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Museoviikko  

Kuntsin kokoelma 50 vuotta 

 

Kuntsin modernin taiteen museon on kunnia esitellä ”Kuntsin kokoelma – Kuntsin säätiö 50 vuotta” 
-näyttelyn. Näyttely esittelee kattavasti kotimaista oman aikamme taidetta sekä mausteena hie-
man ulkomaalaista nykytaidetta. Tämä on ensimmäinen julkisesti nähtäville perustettu nykytai-
teen kokoelma. Kuntsin säätiö perustettiin vuonna 1970 ja sen toiminta ajatuksena on tarjota ih-
misille mahdollisuus tutustua oman aikansa taiteeseen ja esitellä kuvataiteen lähimenneisyyden 
ja uuden aikaisia ilmiöitä.   

 

Säätiön on perustanut Simo Kuntsi (1913-1984), joka nimesi säätiön itsensä mukaan. Simo aloitti 
taiteen keräilyn yhdessä entisen vaimonsa Anna ”Kaisa” Kaukorannan (1916-1995) kanssa 1950-
luvulla. Aluksi kokoelma karttui vanhemmasta suomalaisesta taiteesta, kansainvälisestä taitees-
ta ja myöhemmin suomalaisesta nykytaiteesta. Kuntsi lahjoitti (121:n teoksen) kokoelman Vaa-
saan. Kokoelmalahjoituksen ehtona oli, että Vaasa sitoutuu säilyttämään sen kaupungissa ja jär-
jestämään kokoelmalle tilan. Kaupunki antoi aluksi tilaksi Kauppaoppilaitoksen.  

 

Kuntsin toiveena oli saada ajankohtaista taidetta tunnetuksi. Hän myös haaveili modernin taiteen 
museon perustamisesta Suomeen. Simon haave museosta toteutui vasta hänen kuoltuaan, kun 
vuonna 2000 perustettiin Kuntsin modernin taiteen museo. Modernin taiteen museo perustettiin 
Tullipakkahuoneeseen (rak. 1879, Sisäsatama). (Tullipakkahuoneen on suunnitellut arkkitehti 
Ernst Theodor Granstedt. Tullipakkahuonetta laajennettiin kaupunginarkkitehti Carl Schoultzin 
suunnitelmien pohjalta vuonna 1925. Tyyliltään rakennus edustaa uusrenessanssia).  

 

 Kuntsin kuuluisiin lausahduksiin kuului: Taiteen ja ihmisen välillä ei saisi olla mitään maagista kui-
lua.” ”Kun tänä päivänä katsot taulua ,etkä sitä ymmärrä niin jo huomenna voi olla toisin” ”On help-
poa ostaa Picassoa kun on tarpeeksi rahaa. Uuden kyvyn esiin kaivaminen ja hänen mahdollisuuk-
sien oivaltaminen sen sijaan kysyy jotain muuta.”  

 

 

Miltä Simon lausahdukset kuulostavat? Nykytaide on tehty meidän aikanamme tai usein ajatel-
laan sen alkaneen 1960-luvulle. Mitä mieleesi tulee sanasta nykytaide? Tuleeko mieleesi kenties 
taiteilijoita? Millaisia ajatuksia? Negatiivisia vai positiivisia? Kaikenlaiset tunteet ja tulkinnat 
ovat sallittuja. 
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Poimimme tästä nykytaiteen kokoelmasta muutamia teemoja näyttelystä. 

 

Muotokuva 

 

Nykytaiteessa muotokuvia voi toteuttaa eritavoin. Enää ei edellytetty kuvien olevan valoku-
vien kopioita, vaan taiteilijat opettelevat uusia tapoja ilmentää todellisuutta ja itseään. Muo-
tokuvan ei tarvinnut enää olla kuvattavan näköinen tai oloinen. Haluttiin oppia uusia ilmai-
suntapoja, eikä valokuvan tarkkaa maalaustapaa enää edes edellytetty. 

Harvoin tiedetään, että presidentti Urho Kekkonen teki myös taidetta. Hänen oma-
kuvasaan on leipälapio ja aurinkolasit. Teosta on grafiikkaa ja sitä on painettu 75 
kpl. Googlatkaa Urho Kekkonen ja verratkaa, näyttääkö tämä teos Kekkoselta tai 
onko se häntä kuvaava? Teos on tehty kuvanveistäjä Kimmo Pyykön työhuoneessa. 
Pyykkö esitellään myöhemmin tässä tekstissä. Miten sinä kuvaisit Kekkosta? 
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Linnovaaran oliot on maalattu surrealisti-
sesti eli unenomaisesti. Ne ovat lähes 
androgyyneja eli sukupuolettomia olento-
ja. Juhani Linnovaaran (s.1934) tuotanto 
yhdistetään usein surrealismiin eli 
unenomaisiin teoksiin, jossa on ripaus 
huumoria, vaikkakaan taitelija ei itse ha-
lua tulla yhdistetyksi mihinkään tyylisuun-
taan. Linnaaran teoksissa seikkailevat oli-
ot kummastelevat ja ihmettelet ja se siir-
tää nämä 1970-luvulla tehdyt teokset ny-
kyaikaan, kun tänäkin päivänä joudumme 
ihmettelemään ja kummastelemaan tätä 
maailmaa. Teos: Utelias (1979) Kuka Ute-
lias voisi olla ja mitä kohtaan? 

Kukkahattu on Linnovaaran tyylin 
ominaisempia teoksia. Siinä kuva-
taan henkilöä, joka koostuu väri-
viivoista ja jolla päässä on Kukka-
hattu. Kuvaakohan se hyvin lähtö-
kohtaansa? Teos on unimainen eli 
hieman surrealistinen. Teos: Kuk-
kahattu 1967 
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Linnovaara on kansainvälisesti tun-
netuimpia suomalaisia nykymaalarei-
ta. Kansainväliseen tietoisuuteen 
Linnovaara nousi vuonna 1969 kun 
hän voitti Pariisin nuorten biennaalin. 
Nimetön-teos oli esillä biennaalissa 
1969. Teoksessa voimakas syvyys-
vaikutelma maalattujen kehysten an-
siosta. Teokseen sulautuu myös in-
stallaatio, käsineet (linnovaaran 
omat kädet valettuna) ja teoksen al-
ta näkyvät jalat. Tämä on näyttelyn 
ainoa installaatio, eli teos, joka on 
sidoksissa ympäröivään tilaan. Teos: 
Nimetön I (1969) Paikan päällä ota 
selfie teoksen vieressä niin huomaat 
sen koon (teos on ihmisen kokoinen). 

 

Pitääkö muotokuvan olla esittävä? Tee 
omanlaisesi muotokuva itsestäsi! Mistä si-
nä pidät? Miltä sinusta tuntuu? Mitä itse 
tunnet? Voit käyttää siihen esineitäkin ky-
nän, paperin ja maalin sijaan. 

Voit luonnostella muotokuvaasi tälle sivul-
le. 
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Yhteiskunnallisuus 

Sota, ympäristö ja ihmisyys 

Tietoisuus lisääntyi 1970-luvulla, muun muassa sota tuli television kautta tavallisen ihmisen 
lähelle. Tällöin alettiin vastustaa sotaa. 1970-luvulla heräsi myös ympäristöliikkeitä ja ihmiset 
muuttivat lähemmäksi toisiaan ja Suomi alkoi kaupungistua. . 

Kimmo Pyykkö ”Vanki” (1967) on tehty romuraudasta.  Teoksessa on luultavasti 
nähtävillä sodan negatiivinen puoli, kritisointi heroiinisen palvonnan kritisointia, 
mielleyhtymiä sotakoneistoon materiaalin ja muotokielen kautta. Ulkomuoto saat-
taa tuoda mieleen raudasta tehdyn karhun.  
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Rauni Liukko pohtii lasten asemaa 
teoksessa ”Syöttötuoli” (1969). Sii-
nä lapsi istuu kuulosuojaimet päässä 
yhteiskunnan lahjoittamassa syöttö-
tuolissa, joka on jo liian pieni lapsel-
le. Niin lapsi kuin syöttötuolikin on 
numeroitu. Rauni Liukko käsittelee 
lapsiveistoksillaan maailman epä-
kohtia. Tämä lapsi näyttää tulevan 
maailmasta, jota harvemmin mielle-
tään lapsen maailmaksi. Lapsi on 
veistetty styroksista ja viimeistelty 
kipsillä. Miten kuvailisit lapsen ruo-
kailuhetkeä? Miksi lapsen korvat on 
peitetty kuulosuojaimin?  

Kimmo Kaivannon 
”Voittajat” –
maalaus on tehty 
1974. Voittajat- 
teoksessa Kai-
vanto on saanut 
inspiraation Isra-
elin käymästä 
kuuden päivän so-
dasta vuonna 
1967.  Tällöin te-
levisiosta näytet-
tiin kuvaa Israelin 
taivaalle nouse-
vista hävittäjistä. 
Maalaus on hyvin 
kolmiulotteinen. 
Paperi ilmestyi 
Kaivannon tuo-
tantoon 1970-
luvulla. 
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Kimmo Pyykkö on suoma-
lainen kuvanveistäjä. Hän 
teki aluksi veistoksia ro-
muista, mutta 1970-
luvulla mukaan tulivat suu-
ret surrealistiset alumiini-
veistokset. Myöhemmin 
hän teki figuuriveistoksia 
ja luontoaiheisia puure-
liefejä. Näyttelyssä esitel-
lään surrealistinen veistos 
Napoleon. Siinä Napole-
onin piirteet piirtyvät veis-
toksen pinnalle hieman hä-
märäksi, mutta hänen hat-
tunsa on selkeä. Mitä si-
nusta teos muistuttaa/
esittää? 

  

Kekkonen työskenteli Pyy-
kön työhuoneessa. 

Reino Hietanen on taidemaalari, jon-
ka teoksissa usein tila nousee tärke-
äksi. Kaupunkikuva”- teoksessa voi-
daan nähdä kerrostalo, joka kuvaa 
kaupungistumista ja 
”lokeroasuminen” voidaan nähdä läh-
tökohtana teokselle. Ihmiset muutti-
vat 60-70-luvuilla lähemmäksi toisi-
aan, mutta samalla yksinäisyys li-
sääntyi.  Näetkö Hietasen kerrosta-
loteoksessa ihmisiä ikkunoista? Mil-
laisessa talossa sinä haluaisit asua? 
Millaisessa talossa asut nyt? Millai-
sia naapureita sinulla on? Ketä tah-
toisit naapurustoosi? 
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1970-luvulla monet tulivat ympäristötie-
toisiksi ja keskusteluun nousi vesistöjen 
rehevöityminen. Taiteen uniikkius ja ai-
nutlaatuisuus nousivat keskusteluun: voi-
ko grafiikka olla taidetta, koska siinä ku-
vaa monistetaan. Kimmo Pyykön grafiikan 
vedos ”Kun meri kuolee” (1970) ottaa kan-
taa ympäristökysymyksiin.  Miten meri on 
kuvattu teoksessa? Mitä se tuo sinulle 
mieleen? 

Aikanaan Marika Mäkelä, Marjatta 
Tapiola ja  Leena Luostarinen kuului-
vat Suomen eturivin taiteilijoihin, 
jotka pyrkivät irtaantumaan 1970-
luvun yhteisyyttä ja yhteiskuntaa 
painottavasta poliittisesta taiteesta 
ja keskiöön muodostui pikemmin niin 
sanottu henkilökohtainen politiikka  

Luonto, ihmisyys  ja eläimet 

 

Marika Mäkelä (s.1947)  tekee maa-
lauksellisia eli ekspressionistisia 
teoksia joissa on ripaus  muista 
abstraktiivisistä ( ei esittävistä) 
suuntauksista, kuten informalismis-
ta ja konstruktivismista..  ”On hijais-
ta, yö tulee lähelle” teos on vuodelta 
1983. Näkyykö siinä hiljaisuus ja lä-
helle tuleva yö? Mitä sinä näet teok-
sessa? 
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Marjatta Tapiolalla (s.1951) on ainut-
laatuinen viivan käyttö maalaukselli-
sissa teoksissaan. Hän kuvaa teokses-
sa ”Pääsiäinen” äidin ja lasten kylpy-
hetkeä. Teos herätti yleisössä närkäs-
tystä ja ihailua – lapsi istuu kylpyam-
meen reunalla ja muistuttaa Jeesuk-
sesta, joka tarinan mukaan ristiin-
naulittiin pääsiäisenä. Kylpyhetki on 
myös perheen intiimitapahtuma, joka 
tuotiin maalauksen tavoin kaikille nä-
kyväksi. Muuttuisiko teos, jos sen nimi 
olisi, esimerkiksi sunnuntai? Miten te-
os ilmentää pääsiäistä? 
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Juhani Harri (1939-2003) käyttää hyödykseen löydettyjä esineitä, joista tekee taidetta. Hänen 
teoksiaan on kutsuttu esinesommitelmiksi. Esineillä ja esineen osilla voidaan saada erilaisia 
tunnelmia. Juhani Harrin aiheina teoksissa toistuvat muun muassa suljetut portit.  Portti-aihe 
merkitsi taiteilijalle tietä tuntemattomaan ja sitä tietä Harri tutki laajemminkin taiteessaan. 
Harri kuului Simon Kuntsin tuttavapiiriin. Hänen äitinsä lahjoitti hänelle vesivärit, jotka ohjasi-
vat häntä taiteen tielle. Tee oma esinesommitelma! Teoksessa Merihevonen on käytetty mate-
riaalina  hiekan ja veden hiomia lautoja ja puunkappaleita. Teos Iltapäivä puolestaan tuo mie-
leen  alakuloisuutta ja surua ja siinä pääosassa on löydetty kenkä. 

 

Teoksessa Merihevonen, merihevo-
nen on tarttunut verkkoon. Teokset 
Portti (1970), Iltapäivä (1971) ja Me-
rihevonen (1966).  
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