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TIIVISTELMÄ HARJOITUSTYÖSTÄ  
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Tuntematon taiteilija: Keittiöasetelma – Table de Cuisine 

Keittiöasetelma-teos on Furuhjelmin kokoelman ainoa perinteinen asetelma ja tarkem-
min määriteltynä keittiö- tai kala-asetelma. Sen tekijää tai valmistumisajankohtaa ei tie-
detä, teosta ei ole signeerattu ja tekijäksi on jo keräilijän elinaikana valmistuneessa luet-
teloinnissa nimetty ”inconnu” – tuntematon. Se on näin ollen ostettu tuntemattoman tai-
teilijan teoksena. Monet seikat, kuten teoksen realistinen tyyli, krakeloitunut maalipinta 
sekä kipsistä valmistetut raamit viittaavat kuitenkin 1800-luvun puoliväliin. Miksi teos on 
sitten hankittu kokoelmaan? Tyhjentävää vastausta ei arkistoista löytynyt, mutta muuta-
mia päätelmiä tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä.  

 
Tuntematon, Asetelma (Nature morte), 1800 -luku?, öljy kankaalle, 64.20x75.00. Otto W. Furuhjelmin koko-
elma, HAM Helsingin taidemuseo. Kuvaaja: Hanna Kukorelli / HAM. 

Jo Furuhjelmin elinaikana 1800-luvun lopulla ranskaksi tehdyn luetteloinnin mukaan 
maalaus on saksalainen ja ostettu Dresdenistä. Dresdenin taidekoulussa opiskeli tuohon 
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aikaan lukuisia erimaalaisia opiskelijoita, etenkin jonottamassa pääsyä maalaamaan 
kaupungin kuuluisassa taidemuseossa olevia mestariteoksia. Näin tuntematon tekijä voi 
toki olla muunkin maalainen kuin saksalainen. Se, että asetelmia pidettiin yleisesti erin-
omaisina maalausten tai piirtämisten harjoitus- ja opiskeluaiheina, voisi viitata opiskeli-
jaan. 

Teos on tyyliltään varsin realistinen, joka tukee mainintaa teoksen ajoittuvuudesta 1800-
luvun jälkimmäiselle puoliskolle. Krakeloitunut maalipinta viittaa niin ikään 1800-luvulla 
käytössä olleisiin taiteilijoiden testaamiin maaleihin, jotka kuivuivat nopeasti, kutistuivat 
ja halkeilivat sen vuoksi. Myös kipsiset raamit viittaavat 1800-luvulle. Teoksen esikuvana 
on saattanut olla espanjalainen ja hollantilainen keittiöasetelman perinne – näin se voisi 
olla mukaelma tai kopio jostakin vanhemmasta teoksesta. 1500 –luvulla esiintyi niin ete-
läisessä kuin pohjoisemmassakin Euroopassa kahden tyyppisiä asetelmamaalauksia: 
kukka-asetelmia ja markkina-asetelmia. 1600-luvulla, asetelmamaalauksen kulta-ai-
kaan, kehittyi useita eri asetelmien alalajeja kuten vaikkapa juuri kala-asetelmia.  

Teoksesta löytyy muutamia kekseliäitä yksityiskohtia, joilla taiteilija on saattanut haluta 
välttää perinteisen tylsän asetelman. Hetkellisyyttä on tavoiteltu reikäkauhasta valuvalla 
vedellä: rapujen keitinvesi on kuumaa ja rapuja on juuri nostettu sieltä pois, ihminen on 
siis juuri poistunut kuvasta. Huomio kiinnittyy myös siihen, että pöydällä olevista antimista 
ei tule suoraan mieleen mitään varsinaista ateriakokonaisuutta. 

1800-luvun asetelmamaalaukselle oli ominaista seikka, joka hyvin näkyy myös tässä Fu-
ruhjelmin asetelemassa. 1700-luvun asetelmamaalauksen suuri esikuva ja uudistaja, 
Jean Siméon Chardin, tuli pienen suvantokauden jälkeen uudelleen muotiin 1800-luvun 
puolivälissä. Chardinin asetelmille oli ominaista nimenomaan porvarikoti ja aiheet teok-
siin haettiin erityisesti keittiöistä, keittiötarvikkeista ja vaikkapa riistasta tai merenelävistä, 
jotka astioissaan tai roikkuessaan odottivat valmistusta ruuaksi.  Hän maalasi nimen-
omaan arkisia asioita, kuten kasareita, puulusikoita, porkkanoita, kaaleja, sipuleita – ei 
epätavallisia esineitä, joita sen ajan kriitikot olisivat mieluummin asetelmissa nähneet. 

Chardinin kompositio oli tarkka. Yleensä siinä oli alaosassa nähtävillä paksu pöytälevy 
puusta tai kivestä, mutta muuten itse pöytälevyä ei näkynyt paljoakaan. Maalauksen 
katseenvangitsija oli keskellä. Esineitä ei ole runsaasti, ne on aseteltu pöydälle satunnai-
sesti eikä niillä välttämättä ole toiminnallista yhtenäisyyttä. Taustan väri on yhteneväinen 
pöytälevyn värin kanssa eikä taustalla olevaa huonetta pysty määrittelemään. Valo on 
hajanaista ja on vaikea sanoa missä valonlähde on. Osa esineistä näyttää myös olevan 
itsestään valaisevia. 

Kaikki edellä mainitut määritelmät pätevät tähän Furuhjelmin kokoelman keittiöasetel-
maan. Näiden tietojen valossa voitaisiin päätellä, että Furuhjelmin kokoelman keittiöase-
telman on maalannut tuntematon taiteilija 1850-luvulla tai sen jälkeen Dresdenissä Jean 
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Chardinin asetelmien hengessä. Kyseessä on saattanut olla Dresdenin taidekoulun opis-
kelija, opettaja tai Dresdeniin asettunut taiteilija.  

Miksi teos on sitten hankittu? Taidekeräilijä Furuhjelm jää varsin tuntemattomaksi. Hän 
todennäköisesti keräsi taidekokoelmansa ajan hengen mukaan statussymbolina ja ylä-
luokkaisena harrastuksena. Lapsettomana hän saattoi myös haluta jättää jälkensä histo-
riaan keräämänsä ja Helsingin kaupungille museota varten lahjoittamansa taidekokoel-
man kautta. Otto Furuhjelm testamenttasi muun omaisuutensa Honkolan kartanoa myö-
ten veljensä Hampuksen nuorimmalle pojalle Johnnylle, mutta taidekokoelman hän lah-
joitti Helsingin kaupungille. 

Otto Furuhjelmin keräämä taidekokoelma poikkeaa myös selvästi hänen ystävänsä 
Fredrik Cygnaeuksen kokoelmasta, jossa tarkoituksena oli kerätä teos jokaiselta suoma-
laiselta taiteilijalta. Tämän tyyppinen keräilyn motiivi sopi hyvin herrojen yhteiseen into-
himoon suomalaisuudesta ja suomalaisen kulttuurin tukemisesta. Furuhjelmin kokoelma 
on kuitenkin aivan erilainen sisältäen pääosin vanhaa italialaista ja alankomaalaista tai-
detta sekä venäläisten taiteilijoiden maalauksia.  

Useimmat keräilijät haluavat tietää teoksistaan, joita ostavat. He lukevat taiteesta ja tai-
dehistoriasta, konsultoivat uskottavia asiantuntijoita ja osallistuvat huutokauppoihin. He 
suojelevat ensimmäistä hankintaansa tarkoin ja teettävät arkistoja kokoelmistaan. Fu-
ruhjelmiltä ei ole tiedossa tämän tapaisia merkintöjä taidekokoelmastaan. Kokoelmasta 
on teetetty yksi luettelo, sekin kootusti jälkikäteen mahdollisesti siinä vaiheessa, kun Fu-
ruhjelm jo tiesi testamenttaavansa kokoelman suvun ulkopuolelle. Joskus taidetta kerä-
täänkin ilman sen kummempaa intohimoa keräilyä kohtaan, enemmänkin sosiaalisen 
statuksen tai ammatin vuoksi. Tämä tukisi myös yksittäisen asetelmamaalauksen hankki-
mista kokoelmaan: sellainen vain kuului siellä olla. 

 


