kappaletta.342 Asetelmaan on sijoitettu nahkainen metsästäjänlaukku, jollaisia Chardin

sommitteli jänisasetelmiinsa. Niiden kantohihnoja siirtelemällä saattoi luoda vaihtelevia

sommitteluratkaisuja. Metsästykseen liittyvä rekvisiitta toi riista-asetelmalle temaattista

koherenssia ja mahdollisti kaikesta sommitelman estetisoinnista huolimatta mielikuvan

kurkistuksesta tiettyyn, todelliseen keittiönäkymään. Chardinin jänisasetelmia oli löydettävissä

mustavalkoisiksi painettuina paitsi Chardinia itseään käsittelevästä, myös ajan

asetelmamaalausta käsitelleestä kirjallisuudesta ja maailman taiteen historiaa käsitelleistä

suurteoksista (esim. Kuva 68). Carlstedtin jänisasetelmat eivät kuitenkaan pyri esittämään

riistankäsittelypöytää, vaan taustakankaat korostavat niiden puhtaan esteettistä keinotekoisuutta

ja ateljeessa syntymistä. Riistan toisteinen maalaaminen oli myös tapa korostaa omaa

muodostuvaa identiteettiä juuri asetelmamaalarina, sillä riista-asetelmia pidettiin pitkään

asetelmamaalauksen historiallisena mestarilajina. Niitä maalaamalla hän saattoi myös

erottautua Cézannesta, joka ei maalannut niitä koskaan.

Vuonna 1922 Carlstedt oli jo päätoimisesti asetelmamaalari ja hänen vuoden 1922

yksityisnäyttelynsä Bäcksbackalla koostui lähes pelkästään asetelmista.343 Maisemamaalauksen

vähentäminen asetelmien kustannuksella johtui hänen omien sanojensa mukaan siitä, että uusia

aiheita ei lähiseuduilta riittänyt loputtomiin ja että hän kammoksui katselijoita

työskennellessään, joten ateljeemaalaus sopi hänelle hyvin.344 Siirtymä osuu yksiin myös

Bäcksbackan kanssa solmitun sopimuksen kaatumisen yksityiskohtien kanssa. Carlstedtin

talous oli sopimuksen raukeamisen jälkeen retuperällä. Bäcksbacka omisti kaikki sopimuksen

aikana syntyneet maalaukset ja peri vielä velkoja maalauksien muodossa.345 Carlstedtin

arkistosta löytyy lukuisia kirjevastauksia hänen hätääntyneisiin ja raivostuneisiinkin kirjeisiinsä,

joita hän oli sopimuksen yllättävän purkamisen jälkeen lähettänyt tutuilleen kysellen

mahdollisista ostajista ja näyttelypaikoista. Hän lähestyi asian tiimoilta myös Wennervirtaa.346

342 Tirranen 1955, 266.
343 L.W. US 26.11.1922.
344 Tirranen 1955, 272.
345 Velka-asiasta sananen. Ekelundille oli Jussi (joka nykyisin on täysin konkurssin syrjällä) sanonut sinun olevan,
muistelen, 12 akvarellia sekä pari öljyväriä velkaa – onko niin? Kalle Carlstedtin kirje Mikko Carlstedtille
Sääksmäen Vohlisaaressa 25.4.1921. MKCA.1.
346 ”Herra Johanssonin (Kasarmikatu 48) kanssa on minulla täsmälleen 4 vuoden ajan ollut sopimus, jonkinlainen
‘kontrahti’, jonka hän ilman muuta, ilman edes edelläkäypää ylössanontaa lopetti, vieläpä sellaisella tavalla ikään
kuin hänellä olisi ollut aikomus tehdä minulle mahdottomaksi kaikki toimeentuloni. Kun nimittäin pari viikkoa
sitten saavuin vaimoineni ja pikku tyttöni kanssa tänne kotiin Lempäälään, odotti hänen turmiota tuottava kirjeensä
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Sopimus purettiin vuoden 1921 helmikuun näyttelyn taloudellisen pettymyksen

jälkimainingeissa. Vuodenaika oli luultavasti epäsopiva ulkona maalaamiseen ja malleja

muotokuviin ei Lempäälästä löytynyt. Turvatakseen taloutensa Carlstedt ryhtyi maalaamaan

sitä, mitä kriitikoiden mukaan parhaiten taitoi – asetelmia.

Asetelmat olivat turvallisen etäisyyden päässä ahdistavista ihmiskontakteista.

Asetelmamaalauksen radikaalinen potentiaali ja alentaminen akateemisten genrehierarkioiden

pohjalle on sekin selitettävissä sillä, että se on vastakkainen muiden genrejen

antroposentrisyydelle. Maisemaakin tulkitaan usein juuri inhimillisen kokemuksen tai maalarin

maisemassa liikkumisen kautta. Maisemallisia elementtejä on helppo antropomorfisoida, kun

taas ihmisen poistaminen kuvatilasta on oikeastaan koko modernistisen asetelman arkkityypin

eetoksen pohja. Modernistinen asetelma on maailma ilman narratiiveja. Siinä nähtiin potentiaali

eristää ulkoisista tekijöistä puhdas esteettinen tila. Siksi se oli modernistiseen taidetta taiteen

vuoksi – tai kenties taidetta ilmaisun vuoksi – filosofiaan uskovalle maalarille niin viekoitteleva

genre.347 Asetelmaan erikoistuminen oli myös hedelmällistä maaperää yksilöllisyydelle, sillä

siihen kohdistui muita genrejä vähemmän odotuksia ja kirjoittamattomia sääntöjä. Maiseman ja

ihmisten soveliaista, toivotuista tai rehellisistä kuvaamistavoista keskusteltiin kiivaasti, mutta

harmiton asetelma jätettiin rauhaan, eikä se kantanut muihin genreihin verrattuna samanlaista

ideologista taakkaa.

Vuoden 1922 asetelmissa Carlstedt oli voimiensa tunnossa. Asetelmassa (kuva 69) vuodelta

1922 hän kuvasi lukuisissa sommitelmissaan toistuneet esineet: pyöreän lasipullon, puisen

kiulun ja vanhan lyhdyn pöydällä chardinmaisten vaatimattomien vihannesten, kuten

porkkanoiden, perunoiden ja punajuurien kera. Timo Huuskon mukaan suomalaistaiteilijat

korostivatkin omaa boheemisuuttaan ja köyhyyttään maalaamalla asetelmia niinkin arkisista

aiheista kuin perunoista.348 Sommitelma perustuu kahteen vierekkäiseen ja osittain

päällekkäiseen pyramidiin, joiden kärkiä edustavat pullonkaula ja lyhdyn kahva. Pulleasta

lasipullosta heijastuva ateljeen ikkuna oli Carlstedtille toisteinen efekti, jota hän hyödynsi myös

ateljeevaihdoksen jälkeen myöhäiskautensa kukka-asetelmissa (kuva 70). Taustan muodostaa

kirjava, lähes abstrakti oranssiin taittuva taustakangas, jonka sekaan on maalattu muun muassa

sinistä, vihreää, viininpunaista ja okraa. Väritys muodostaa ekspressiivisyydestään huolimatta

minua täällä. Ja kuitenkin olin hänen tavattavissaan joka päivä pääkaupungissa ollessani vielä matkani edellisenä
iltanakin, joten suullisen ilmoituksen saatuani olisin edes joksikin aikaa eteenpäin voinut järjestää asiani.
Nyt kuitenkin on minulle kaikenlainen matkustaminen ja ‘trokaus’ matkain tekeminen mahdottomuus, ensinnäkin
ja juuri sen vuoksi, ettei minulla nykyään ole ainoatakaan myytävää kappaletta.” Mikko Carlstedtin kirje Ludvig
Wennervirralle Lempäälästä 16.3.1921. Coll.256.1.
347 Bryson 1990, 60, 81.
348 Huusko 2001, 161.
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eheän kokonaisuuden ja säilyttää suhteen kuvatun rekvisiitan materiaalintuntuun. Väriläikkien,

siksak-muotojen ja maalikokkareiden järjestelmät muuntautuvat esineiden järjestelmiksi

sulavasti ja sopusoinnussa. Sommitelma ei ole luonnollinen, vaan ”studion logiikka” on

asetettu ”pöydän logiikan” edelle.349 Pienen pöydän päälle järjestellyt esineet eivät liity suoraan

toisiinsa, ja taustakangas lisää keittiömiljööstä puuttuvaa teatraalisuutta. Esineet muistuttavat

vain olemuksellaan arkisesta käytöstään, sillä niiden sommittelu on tehty puhtaasti esteettisin

tarkoitusperin.

Carlstedt saattoi muutamilla rekvisiittavalinnoillaan mukailla Chardinia, mutta oikeastaan

hänen tapansa maalata asetelma haastoi Chardiniin olennaisesti kytkeytyvää käsitystä

asetelmasta arvokkaan yksinkertaisena sekä ennen kaikkea pysähtyneenä ja hiljaisena

genrenä.350 Tähän asetelman hiljaiseen ytimeen viittaa siitä yleisesti Suomessakin käytetty

saksankielinen nimitys stilleben ja sen satunnaisesti käytetty suomennos “hiljaiselo”. Chardinin

asetelmista välittyy lähes sakraali hartaus, kun taas Carlstedtin asetelmat ovat täyteen ahdettuja

ja eläväisiä. Niiden dynaamisuus oli vastalause sekä genreen yhdistetyille hillityn ilmaisun

perinteille että modernistisissakin asetelmissa muodikkaalle sommitelmien pelkistämiselle ja

riisumiselle. Moni ekspressionisti oli maalannut räväköitä asetelmia, mutta Carlstedtin

asetelmat olivat valtavirrasta poikkeavia, kuten nuori taidehistorioitsija Bertel Hintze (1901–

1969) vuonna 1922 kuvaili:

Asetelma on useimmiten herkkä yhdistelmä hiljaisia esineitä, jossa valon

heijastumien ja puoliksi läpikuultavien varjojen kontemplatiivinen leikki tuottaa

katsojassa intiimiä ja hillityä nautintoa. Asetelma tarkoittaa jotain harmonista,

rauhoittavaa ja hiljaista. Mutta Carlstedtin asetelmissa kuohuu ja kiehuu: ne

omaavat miltei dramaattista voimaa, jota voi yksinomaan kuvailla sanalla

“furioso”. Tällainen parhaalla tavalla aistillinen kiihko on kutakuinkin

ainutlaatuista maalaustaiteessamme, varsinkin yhdistettynä tällaiseen varmuuteen

ja määrätietoisuuteen tekniikassa, jonka Carlstedt omaa.351

349 Ks. Bryson 1990, 164.
350 Esim. Bye 1921, 101–107.
351 “Ett stilleben är oftast en delikat sammanställning av “stilla" föremål, i vilka ett kontemplativt spel av
ljusreflexer och halvt genomskinliga skuggor bereda åskådaren en intim och dämpad njutning. “Stilleben" innebär
något harmoniskt, lugnande och “tyst". Men i Carlstedts stilleben sjuder och jäser det; de äga en nästan dramatisk
kraft, som blott kan betecknas med ordet ‘furioso’. En sådan i bästa mening sinnlig ‘glöd’ är något enastående i
vårt måleri, i synnerhet i förening med sådan säkerhet och målmedvetenhet i tekniken, som Carlstedt besitter.”
Hintze SB 5.12.1922.
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Lyhty ja suomalaista talonpoikaisuutta korostanut kiulu esiintyvät taas vuoden 1922

asetelmassa (kuva 71), jonka keskeinen elementti on kuollut naarasteeri. Teosta hallitsevat

kylmät vihreät ja siniset sävyt, joita löytyy niin lyhdystä, kiulusta, teerestä kuin

taustakankaastakin. Naarasteeren teatraalisesti nostetut siivet ovat jälleen alluusio vanhaan

eurooppalaiseen asetelmamaalauksen. Carlstedt myös transformoi 1600-luvun alankomaalaisia,

yltäkylläisyyttä korostaneita täyteen ahdettuja sommitelmia, joissa esineet täyttävät lähes koko

kuvatilan. Taidehistorioitsija Harry Berger käyttää tästä 1600-luvun alankomaalaisesta

sommitelmatyypistä termiä ruuhkaisuus (crowdedness), joka kuvastaa hyvin myös Carlstedtin

sommitelmatajua.352 Hän yhdisti asetelmissaan alankomaalaisen ylenpalttisen ruuhkaisen

sommitelmatradition ja riista-aiheet sekä ajan suomalaisille asetelmille tyypillisemmät

materiaalisesta niukkuudesta ja vaatimattomuudesta kielivät talonpoikaiset esineet sekä

vihannekset. Carlstedtin asetelmamaalauksen historiasta lainaamat aiheet rajoittuivatkin niihin,

joita saattoi löytää tavallisista suomalaisista talonpoikaiskodeista. Kuorittuja sitruunoita,

viinirypäleitä, haarniskoja tai miekkoja ei asetelmissa esiinny.

Carlstedtin kala-asetelmat olivat yltäkylläisempiä niin väreiltään kuin sommitelmiltaankin kuin

syntykontekstissaan yleiset tavat kuvata vastaavia aiheita. Suhteellisen hillitty Silakka-asetelma

(kuva 72) on esimerkiksi Sallisen riisuttuja silakkasommitelmia (kuva 73) runsaampi.

Maalauksen oikealla laidalla näkyvä puukko, jonka terä on leikkuulaudalla ja kahva sen

ulkopuolella, on ollut yleinen detalji asetelman historiassa. Se on yksi todiste muiden joukossa

Carlstedtin valveutuneisuudesta koskien genren historiaa. Syvyyssuuntaan maalattua veistä,

jonka kahva ulottuu pöydänreunan yli, on käytetty korostamaan muuten litteäksi jäävää

syvyysvaikutelmaa. Viittaussuhteiden kompleksisuutta asetelmamaalauksen yksityiskohdissa

voi havainnollistaa puukkodetaljin kautta. Carlstedtin asetelmassa hieman varioiden toteutettu

yksityiskohta on jäljitetty Cézannen kautta Manet’seen, hänestä Chardiniin ja lopulta 1500-

luvun alankomaalaisiin asetelmiin.353

Tummilla, mehukkailla väreillä maalattu asetelma vuodelta 1922 (kuva 74) on barokkimaisen

runsas, kahdesta hauesta, siipi viuhkaksi asetellusta riistalinnusta ja tutusta pulleasta lasipullosta

sommiteltu kokonaisuus. Carlstedtin 1920-luvun alun asetelmatekniikan näyttävin piirre oli

kenties se, kuinka hyvin hän sai ekspressiivisestä maalaustavasta, jopa suoraan kankaalle

puristetusta maalista ja mielikuvituksellisista, hehkuvista väreistä huolimatta vangittua

erilaisten objektien yksilölliset materiaaliset ominaisuudet. Paksuin kiertein vihreällä, violetilla,

352 Berger 2011, 42.
353 Sterling 1981, 126.
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sinisellä, mustalla ja ruskealla maalattu lasipullo onnistuu välittämään verkkokalvoille kuvan

lasipullosta, jonka pinnalla leikkii hämärän ateljeen vähäinen ikkunasta kajastava luonnonvalo.

Kalojen limaisuus, lasipullojen kiilto, juuresten multaisuus ja kupariastioiden himmeä hohde

olivat riittävän kouriintuntuvia, että Carlstedtin nähtiin jo vuonna 1924 luoneen oman

uusrealistisen tyylinsä.354 Tässä piilee myös osa Carlstedtin tekemästä konservatiivisesta

kannanotosta suomalaiseen asetelmamaalaukseen. Hän palautti asetelmaa puhtaan

modernistisesta esteettisestä sfääristä takaisin tarkempaan materiaalitutkimukseen

ekspressiivisen maalauskäsityksen viitekehyksessä.

Yksityiskohtien tutkiminen rauhassa studio-olosuhteissa oli ainakin Carlstedtin itsensä mukaan

yksi tekijöistä, joka sai hänet erikoistumaan asetelmiin. Ainoassa 1910–20-luvuilla antamassaan

lehtihaastattelussa vuonna 1926 hän sanoi maiseman jatkuvan äärettömiin, eikä sitä voi eristää

ja tutkia samoin kuin asetelmaa.355 Carlstedtin suosimina vuodenaikoina lyhyt päivänvalo teki

yksityiskohtiin syventymisestä maisemamaalauksissa hankalaa. Koska liiallinen esittävyys oli

vanhanaikaista humpuukia, oli asetelmissa haasteena briljeerata yksityiskohdilla päätymättä

liian viimeistellyn näköiseen lopputulokseen. Esimerkiksi haukiasetelma vuodelta 1922 (kuva

75) näyttää päällisin puolin mustan rasvaiselta ja impulsiivisesti maalatulta. Vaikkapa

päällimmäisen hauen kyljen kimmaltelevaa, suomuista pintaa lähemmin tarkastelemalla

huomaa, kuinka pikkutarkasti Carlstedt oikeastaan työskenteli. Ateljeen valonlähdettä

indeksoiva, ohuella keltaisella aaltokuviolla maalattu heijastus hauen kyljessä on tarkasti

sijoiteltu seuraamaan impulsiivisuuden kuvaa antavia leveämpiä siksak-siveltimenvetoja (kuva

76).

Myöhäiskaudelleen emblemaatisia kukka-asetelmia Carlstedt maalasi varhaisemminkin.

Huomattava alakategoria oli van Goghiin viitanneet auringonkukka-aiheet. Auringonkukka-

asetelmassa (kuva 77), jonka päiväys on epäselvä, mutta jonka näkisin tyylipiirteiltään

sijoittuvan 1920-luvun alkupuolen tuotantoon, yhdistyvät van Goghin auringonkukat ja

Cézannen kulmikkaat laskokset. Asetelma on väritykseltään Carlstedtia hienostuneimmillaan.

Purppuranhohtoinen tausta ja kankaan oranssin sävyissä kimmaltelevat laskostuksen

korostukset muistuttavat esimerkiksi Alvar Cawénin näihin aikoihin suosimaa,

aristrokraattiseksi ja lyyriseksi kuvailtua värimaailmaa. Auringonkukissakin on omaa

dramatiikkaansa ja jopa epätyypillistä vanitasmaisuutta.

354 Rinne, UA 23.10.1924.
355 “Asetelmaa on helpompi tutkia, se on aina siinä... Siinä näkee kaiken... Ja se on kuitenkin aina uutta,” F.D. TS
1.12.1926.
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Carlstedt pyrki 1920-luvun alun asetelmillaan sarkaamaan itselleen oman erikoisalueensa, jossa

hän kriitikoiden mukaan myös onnistui.356 Hänestä kirjoitettiin 1920-luvun arvioissa Suomen

olosuhteissa poikkeuksellisena asetelmien mestarina.357 Maalaustekniikka, väriaisti,

sommitelmien runsaus, erilaisten materiaalien lähes taktiilinen esittäminen, asetelmaan

erikoistuminen ja kiinnostus vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen tekivät aiemmin

persoonattomana pidetystä taiteilijasta erottuvan ja omaperäisen. Torikojun ja asetelmien

viittaukset suomalaisten 1910–1920-lukujen modernistien perinteisten esikuvien ulkopuolelle

olivat konservatiivisia poikkeamia aikakauden yleisemmistä asetelmatyypeistä.358

Carlstedtin asetelmilla ei ollut Suomessa yksiselitteistä edeltäjää. Koko perinteisten riista-

asetelmien genre oli ollut enemmän tai vähemmän hyljeksitty. Lukuisat taiteilijat tekivät

muutaman tätä kuvastoa hyödyntävän asetelman, mutta kovinkaan pitkäjänteisesti siihen ei

syvennytty. Samaa voi sanoa Carlstedtin edustamasta sommitelmatajustakin. Väitän, että

Carlstedt asetelmillaan elvytti vanhakantaisen, 1600-luvun Alankomaista alkaneen

asetelmamaalauksen riistakuvastoa ja sommitelmallista rehevyyttä sekä asettautui

tunnistettavilla viittauksilla osaksi pitkäjänteisiä asetelmamaalauksen traditioita. Hän käytti

sommitelmallisia ratkaisuja ja aiheita, jotka olivat olleet kurantteja vuosisatoja aikaisemmin.

Yhteydet, joiden kautta ne tulevat ymmärrettävämmiksi, eivät siis löydy pelkästään niiden

välittömästä kontekstista, mutta niiden kautta hän otti kantaa välittömään kontekstiinsa.

Carlstedtin asetelmat olivat keskustelunavaus, jonka voi myös nähdä esisoittona ja

tienraivauksena tulevalle, vanhasta taiteesta avoimemmin ammentaneelle modernistis-

klassistiselle asetelmamaalaukselle.

Carlstedt muuttui kriitikkojen silmissä ensisijaisesti vaikutteiden omaksujasta niiden edelleen

jakajaksi. Kriitikot näkivät 1920-luvulla hänen vaikuttaneen nuorempiin

asetelmamaalareihin.359 Hänen vaikutuksensa Mikko Oinosen aikanaan arvostettuihin

asetelmiin on kiistaton. Hänen maalatessaan Oinosen kanssa vuodesta 1919 alkaen oli Oinonen

356 Esim. “Mikko Carlstedt on lähettänyt näyttelyyn erikoisen hyviä asetelmia. Näytteillepanijoista hänestä
huomattavimmin ilmenee nykyaikana harvinainen pyrkimys omaperäisyyteen. Hänen asetelmiaan katsellessa
kuvastuu mieleen Hollantilaisen ajan asetelmien suuret maalarit.” B.T, TS., 22.3.1922.
357 Esim. “– – tuo hienostuneisuus ei ole millään tavoin hentoa ja kuivettunutta, vaan omaavat ne päinvastoin
renessanssimaisen rehevyyden, yltäkylläisyyden, joka eräissä asetelmissa kohoaa sellaiseen maalaukselliseen
herkullisuuteen, että siinä tuskin kukaan suomalainen maalari kykenee hänen kanssaan kilpailemaan.” Al
9.11.1924.
358 Samalla on mielenkiintoista huomioida, kuinka lyhytikäinen tämä Carlstedtin koettu omintakeisuus oli.
Vuodesta 1928 eteenpäin, kun hän pyrki eheämpiin muotoihin, alettiin hänen taiteestaan puhua vanhoillisena.
Vuoden 1934 Moskovan suomalaisen taiteen näyttelyssä Carlstedtin katsottiin jo edustavan “akateemisia
perinnäistapoja”. HS 5.12.1934.
359 Esim. “Vallankin on hän asetelmamaalarina tullut jo milt’ei ‘koulua luovaksi’: onhan meillä usein ollut
näyttelyissämme nuorempain taiteilijain tauluja, joissa voi sanoa olleen Carlstedtín vaikutusta.”F.D. TS 5.12.1926
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aluksi toiminut opettajana, mutta vuonna 1922 Carlstedtin uusia asetelmia nähtyään Oinonen

tuli vierailemaan saman vuoden kesällä Lempäälässä, jossa hän sai perehdytystä

asetelmamaalauksen saloihin, sommittelusta lähtien. Carlstedt kuvaili yhteistyön luonnetta:

Maalasimme auringonkukkia, vihannes- ja sieniasetelmia, lintuja ja joka-ainoan

asetelman sommittelin ja järjestelin minä.360

Esimerkkiparina vuoden 1922 asetelmatuotannosta voi käyttää Carlstedtin Riihimäen

taidemuseon kokoelmiin kuuluvaa Vaaka-asetelmaa (kuva 78) ja Oinosen Ateneumiin ostettua

Vihannesasetelmaa.361 Asetelmat eivät kuvaa samaa sommitelmaa, mutta kuvatilan oikeassa

reunassa oleva, monista muistakin Carlstedtin asetelmista tuttu vaaka sijoittaa maalaukset

tämän Lempäälän ateljeehen. Carlstedt katkeroitui, kun pankinjohtaja W. Segerström epäili

vuonna 1928 hänen plagioineen kuuluisampaa Oinosta. Vuosina 1928 ja 1929 Oinonen vielä

vietti kesänsä Carlstedtin luona, mutta Carlstedtin vaatimuksesta pari työskenteli erillään.362

Häntä myös harmitti, ettei hänen vaikutustaan ei otettu huomioon Oinosen saavutettua

tunnustusta asetelmillaan. Erityisesti Esko Hakkilan Oinosesta kirjoittamassaan monografiassa

Karjalan saloilta taiteen Parnassolle (1941) esittämä väite siitä, että Oinonen antoi enemmän

vaikutteita kuin otti, loukkasi Carlstedtia syvästi.363

Oinonen ei ollut ainoa Carlstedtin luona vieraillut ja häneltä vaikutteita asetelmiinsa omaksunut

taiteilija. Sallinen oli useasti 1930-luvulla kesävieraana pihamökissä Sääksmäellä ja tunsi

Carlstedtin töitä sitä ennen vähintäänkin Marraskuun ryhmän yhteisnäyttelyistä. Sallisen

myöhäisempään asetelmatuotantoon ilmestyi Carlstedtin tuotannosta tunnettuja aiheita.

Vähemmälle huomiolle jäänyt Ilmari Vuori nähtiin Carlstedtin asetelmatyylin seuraajana.364

Carlstedtin kuolinilmoituksessa Hufvudstadsbladetissa huomioitiin Oinosen lisäksi

Ruokokosken, joka myöskin noin vuodesta 1923 alkaen maalasi enemmän runsaita riista-, kala-

ja juuresasetelmia, ottaneen asetelmavaikutteensa Carlstedtilta.365 Carlstedt oli vanhasta

eurooppalaisesta taiteesta vaikuttuneiden modernististen asetelmien ja ylipäätään puhtaasti

asetelmaan erikoistuneiden taiteilijoiden edelläkävijä Suomessa. Asetelmia maalattin jo 1910-

360 Mikko Carlstedtin kirje Ludvig Wennervirralle Sääksmäeltä 24.8.1953. Coll.256.1.
361 Oinosen teoskuva on nähtävissä Kansallisgallerian verkkosivuilla: Oinonen, Mikko. Vihannesasetelma, 1922.
362 Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
363 Carlstedt pyrki useaan otteeseen korjaamaan Hakkilan kirjan väitteitä esimerkiksi kirjeissään Onni Okkoselle ja
Ludvig Wennervirralle sekä lopulta elämäkerrassaan: “Myös Hakkila oinosmonografiassaan esittää päätelmän, että
Oinonen säännöllisesti tovereihinsa nähden on ollut antavana osapuolena. Päätelmä on virheellinen ainakin tältä
osalta.” Mikko Carlstedtin omaelämäkerta. MKCA.7.
364 “Tidigare kunde man spåra M. Carlstedts inflytande i hans konst--” Johannes Ab 10.2.1928.
365 “– – man tycker sig hos de äldre konstnärskamraterna Oinonen och Ruokokoski finna impulser från Carlstedts
ymnigt flödande stilleber.”L.V.H. Hbl 19.2.1964.
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luvulla huomattavan paljon, mutta päätoimisten modernististen asetelmamaalareiden

keskuudessa Carlstedt oli sanomalehtien kirjoitteluiden perusteella oikeastaan ensimmäisiä.

Maalaustaiteen intertekstuaalisessa tilassa vaikutteet eivät pysähtyneet Carlstedtiin, vaan

jatkoivat hänen kauttaan matkaansa myös toisten taiteilijoiden töihin.
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7. Lopuksi

Tämä tutkielma analysoi kommentteja ja viittauksia, joita Mikko Carlstedt teki varhaiskautensa

kuvataiteellisissa ilmauksissa niitä edeltäneestä kuvataiteesta ja niiden syntykonteksissa

vaikuttaneista ilmiöistä. Kyseessä on ensimmäinen laajempi katsaus Carlstedtin taiteeseen,

joten tutkimuksen oli myös kartoitettava tämän kuvataiteen yleispiirteitä ja tyylillisiä

kehityskulkuja.

Carlstedtin tuotanto vuosina 1912–1922 osoittautui monivivahteiseksi tutkimuskohteeksi.

Hänen tyylinsä ja aiheensa muuttuivat ja mukautuivat nopeasti vastauksena taidekentän

diskursiivisiin kehityksiin ja esimerkiksi ulkomaanmatkojen ja taidekirjallisuuden kautta

saatuihin virikkeisiin. Hän oli 1910–1920-luvuilla monella tavalla tyypillinen aikansa

miestaiteilija. Carlstedtin taiteen tyylipirteet, tunneilmaisu ja aiheet ovat kytköksissä suurta

joukkoa hänen sukupolvensa taiteilijoita koskettaneisiin diskursseihin, joita voimme myös

ymmärtää paremmin hänen kauttaan. Toisaalta, jos sivuuttaa jokaisen päällisin puolin

samankaltaiselta vaikuttavan taiteilijan vain osana suurempaa kokonaisuutta, menettää valtavan

määrän nyansseja, joista kokonaisuus koostuu. Carlstedt olikin samanaikaisesti

poikkeuksellinen ja yksilöllinen taiteilija.

Carlstedtin nuoruuden kirjeenvaihtoa ja omakuvia sävyttänyt boheemi-identiteetti oli yksi

ajalleen tyypillinen ilmiö, jonka ymmärtämistä tämä tutkielma edistää. Kokemus nuorten

boheemitaiteilijoiden muodostamaan vastakulttuuriin kuulumisesta ilmeni muun muassa

omakuvissa. Carlstedtin viittasi niillä tunnettuihin modernin taiteen edelläkävijöihin, etenkin

Vincent van Goghiin, Paul Cézanneen ja Edvard Munchiin, joita ne samalla ylistivät tai

ihannoivat. Ne myös kontribuoivat tai tukivat yleisiä tulkintoja Munchista ja van Goghista

kärsimyksestään luomisvoimaa ammentaneina taiteilijoina.

Varhaisimmat, 1910-luvun alussa syntyneet, tarkastelemani Carlstedtin maalaukset ylistivät

Paul Cézannen tuotantoa tämän tyyliä imitoimalla ja aiheita transformoimalla. Niiden karkea

toteutus sekä väriaskeettisuus myös kumouksellisesti haastoi tai jopa hyökkäsi vallitsevaa

neoimpressionistista värimaalauksen ihannetta ja vanhoillisempia, porvarillisina pidettyjä

kuvataiteelle asetettuja kauneus- tai ylevyysvaatimuksia vastaan. Samalla niiden

uudistuksellisuus oli konservatiivisemmasta tai hillitymmästä päästä ja kaihtoi aikakauden

abstrakteimpia ja räikeimpiä kokeiluja. Carlstedt oli ensimmäisistä suomalaistaiteilijoita, jonka

pyrkimyksiä aktiivisesti verrattiin Cézanneen. Cézannesta varhain inspiroituneena Carlstedt oli

sammutetuilla väreillään 1910-luvun alussa, yhdessä mm. Ragnar Ekelundin kanssa, edellä
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aikaansa. Carlstedt oli myös ensimmäisten taitelijoiden joukossa, jotka pyrkivät kehittämään

Cézannesta vaikuttunutta lähestymistapaa maalata suomalaista luontoa ja ihmistä.

Muotokuvissaan Carlstedt myös jatkoi 1800-luvun naturalismissa yleistyneitä niukkoja ja

rehellisiä ihmiskuvauksen periaatteita.

Carlstedtin maisemat sitoutuivat jo olemassa olleeseen käsitykseen pohjoisen

maisemamaalauksen ahdistuneisuudesta ja synkkyydestä. Maisemillaan hän jatkoi tätä

perinnettä ja varsinkin vuodesta 1917 eteenpäin myös toisteisella ahdistuneella tunnelatauksella

voimisti sitä. Carlstedtin tulkinnat siitä, miten maalata Cézannesta vaikuttunut

suomalaismaisema suurimmaksi osaksi sivuuttivat tai kielsivät yleisen, levolliseen ja

geometrisoivaan harmoniaan pyrkineen tulkinnan.

Carlstedtia pidettiin uransa alussa lupaavana, mutta persoonattomana taiteilijana, joka vain

tyytyi kopioimaan esikuviaan. Omaperäisenä hänestä puhuttiin vasta Leonard Bäcksbackan

kanssa vuonna 1917 solmitun mesenaattisopimuksen aikana. Hänen maisemiaan pidettiin

rehellisinä ja suomalaiskansallisina, samoin hänen alankomaalaista torimaalauksen

genrearkkityyppiä päivittänyttä monumentaalimaalaustaan Torikojua.

Erityisen omaperäisiksi koettiin Carlstedtin asetelmat 1920-luvun alussa. Arvosteluissa

toistuivat väitteet Carlstedtin asetelmien poikkeavuudesta niin maalaustavoiltaan, värityksiltään

kuin sommitelmiltaankin. Carlstedt asetelmissaan transformoimalla alankomaista 1600-luvulla

alkunsa saanutta yltäkylläistä asetelmaperinnettä, sen sommitelmatyyppejä sekä riista- ja

kalakuvastoa, samalla myös elvytti sitä kontekstissa, jossa riisutummat ja yksinkertaisemmat

asetelmat olivat suosittuja. Carlstedt myös asetelmatyylinsä dynaamisuudella haastoi tätä

käsitystä asetelmasta hiljaisena ja pysähtyneenä genrenä. Kritiikki huomioi Carlstedtin tyylin

poikkeavan realistisuuden. Hänen 1920-luvun alkupuolen tapansa esittää eri materiaaleja

konservatiivisesti palautti asetelmamaalausta modernistisesta pelkistämisestä historialliseen

tehtäväänsä yksityis-kohtaisena materiaalitutkimuksena.

Tutkielman aikarajaus päättyi vuoteen 1922, jolloin Carlstedtin asetelmat olivat

arvostetuimmillaan. Jännitteisempi 1910-luku taideriitoineen on huomattavasti tutkitumpi kuin

sitä seuranneet 1920–1930-luvut. Ne on nähty uinuvina ja konservatiivisina modernistisen

klassismin vuosikymmeninä. Asetelmamaalaus, etenkin kukka-, juures- ja riista-asetelmat

nousivat tuolloin taiteilijoiden keskuudessa uuteen arvoon. Samaten laaja tutkimus

suomalaisesta asetelmamaalauksesta odottaa tekijäänsä. Tämä tutkielma tarjoaa työkaluja

näiden ilmiöiden tutkimiseen, joissa Carlstedtin osallisuutta on vaikea sivuuttaa.
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Yksi tutkimuksen läpi kulkevista punaisista langoista oli Carlstedtin taiteen suhde Paul

Cézanneen. Cézannea on jo pitkään pidetty vahvimmin Suomen 1910–1920-luvun

modernisteihin vaikuttaneena taiteilijana, mutta tutkimusta, joka syventyisi laaja-alaisesti

Cézannen vaikutuksen syihin ja seurauksiin Suomessa, ei ole vielä tehty. Carlstedt oli

ensimmäisiä suomalaisia “Cézannen seuraajia”. Hän oli poikkeuksellisen vahvasti tätä

ihannoinut taiteilija, joka muovasi tyyliään ja identiteettiään – aina pukeutumista myöten –

suhteessa Cézanneen. Vaikka tämä tutkielma ei keskittynyt yksinomaan varhaisiin suomalaisiin

Cézannesta tehtyihin tulkintoihin, tarjoaa se uutta tietoa aihetta käsitteleviin jatkotutkimuksiin

Carlstedtin kirjeenvaihto Leonard Bäcksbackan kanssa kertoo taiteen tekemisen rankoista

realiteeteista 1910–1920-lukujen Suomessa. Tuona aikana yleistyneistä mesenaattisuhteista ei

ole tehty kattavaa kartoitusta. Carlstedtin ja Bäcksbackan myrskyisä, hetkelliseen välirikkoon

päättynyt “kontrahti” voi selittää osasyitä, miksi toimintamallista ei tullut pysyvää ilmiötä.
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Tyttö, 1917

Öljy kankaalle, 61,50 x 42 cm
Hämeenlinnan taidemuseo

Kuva: Max Fritze

Kuva 38

Mikko Carlstedt
Talviaurinko, 1912
Öljy kankaalle

Kuva: Artnet.com <http://www.artnet.com/artists/mikko-carlstedt/talviaurinko-
dYYVkG5I1cGmH2GIUpRGIw2> (8.1.2020)



119

Kuva 39

Mikko Carlstedt
Pihatie, 1914
Öljy kankaalle
Kuva: Hagelstam

Kuva 40

Mikko Carlstedt
Metsämaisema, 1914

Öljy kankaalle. 54 x 44 cm
Kuva: Hagelstam
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Kuva 41

Mikko Carlstedt
Katu Porvoossa, 1915
Vesiväri, 24 x 33 cm
Kuva: Hagelstam

Kuva 42

Edvard Munch
Tyttöjä sillalla, 1899–1900

Kuvakaappaus teoksesta: Linde, Max. 1905. Edvard Munch. Berliini: Friedrich Gottheiner´s Verlag
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Kuva 43

Mikko Carlstedt
Talvinen kaupunkinäkymä, 1916
Vesiväri paperille, 34,5 x 51 cm

Villa Gyllenberg / Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse
Kuva: Matias Uusikylä

Kuva 44

Mikko Carlstedt
Petrograd, 1915

Vesiväri paperille, 25 x 34 cm
Riihimäen Taidemuseo / Wähäjärven lahjoituskokoelma
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Kuva 45

Mikko Carlstedt
Kuutamoaihe, 1915

Vesiväri, 35 cm x 23,50 cm
Kuva: Bukowskis

Kuva 46

Mikko Carlstedt
Maisema Sääksmäeltä, 1918
Öljy kankaalle, 53 x 59 cm

Villa Gyllenberg / Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse
Kuva: Matias Uusikylä
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Kuva 47

Mikko Carlstedt
Maisema, 1917

Öljy
Kuva: Bukowskis

Kuva 48

Mikko Carlstedt
Maisema, noin 1917–1919

Öljy
Kuva: Hagelstam
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Kuva 49

Mikko Carlstedt
Tuulinen päivä, 1918

Öljy kankaalle
Kuva: Bukowskis

Kuva 50

Mikko Carlstedt
Kylämaisema Sääksmäeltä, 1917

Öljy kankaalle, 48 x 62 cm
Kuva: Hagelstam
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Kuva 51

Mikko Carlstedt
Suomalainen kylämaisema, 1917
Öljy paperille, 38,50 x 48 cm

Taidesäätiö Merita
Kuva: Museokuva Matti Huuhka & Co.

Kuva 52

Mikko Carlstedt
Syysmaisema, 1917

Öljy kankaalle, 49,60 x 68,90 cm
HAM / Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelma
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Kuva 53

Mikko Carlstedt
Rantamaisema, 1920

Öljy kankaalle, 65 x 80 cm
Kuva: Hagelstam

Kuva 54

Näkymä Sääksmäen kirkon suuntaan Pappilanlahdelta
Kuva: Max Fritze
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Kuva 55

Mikko Carlstedt
Syksyinen rantanäkymä, 1920
Öljy kankaalle, 64,50 x 81 cm

Kuva: Bukowskis

Kuva 56

Mikko Carlstedt
Talvipäivä, 1920

Öljy kankaalle, 65 x 80,50 cm
Kuva: Bukowskis
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Kuva 57

Paul Cézanne
Sulavaa lunta, Fontainebleu, 1880

Öljy kankaalle
Kuvakaappaus kirjast: Raphael, Max. 1919 [1913]. Von Monet zu Picasso. Grundzüge einer Ästhetik

und Entwicklung der Modernen Malerei.München: Delphin Verlag

Kuva 58.

Mikko Carlstedt
Asetelma, 1914

Öljy
Kuva: Hagelstam
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Kuva 59

Paul Cézanne
Tulppaaneja
Öljy kankaalle

Kuvakaappaus kirjasta: Meier-Graefe, Julius. 1910. Paul Cézanne. München: R. Piper & com. Verlag

Kuva 60

Mikko Carlstedt
Asetelma, 1915

Kuvakaappaus lehdestä: Helsingin kaiku 16.10.1915. Kansalliskirjaston digitoinnit.
digi.kansalliskirjasto.fi
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Kuva 61

Mikko Carlstedt
Omena-asetelma, 1918

Öljy kankaalle, 50,50 x 60,50 cm
Riihimäen Taidemuseo / Wähäjärven lahjoituskokoelma

Kuva 62

Paul Cézanne
Hedelmäasetelma, 1879–1880

Öljy kankaalle
Kuvakaappaus kirjasta: Duret, Théodore. 1918. Die Impressionisten. Berliini: Bruno Cassirer.
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Kuva 63

Mikko Carlstedt
Jänisasetelma, 1918

Öljy kankaalle
Kuva: Bukowskis

Kuva 64

Kalle Carlstedt
Asetelma, 1918

Puupiirros, 54,50 x 40,80 cm
Alfred Kordelinin Säätiön talletuskokoelma
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo
Kuva: Kansallisgalleria / Nina Pätilä



132

Kuva 65

Mikko Carlstedt
Jänis, 1918
Puupiirros

Kuva: Kansallisgalleria / Erkki Anttonen

Kuva 66

Mikko Carlstedt
Jänis, asetelma, 1921

Öljy kankaalle, 81 x 60,50 cm
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo / Alfred Kordelinin Säätiön talletuskokoelma

Kuva: Kansallisgalleria / Asko Penna
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Kuva 67

Mikko Carlstedt
Jänis, 1921

Öljy kankaalle, 90 x 65,00 cm
HAM / Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelma

Kuva 68

Jean-Baptiste-Simeon Chardin
Jänisasetelma

Kuvakaappaus teoksesta: Furst, Herbert. 1911. Chardin. Lontoo: Methuen & co.
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Kuva 69

Mikko Carlstedt
Asetelma, 1922

Öljy kankaalle, 65 x 80 cm
HAM / Katarina ja Leonard Bäcksbackan kokoelma

Kuva 70

Mikko Carlstedt
Pioneja, 1944
Öljy kankaalle

Taidesäätiö Merita
Kuva: Museokuva Matti Huuhka & Co.
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Kuva 71

Mikko Carlstedt
Asetelma, 1922
Öljy kankaalle

Yksityiskokoelma
Kuva: Max Fritze

Kuva 72

Mikko Carlstedt
Silakka-asetelma, 1922

Öljy kankaalle
Valkeakosken kaupunki

Kuva: Max Fritze
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Kuva 73

Tyko Sallinen
Asetelma, 1916
Öljy kankaalle

Kuva: Bukowskis

Kuva 74

Mikko Carlstedt
Asetelma, 1922

öljy kankaalle, 65 x 45 cm
Kuva: Hagelstam
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Kuva 75

Mikko Carlstedt
Haukiasetelma, 1922

Öljy kankaalle, 37 x 45 cm
Kuva: Bukowskis

Kuva 76

Yksityiskohta teoksesta:
Mikko Carlstedt

Haukiasetelma, 1922
Öljy kankaalle, 37 x 45 cm

Kuva: Bukowskis
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Kuva 77

Mikko Carlstedt
Auringokukkia

Öljy kankaalle, 67 x 64 cm
Kuva: Hagelstam

Kuva 78

Mikko Carlstedt
Vaaka-asetelma, 1922

Öljy kankaalle, 55 x 65 cm
Riihimäen Taidemuseo / Wähäjärven lahjoituskokoelma
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Liite 1

Maininnat Paul Cézannesta suomalaisissa sanomalehdissä 1910–1914.366

366 Haku on tehty https://digi.kansalliskirjasto.fi -sivuston tietokantaan, ja siihen on sisällytetty yleisimmät
Cézannen nimen väärinkirjoitusmuodot. Sivuston tekstintunnistusohjelma ei ole täydellinen, joten lukumäärät ovat
suuntaa antavia.

https://digi.kansalliskirjasto.fi
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