
           Tikanojan taidekoti 

      Vers la lumière – ranskalaista taidetta Tikanojan kokoelmasta 

          Saksanpaimenkoira Tessun taidesuunnistus 

Tässä on Tessu.  Hän on asunut Tikanojan taidekodissa 

varsin kauan.   

Hän tuntee talon läpikotaisin ja esittelee meille omis-

tajiensa aarteita.  

Tässä ovat Tessun omistajien muotokuvat.  Ruusa Tikanojan on maalannut Eemu Myntti, Ruusan 

veli 1920-luvulla ja Frithjof Tikanojan muotokuvan on maalannut Eva Bremer 1930-luvulla.  

Ruusa oli valmistunut liikemiesten kauppaopistosta ja oli hyvin musikaalinen. Frithjof oli kauppa-

neuvos ja myöskin musikaalinen. He keräsivät mittavan ja monipuolisen taidekokoelman, joka on 

varsin merkittävä Suomessa.  

Vuonna 1951 Frithjof Tikanoja lahjoitti taidekokoelmansa Vaasan kaupungille .  

Vuonna 2021 juhlitaan kokoelman 70-vuotispäivää.   

https://vaasankaupunginmuseot.fi/tapahtuma/vers-la-lumiere-ranskalaista-taidetta-tikanojan-kokoelmasta/


Löydätkö tämän teoksen? 

Mistä  suunnasta valo osuu siihen?  

Tessu kyllä tykkäisi juoksennella 

tuolla tiellä!  

Teoksen Maisema on maalannut Mau-

rice de Vlaminck (1876-1958) öljyvä-

reillä 1900-luvulla. 

Löydätkö tämän teoksen?  

Mitä hedelmiä siinä on? 

Tämä oli Ruusan yksi lempiteoksista: 

Henri Matissen (1869-1954) öjyväri-

maalaus: ”Scupture et vase de lierre”  

1916-1917. 

Teos sijoitettiin kodissa alun perin Ruu-

san pianon läheisyyteen, jotta hän soit-

taessaan saattoi sitä ihailla.   

Ruusan veli Eemu Myntti oli hyvin pe-

rehtynyt Matissen taiteilijaelämään 

sekä hänen tuotantoonsa.  

Tämän teoksen sanotaan olevan ainoa 

Matissen teos Suomessa.   

Näyttelyn nimi, Vers la lumière, on ranskaa ja tarkoittaa suomeksi valoa kohti.  

  Tikanojan taidekokoelman ulkomaalaisen taiteen suurin osa muodostuu ranskalaisesta taiteesta.   

Näyttelyn teokset sijoittuvat aikaan, jolloin ranskalaiset taiteilijat etsivät uusia ilmaisukeinoja ja alkoivat 
ateljeiden lisäksi maalaamaan ulkotiloissa, kuten puistoissa. Tämän johdosta taidemaalareiden värit kir-
kastuivat.   

Ranskan katukuvaa valaisemaan ilmestyivät tuolloin myös katulyhdyt. Tälläkin hetkellä voisimme ajatella 
olevamme matkalla valoa kohti, sillä olemme eläneet rajoittavan ja huolestuttavan pandemian varjossa. 

Millainen tunnelma mielestäsi näyttelyhuoneissa vallitsee? 



 

Löydätkö tämän teoksen? 

Kuvittele mielessäsi millaisia 

tuoksuja teoksen maailmassa 

voisi leijailla?  

Teoksen on maalannut Paul Gauguin 

(1848-1903)Ranskan Polynesiassa 

vuonna 1894.  

Gauguin nimesi teoksensa polynesi-

an kielellä.  Noa-Noa-sarja edusti 

Gauguinin puupiirroksia.  Värilliset 

puupiirrokset olivat tuolloin länsi-

maisessa taiteessa melko harvinai-

sia. Japanilaiset puupiirrokset an-

toivat vaikutteita monille taiteili-

joille. Noa-Noa tarkoittaa tuoksuvaa 

maata. Tämä teos on Noa Noa  

(Miellyttävä tuoksu), puupiirros 

vuodelta  1894. 

Löydätkö tämän maljakon?  

Mitä tarinoita näet siinä?  

Tikanojat olivat kiinnostuneita myös itämaisesta kulttuuris-

ta. 

Lattiamaljakko on tehty paperimassasta Kashmirissa 1800-

luvulla. 

Siinä on monia kuvakertomuksia, joissa seikkailevat hindu-

jumalat.  

Mitä tarinoita sinä keksit maljakon hahmoista? 

Tikanojan käytävällä voit kokeilla, miten värit muuttuvat luonnonvalossa verrattuna lampun 

valoon.  

Voit tehdä saman testin kotona, esimerkiksi valkoisella paperilla tai/tai värillisellä paperilla/

maalatulla paperilla.  

Myös lampun valon sävyerot  vaikuttavat väreihin. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/1848
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ranskan_Polynesia


Tikanojat pitivät musiikista. Ruusa soitti pianoa ja lauloi. 

Myös Frithjof harrasti musiikkia ja lauloi mm. kuorossa. 

Sanotaan, että heillä molemmilla oli pettämätön sävel-

korva.  

Frithjof oli myös taitava kirjoittaja ja piti kirjallisuudes-

ta.  

Frithjofille kirjallisuus oli erityisen tärkeää ja hän keräsi 

kirjoja sekä rakensi niille oman kirjaston. Kirjasto sisäl-

tää monia mielenkiintoisia harvinaisuuksia, kuten esi-

merkiksi laajan Raamattu-kokoelman. Frithjof tapasi 

usein sulkeutua omaan kirjastoonsa hiljaisina iltahetkinä 

lukemaan ja tutkimaan kirja-aarteitaan.   

Tiedätkö mikä on ex libris? Sillä nimellä kutsutaan 

kirjanomistajan merkkiä.   

Huoneesta löydät Tikanojan ex libriksen.  

Entä löydätkö kuvassa olevia kirjoja? 

”Taiteen 

harrastaminen on 

auttanut minut 

pahojen aikojen 

ylitse. Kun kaikki on 

tuntunut erittäin 

ikävältä ja 

raskaalta, on taide 

suonut 

mahdollisuuden 

valoisampaan 

suuntautumiseen, 

opettanut 

unohtamaan 

arkipäivän 

vastukset ja 

asettamaan ne 

oikeaan arvoon.”  

-Frithjof Tikanoja 

Tässä ovat Tessu ja hänen isäntänsä Frithjof Tikanoja.  

Taide oli Frithjofille rakas harrastus, joka toi hänen elämäänsä 

iloa.  

Mitä taide merkitsee sinulle? 

  


