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1 Maria Emilia Schwartzberg 
Maria Emilia Schwartzberg syntyi Heinävedellä 
25.3.1873 Johannes ja Hanna Schwartzbergin 
perheen toisena lapsena. Perhe muutti varsin 
pian Kuopioon, jossa isä, Johannes Schwartzberg 
toimi pitkään lyseon uskonnon ja ruotsin lehtorina 
ja myöhemmin saman koulun rehtorina. Vuodesta 
1893 lähtien isä toimi Kuopion maaseurakunnan 
kirkkoherrana ja hiippakunnan tuomiorovastina. Ma-
ria oli suuren sisarussarjan toiseksi vanhin.  Hänen 
lapsuudestaan ja koulunkäynnistään on vain vähän 
tietoja. Hän kävi Kuopion tyttökoulua ja hänen kou-
lumenestyksensä oli hyvä.

2 Taiteilijan oppiin Helsinkiin
 Vuonna 1892 Maria Schwartzberg lähti opiskele-
maan Helsinkiin Suomen taideyhdistyksen piirustus-
kouluun. Nuorten naisten hakeutuminen taiteilijan 
koulutukseen ja ammattiin 1870- ja 1880-luvuilla 
oli tutkijoiden mukaan yksi oire syvästä yhteiskun-
nallisesta murroksesta. Maalaustaide oli siirtynyt 
käsityöläisammatista estetiikan piiriin. Naisten 
hakeutuminen taiteilijan ammattiin liittyy tähän 
murrosvaiheeseen. Taiteilijakunnan sosiaalinen 
status alkoi Suomessa kohota 1800-luvun alku-
puolella, mikä mahdollisti naisten hakeutumisen 
taiteilijan uralle. Taiteilijan ammattiin hakeutuneet 
naiset olivat tuolloin lähes poikkeuksetta ylemmistä 
sosiaaliluokista. Naiset eivät enää tyytyneet pelkäs-
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tään harrastamaan taiteen tekemistä, vaan pyrkivät 
toimimaan tasa-arvoisesti miespuolisten taiteilijoiden 
kanssa. Tasa-arvon saavuttaminen oli vielä kuiten-
kin etäinen haave. Ajateltiin, että naiset maalasivat 
harrastukseksi, miehet ammattia varten. Naisilla ei 
ollut mahdollisuuksia päästä opiskelemaan virallisiin 
taideakatemioihin, kuten Pariisin Ècole des Beaux 
Arts´iin, vaan heidän oli opiskeltava yksityisakatemi-
oissa, joissa maksut naisille olivat paljon korkeam-
mat kuin miehille. 

Samantapainen oli tilanne 1890-luvulla, jolloin Maria 
Schwartzberg aloitti opintonsa Suomen Taideyh-
distyksen piirustuskoulussa Helsingissä. Oli hyvin 
harvinaista, että papin tytär ryhtyi opiskelemaan tai-
demaalariksi. Edellisellä vuosikymmenellä vain yksi 
papin tytär, Ellen Favorin, oli opiskellut samassa 
koulussa. Yleensä Taideyhdistyksen piirustuskoulus-
sa opiskelleet naiset olivat virkamies-, käsityöläis- 
tai kauppiasperheistä. Taiteilijan ammattia pidettiin 
maallisena. 

Maria Schwartzbergin vanhempien on täytynyt olla 
varsin ennakkoluulottomia suostuessaan tyttärensä 
haaveeseen päästä piirustuskouluun Helsinkiin. Asi-
asta on varmaan käyty kotona pitkiä keskusteluja. 
Ilman vanhempien suostumusta olisi nuoren naisen 
ollut mahdotonta lähteä opiskelemaan Kuopiosta 
Helsinkiin jo yksin taloudellisista syistä. Vanhempi-
en myöntymiseen  vaikutti varmasti  myös se, että 

Kuva 1
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Johannes Schwartzberg työskenteli paljon myös 
Helsingissä. Hän oli pappissäädyn edustajana 
valtiopäivillä jo vuodesta 1888 lähtien. Lisäksi hän 
kuului Raamatun käännöskomiteaan. Hänellä oli 
asunto Helsingissä. Näin tyttärenkin oli helpompaa 
asettua opiskelemaan pääkaupunkiin syksyllä 1892.

3 Suomen taideyhdistyksen piirustuskou-
lu
Suomesta puuttui 1800-luvun lopulla vielä varsi-
nainen taideakatemia, joten Helsingin ja Turun 
piirustuskoulut olivat taidealan johtavia oppilaitoksia 
maassamme. Niistä ei kuitenkaan tullut valmiita 
taiteilijoita, vaan lisäoppia oli haettava Tukholmasta, 
Kööpenhaminasta tai peräti Pariisista. 

Kuva 2 

Maria Schwartzberg kirjoittautui Helsingin taideyh-
distyksen piirustuskouluun syksyllä 1892. Koulussa 
opiskeltiin piirtämistä ensin alkeisluokalla, jossa 
opettajana oli Fredrik Ahlstedt. Oppilaat piirsivät kip-
sejä ja ”klosseja”, geometrisiä esineitä. Myös eläviä 
malleja saatettiin piirtää, ei kuitenkaan tuolloin vielä 
alastonmalleja. Miehet ja naiset piirsivät yhdessä.

Seuraavana keväänä Maria siirrettiin malliluokalle 
eli ”antiikkiin”, koska hän oli osoittanut ahkeruutta 
ja hyvää edistymistä, Taideyhdistyksen matrikkelin 
(1893–94) mukaan ”visat flit och goda framsteg”. 
Malliluokalla oli opettajana Carl Eneas Sjöstrand, 
kuvanveistäjä, joka tunnetaan ”Suomen kuvanveis-
ton isänä”. 

Kahden vuoden opiskelun jälkeen katsottiin, että 
Maria oli kypsä jatkamaan, ”mogen att fortsätta”, 
maalausluokalla. Opettajina hänellä oli alkuun Elin 
Danielson ja myöhemmin Helene Schjerfbeck. 
Keväällä 1895 hän oli suorittanut piirustuskoulun 
kaikki luokat ja sai tunnustuspalkintona kuvateok-
sen ”Meisterverke der Holzschneidekunst”. 

Viimeisenä piirustuskouluvuotenaan Maria osoitti 
taipumusta henkilö- ja muotokuvamaalaukseen. 

Omakuva oli 1800-luvun naistaiteilijoiden keskuu-
dessa suosittu aihe. Hän maalasi ensimmäisen 
omakuvansa, Omakuva 1 profiilissa 1895, (kuva 
2) ollessaan maalausluokalla. Muotokuvassa nuori 
nainen katsoo eteenpäin määrätietoisen luottavai-
sena. Hänellä on yllään taiteilijantakki tai -esiliina ja 
hän istuu todennäköisesti maalaustelineen ääressä 
omaa kuvaansa peilin avulla maalaten.  Taiteilijai-
dentiteetti on muodostumassa. Teosta voi verrata 
Helene Schjerfbeckin ystävästään taiteilija Helena 
Westermarckista maalaamaan profiilikuvaan, jossa 
nuori nainen istuu määrätietoisen näköisenä maala-
ustelineen ääressä intensiivisesti työhönsä katsoen.

Viimeisenä vuotenaan Taideyhdistyksen piirustus-
koulussa Maria Schwartzberg maalasi myös mm. 
opettajansa, professori Carl Jahnin muotokuvan 
(kuva 3).

Kuva 3

Jahnin muotokuva osoittaa Marian taipumusta 
muotokuvamaalaukseen ja kykyä tavoittaa mallin 
persoonasta, karaktääristä, jotakin oleellista. Myös 
valon käyttö on tässä teoksessa taitavaa ja natura-
lismille ominaista.

4 Taiteilijaystäviä
Naisten elämää säätelivät vielä 1800-luvun lopulla 
monet sosiaalisen käyttäytymisen säännöt. Naimat-
toman naisen ei sopinut asua yksin, eikä kulkea 
kaupungilla tai matkustaa ulkomaille yksin.  Tytöt 
kasvatettiinkin naisten väliseen yhteyteen niin, 
että heillä oli varsinkin ulkomailla seuraa ja turvaa 
toisistaan. 

Taidehistorian professori Riitta Konttinen nimittää 
1800-luvun loppupuolen naistaiteilijoita ”maalarisis-
koiksi”. Naistaiteilijat olivat monin tavoin tärkeänä 
tukena toisilleen. Lukukausien aikana piirrettiin 
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ja maalattiin yhdessä, mutta myös vapaa-aikaa 
vietettiin yhdessä, joko yhdessä asuen tai taidenäyt-
telyissä ja konserteissa käyden. Loma-aikoina ja tai-
deopintojen päätyttyä naistaiteilijat maalasivat usein 
yhdessä. Tavallista oli, että vuokrattiin yhteinen atel-
jee. Toisilta sai kritiikkiä, mutta myös kannustusta 
ja innoitusta. Yksin maalatessa saattoi epävarmuus 
osaamisesta vaivata, usein myös itseluottamuksen 
puute. 

Maria Schwartzbergin läheisiä ystäviä piirustuskou-
lun ajalta olivat Hanna Frelander ja Elsa Lövegren, 
jotka opiskelivat samaan aikaan Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa. Myös Anna Sahlstén, joka oli 14 
vuotta vanhempi, oli hyvä ystävä elämän loppuun 
saakka. Varsinkin kahden ensin mainitun kanssa 
Maria jakoi naistaiteilijan elämän ilot ja surut. Heidän 
kirjeitään Marialle on säilynyt useita kymmeniä. 
Naisten välisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi syvä 
välittäminen ja keskinäinen kiintymys. Kaikki kirjeen-
vaihto ystävysten kesken käytiin ruotsiksi. 

Kirjeet olivat tunteikkaita ja aloitettiin aina sanoilla 
”kära Maju” tai ”kära Maju min”. Maju oli ystävien 
käyttämä nimitys Mariasta. Todellisesta 
ystävyydestä kertoo myös se, että naistaitei-
lijat maalasivat toistensa muotokuvia. Maria 
maalasi muotokuvan Hanna Frelanderista 
vuonna 1902, Hanna Frelander ompelee 
(kuva 27). Myös Anna Sahlsténista hän maa-
lasi nuoruudenkuvan. 

Keväällä 1895 Maria oli suorittanut piirustus-
koulun kurssit loppuun ja edessä oli päätös 
tulevaisuudesta. Taideyhdistyksen piirus-
tuskoulusta ei valmistunut taiteilijaksi. Oli 
saatava lisäkoulutusta ulkomailta. 

Pariisi oli tuolloin ensisijainen jatko-opintojen 
paikka. Siihen tarvittiin kuitenkin vanhempien 
suostumus ja paljon rahaa. Kummankin saa-
minen oli epävarmaa. Ilmeisesti keskusteluja 
on käyty kesän aikana kotona Kuopiossa, 
koska matka Pariisiin näyttää olleen suunnit-
teilla ja tiedossa jo syyskuun lopulla Marian 
tavatessa Helsingissä Hanna Frelanderin ja 
Elsa Lövegrenin. 

Matkan varmistumista ovat edeltäneet 
varmasti monet tuskaisat mietteet, koskapa 
sekä Hanna että Elsa kirjoittavat Marialle 
Kuopioon: ”Olit niin huolestunut. Olisin niin 
mielelläni sanonut sinulle joitakin sydänsano-
ja (hjärteord), mutta se ei ollut mahdollista.”       
”Miten olet nyt voinut pikku Maju? Oletko nyt 
rauhallinen ja vapaa tuskallisista ajatuksista 
ja tunteista?”   

Ystävättärien kirjeet paljastavat, että Maria 
on käynyt ankaraa sisäistä kamppailua ja 
keskusteluja vanhempiensa kansaa Pariisiin opis-
kelemaan lähdöstä. Hän oli ymmärtänyt, että jos 
hän aikoo taiteilijaksi, hänen on saatava lisäoppia. 
Naimaton nainen tarvitsi tuolloin isän luvan ja tie-
tenkin rahaa. Maria oli maalannut ehkä muutaman 
tilaustyön, muotokuvan, mutta pääasiallinen rahoitus 
piti saada vanhemmilta.

5 Pariisi ja Académie Colarossi
Helmikuussa 1896 Maria lähti Pariisiin yhdessä 
taiteilijaystävänsä Anna Sahlsténin kanssa. Marian 
Pariisista lähettämistä kirjeistä tältä ajalta on säilynyt 
vain yhden kirjeen loppuosa. Tässä kirjeessä, joka 
on lähetetty kotiin maaliskuussa, Maria kertoi, että 
matka oli kulkenut Berliinin kautta, jossa he olivat 
käyneet oopperassa. 

Matka jatkui junalla Pariisiin. Siellä he asettuivat 
asumaan madame Henriette Poulain´in luo 5 Rue 
de Leopold Robert kadulle.  Anna ja Maria opis-
kelivat Pariisissa Académie Colarossissa, joka 
oli tuohon aikaan suomalaisten naistaiteilijoiden 
suosiossa. 

Pariisissa oli monia muitakin yksityisiä taideakatemi-
oita, kuten Académie Julian ja Académie Trelát, jois-
sa oli opiskellut monia suomalaisia sekä nais- että 
miestaiteilijoita. Naiset eivät päässeet opiskelemaan 
Ranskan taideakatemiaan, Ecolé de Beaux Arts´iin, 
joka sijaitsi Pariisissa. Suomalaiset miestaiteilijat, 
muun muassa Albert Edelfelt ja Akseli Gallen-Kallela 
sen sijaan opiskelivat taideakatemiassa.  

Kuva 4

Opiskeluajalta Académie Colarossissa on jäänyt 
harjoitelmia ja maalauksia sekä kirjeenvaihtoa. 
Maalauksista voi päätellä, minkälaisia aiheet olivat 
ja missä Pariisin ulkopuolella käytiin maalaamassa. 
Aiheina oli mm. alastonharjoitelmia naismalleista. 
Miesmalleilla oli päällään lantion peittävä vaate. Nai-
set maalasivat alastonmalleja ns. naistenateljeissa, 
jollainen Colarossi oli. Maalauksissa on kuvattu mm. 
maalausateljeen miljöötä mallia maalaavine opiske-
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lijoineen, esimerkiksi Pariisilaismalli 1896 (kuva 5). 
Pariisin ajalta on myös muutamia muotokuvia sekä 

Kuva 5

kaupunkikuvia mm. Paris Boulevard Montparnasse, 
18.6.1896 klo 12 ( kuva 4 ). Tässä teoksessa on 
vangittu kuluva hetki kadulla kävelevine ihmisineen 
ja naturalismin värimaailma.  Kesällä 1896 Maria 
matkusti muiden taiteilijoiden tapaan Biskajanlah-
delle ja Pyreneille maalaamaan. Näissä kaikissa 
maalauksissa on naturalismille tyypillinen utuisen 
sinertävän vihertävän harmahtava väriasteikko. 

Valo siivilöityy pehmeästi pilviverhon takaa, esimer-
kiksi maalauksissa Pyrenees, Hendaye, 1896 (kuva 
6)  ja  Maisema Pyreneiltä,  1896  ( kuva 7, seuraa-
valla sivulla). 

Näkyvin taidesuuntaus Pariisissa oli 1880 – ja vielä 
1890-luvulla naturalismi. Naturalismilla oli filosofinen 
pohja ja sitä voidaan pitää realismin myöhempänä 
vaiheena.  Sillä oli yhteys kirjallisuuteen ja se perus-
tui mm. Emile Zolan kirjoituksiin ja ajan tieteellisiin 
käsityksiin mm. Hippolyte Tainen miljööteoriaan.  
Korostettiin taiteen kiinteää yhteyttä elämään. 
Taideteoksen tuli luoda todellisuuden vaikutelma ja 
sen tuli kuvata ihmisen arkielämää ja ihmisiä heidän 
omassa ympäristössään. Tyypillistä oli teosten 
kertomuksellisuus. Teosta ”luettiin”.  Keinotekoista 
valaistusta ja ateljeemaalausta pyrittiin välttämään. 
Korostettiin uutta suhtautumista valoon. Valon tuli 
olla luonnonvaloa. Ulkoilmamaalauksesta, ”en plein 
air”, tulikin naturalismin olennainen piirre. Natura-
lismin värit olivat utuisia, siniharmaita ja -vihreitä 
sävyjä ja valo siivilöityi pehmeästi. Tärkein ero 
impressionismiin, joka oli samaan aikaan esiinty-
nyt taidesuuntaus, oli juuri valon ja värien käyttö. 
Impressionismin värit olivat kirkkaampia ja atmos-
fääri aurinkoisempi. Monien aikakauden taiteilijoi-
den teoksissa näkyykin sekä impressionismin että 
naturalismin vaikutusta. 

Naturalismin muotokuvat olivat usein ns. miljöömuo-
tokuvia.  Pyrkimyksenä oli kuvata ihminen hänen 
arkisessa ympäristössään ja hänelle tyypillisessä 

toiminnassa ja luonteenomaisessa miljöössä. Ai-
empaan, akateemiseen muotokuvaan liittyviä arvon 
ja aseman tunnusmerkkejä sekä asetelmallisuutta 
pyrittiin välttämään. Sen sijaan työhön liittyvät attri-
buutit, pienet merkit,  kuuluivat miljöömuotokuvaan. 
Myös kuvattavan karaktäärin, luonteen, tuli välittyä 
kuvasta.  Tunnettuja miljöömuotokuvia ovat esimer-
kiksi monet Albert Edelfeltin maalaamat muotokuvat, 
mm. Louis Pasteur, 1885, jossa Pasteur istuu labo-

Kuva 6
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Kuva 7 Maisema Pyreneiltä

ratoriossaan  keskittyneenä työhönsä lasisylinteri 
näytteineen kädessään.

 Maria Schwartzbergia voidaan pitää naturalistina. 
Hänen opettajansa Taideyhdistyksen piirustuskou-
lussa olivat Elin Danielson ja Helene Schjerfbeck, 
jotka kumpikin olivat saaneet koulutuksen Pariisissa 
naturalismin kiihkeimpinä vuosina 1870-ja 1880-lu-
vuilla. 

Academie Colarossissa hänen opettajanaan oli 
Gustave Courtois, joka puolestaan oli ollut natu-
ralismin keskeisen vaikuttajan ja oppi-isän Jules 
Bastien-Lepagen oppilas. Mm. Albert Edelfelt oli 
Bastien-Lepagen oppilas ja Edelfeltiä pidetäänkin 
naturalismin tuojana Suomeen. 

Myöhemmin, vuosina 1899–1900, Marian opettaja-
na toimi Tukholmassa tunnettu ruotsalainen natura-
listinen taiteilija ja miljöömuotokuvamaalari Richard 
Bergh, joka oli opiskellut useaan otteeseen Pariisis-
sa 1880-luvulla. 

6 Muotokuvia perheenjäsenistä
Palattuaan kotiin kesällä 1897 hän asettui kotiinsa 
Kuopioon ja ryhtyi maalaamaan muotokuvia per-
heenjäsenistään ja muista läheisistään. Hän oli jo 
24-vuotias ja olisi varmaan halunnut hankkia toi-
meentulonsa itse ja asua Helsingissä, missä hänellä 
oli taiteilijaystäviä, mutta työtilaisuudet naistaiteili-
joilla olivat vähäisiä. Hän oleskeli pääkaupungissa 
joitakin aikoja ja maalasi mm. isän muotokuvan, 
Johannes Schwartzberg, 1898 (kuva 8). 

Isä oli tuolloin 52-vuotias. Muotokuva on naturalis-
min oppien mukainen. Valo on ikkunoista tulvivaa 
luonnon valoa. Kuvasta ei löydy mitään tuomioro-
vastin arvon tunnusmerkkejä, mikä oli tyypillistä 
aiemmalle ns. akateemiselle muotokuvien maalaus-

tyylille. Johannes Schwartzbergia esittävistä monis-
ta valokuvista voi päätellä, että papin tehtävissä hän 
käytti yksirivistä takkia, jonka kauluksen päällä olivat 
papin liperit. Muotokuvassa hänellä on kuitenkin 
arkisempi takki. 

Maria halusi erityisesti kohdistaa ikkunasta lankea-
van luonnon valon isän käsiin, jotka hän oli huolel-
lisesti maalannut yksityiskohtia myöten.  Voidaan 

Kuva 8 
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ajatella, että Maria halusi korostaa 
isän työn luonnetta. Isän työssä 
pappina, pedagogina,      valtiopäi-
vämiehenä, itämaisten kielten tun-
tijana ja Raamatun käännöskomi-
tean jäsenenä korostui ajattelutyö, 
joka usein siirtyi käsin kirjoitettuna 
paperille.

Monet taiteilijat kohdistivat valon 
juuri käsiin, mikäli ne olivat mer-
kittävät kuvattavan työn kannalta. 
Käsiä pidettiin ajattelutyön meta-
forana. Valo korostaa mm. edellä 
mainitussa Edelfeltin maalauksessa 
Pasteurin käsiä. 

Johannes Scwartzbergin karak-
tääri tulee myös hyvin esiin tässä 
muotokuvassa. Marialla oli hyvin 
lämmin ja läheinen suhde isäänsä. 
Isä tuki, kannusti ja rahoitti hänen 
opintojaan sekä Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa että Pariisissa ja 
myöhemmin Tukholmassa.  

Johanneksen asento, eleet ja erityi-
sesti käsien asento ja niihin kohdis-
tunut valo antavat kuvan hyväntah-
toisesta persoonasta. Muotokuva 
on naturalistinen miljöömuotokuva, 
vaikka miljöön tuntomerkit ovat var-
sin niukat. Isä on kuvattu Helsingin 
asunnossaan, jossa hän asui ja 
työskenteli monien luottamustoimi-
ensa vuoksi. Maria maalasi isäs-
tään myöhemmin toisen muotoku-
van vielä v. 1915, samana vuonna, 
jolloin isä kuoli.

Äidistään Maria maalasi useita muotokuvia. Äidin 
muotokuvan maalaaminen oli 1800-luvun lopun 
taiteilijalle merkittävä tehtävä. Äidin muotokuvaa voi-
daan pitää taiteilijan henkilökohtaisen kiintymyksen 
ja kunnioituksen merkkinä. Marialla oli äitiinsä hyvin 
hellä, rakastava, läheinen ja kunnioittava suhde, 
mikä käy ilmi mm. heidän keskinäisestä kirjeenvaih-
dostaan. Kirjeet alkoivat aina sanoilla ”Rakas Äiti” ja 
”Rakas Maria”. Poikkeuksellista oli myös molemmin-
puolinen sinuttelu. Kirjeistä huokuu myös hellyys ja 
toisesta välittäminen.

Maria maalasi äidistään muotokuvan naistaiteilijoi-
den yhteisessä ateljeessa Helsingissä palattuaan 
Tukholmasta Richard Berghin opista vuonna 1900. 
Muotokuva on signeerattu 1901. Aiemmin hän oli 
maalannut äidistä ja kahdesta pikkusisaruksestaan, 
pikku-Hannasta ja Martista ryhmämuotokuvan 
Hanna-äiti sylissään pikku-Hanna ja Martti, 1898 
(kuva 9). Kuvassa äidin kasvojen ilme on äidillisen 
lempeä, eikä väsymys vielä leimaa kasvoja. Myö-
hemmissä muotokuvissa, edellä mainitussa atel-
jeekuvassa Hanna Schwartzberg 1901 (kuva 22) ja 
Hanna Schwartzberg Murron itäpuolisella parvek-
keella 1921 äidin kasvoilla näkyvät väsymyksen, 
menetysten ja surun jättämät uurteet. 

Maria maalasi muotokuvia tai tilannekuvia myös 
sisaruksistaan. Veljestään Juhosta, joka tunnetaan 

Kuva 9

myös nimellä Hannes Mustakallio, Maria maalasi jo 
Pariisista tultuaan muotokuvan Juho Mustakallio, 
1898 (kuva 10). 

Kuva 10
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Samana vuonna hän maalasi myös hieman nuo-
remmasta sisarestaan Laurasta muotokuvan Laura 
Schwartzberg (Mannermaa), 1898 (kuva 11). 

Kuva 11

Pikkusisarestaan Raunasta hän maalasi samoin 
muotokuvan Pikkusisko Rauna, 1898  (kuva 12). 

Kuva 12

Tässä muotokuvassa lettipäinen tyttö katsoo luot-
tavaisin silmin taiteilijaan, sisareensa. Kasvoilla on 
lapsen avoin ja viaton ilme. 

Luonnon valo lankeaa tytöstä katsoen edestä 
oikealta valaisten kasvojen oikeaa puolta ja hiuksia, 
tuoden esiin useita suortuvia ja jakauksen. Myös 
mekkoa ja esiliinaa valaisee edestä lankeava luon-
nonvalo. Teoksesta välittyy myös taiteilijan kiintymys 
pikkusiskoonsa.

Heidän välinsä olivat myöhemminkin, viidentoista 
vuoden ikäerosta huolimatta, lämpimät ja läheiset 
ja heidän välillään vallitsi sisaruuden lisäksi lämmin 
ystävyys. 

Kuva 13

Vanhemmasta sisarestaan Minnasta Maria piirsi ja 
maalasi vuonna 1898 tussiakvarellien sarjan, joiden 
aihe ja toteuttamistapa on naturalistinen. Kaksi 
teosta on Madonna ja lapsi-aiheisia, joissa äiti istuu 
sylissään vauvaikäinen lapsi tai äiti istuu lapsen 
kehdon ääressä. Kolmannessa kuvassa Minna-äiti 
kylvettää puolivuotiasta Liisa-vauvaa, ja pienet sisa-
rukset, Erkki ja Paavo, katselevat vieressä. 

Kuva herättää myönteisiä ajatuksia ja kysymyksiä. 
Minkälainen oli aikakauden käsitys äiti-lapsi suh-
teesta?  Minkälaiset olivat tuon ajan lastenkasvatus-
periaatteet? 

Äiti kylvettää vauvaa, 1898 teoksessa (kuva 13) 
kiinnittää huomiota se, että äiti on sallinut muiden 
lasten osallistua pesutapahtumaan. Kyseessä on 
paitsi vauvan kylpyhetki myös isompien lasten 
tunne-elämälle tärkeä kasvatuksellinen tilanne. 
Lapset ovat luontevasti paitasillaan. He saavat 
leikkiä vesileikkejä, eikä heitä ole puettu hienoihin 
vaatteisiin.  Kuva näyttää tapahtumana suorastaan 
nykyaikaiselta sallivuudessaan ja lasten tarpeiden 
ymmärtämisessä, vaikka se on piirretty ja maalattu 
1800-luvun lopussa.

Mitkä olivat taiteilijan ja hänen sisarensa ajatuk-
set lastenkasvatuksesta? Sisarusten molemmilla 
vanhemmilla, Johanneksella ja Hannalla, oli herän-
näistausta. Marja Heimosen tutkimuksen mukaan  
herännäisyydessä äidin merkitys kasvattajana oli 
tärkeä. Äidin kutsumus nähtiin vastuullisena ja kau-
niina tehtävänä. Lasta alettiin huomioida, arvostaa 
ja kuunnella yhä enemmän. Tärkeitä arvoja olivat 
esimerkiksi nöyryys, vaatimattomuus, rehellisyys ja 
työteliäisyys. Myös ajan pedagoginen ja kasvatus-
kirjallisuus rohkaisi vanhempia läheiseen havain-
nointiin ja vuorovaikutukseen lasten kanssa. Lapsen 
vapaata kehitystä ja leikin merkitystä painotettiin. 
Lasten ja vanhempien välinen tunnesuhde tuli 
tärkeäksi. Kasvatustietoisuus lisääntyi 1800-luvun 
lopulla.

Johannes Schwartzbergin perheeseen kuului myös 
Muster Lotta, Charlotta Achrén, Johanneksen äidin 
Lauran sisar, joka asui viimeisinä vuosinaan Kuopi-
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on pappilassa. Muster Lotta oli kouluttanut Johan-
neksen tämän jäätyä varhain orvoksi isä Henrikin 
kuoltua. Muster Lotta oli rakas perheenjäsen ja 
Maria maalasi hänestä muotokuvan Muster Lotta 
1898 (kuva 14), jossa Muster istuu ja kutoo katse 
luotuna kutimeen. Kutova nainen oli eräs tyypillisistä 
naturalismin aiheista, ihminen omassa ympäristös-
sään hänelle luonteenomaisessa tehtävässä.  

Kuva 14

Maria maalasi muotokuvia myös lähisukulaisistaan, 
mm. Johanneksen veljistä.  Näistä mainittakoon 
Gustaf Schwartzberg, 1895 (kuva 15A) ja Jaakko 
(Jakob) Schwartzberg, n. 1898 (kuva 15 B). Jälkim-
mäinen muotokuva on keskeneräinen.   

                                                                  Kuva 15 A

Kuva 15 B

7 Tukholmaan 1899
Syksyllä 1899 Maria Schwartzberg lähti opiskele-
maan Tukholmaan tunnetun ruotsalaisen naturalis-
tisen taiteilijan Richard Berghin oppilaaksi. Bergh, 
joka oli opiskellut Pariisissa useaan otteeseen juuri 
naturalismin keskeisten vuosien aikana 1880-luvul-
la, oli perustanut yhdessä taiteilijaystävänsä Karl 
Nordströmin kanssa Taiteilijayhdistyksen yhteyteen 
taidekoulun, jossa Maria aloitti opinnot ( valokuvat 
16 ja 17)  .  Tälläkin kerralla mukaan lähti myös 

Kuva 16

Anna Sahlstén, joka maalasi jonkin aikaa Berghin 
ateljeessa. Marian veli Henrik Schwartzberg aloitti 
samaan aikaan opinnot Tukholman teknillisessä 
korkeakoulussa, mikä käy ilmi perheen kirjeenvaih-
dosta. 

Vanhemmat saattoivat näin turvallisin mielin päästää 
tyttärensä tuntemattomaan suurkaupunkiin. Tyttären 
matka, oleskelun ja opintojen rahoitus oli täysin isän 
auliuden ja hyväntahtoisuuden varassa. Kirjeenvaih-
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dosta voidaan lukea, että isä 
lähetti säännöllisesti rahaa 
Henrikille ja Marialle Tukhol-
maan. 

Vuosi Richard Berghin opissa 
oli merkittävä Marian taiteelli-
sen kehityksen ja taiteilijaiden-
titeetin vahvistumiselle. Bergh 
osasi nähdä oppilaittensa 
parhaat puolet ja rohkaisi heitä 
ilman pakkoa kehittämään 
omaa ominaislaatuaan. Hänen 
opetustaan luonnehdittiin 
taitavaksi, kannustavaksi ja 
ennakkoluulottomaksi.   

Koulussaan Bergh pani 
suuren painon elävän mallin 
tutkielmille. Hän korosti ihmis-
kehon rakenteen harjoittelua 
piirtämällä ja maalaamalla 
( kuvat 18 ja 19). Erityisen 
tärkeää oli myös naturalismin 
oppien mukainen ulkoilmassa 
maalaaminen ja valon käsittely. Richard Berghiä pi-
detään naturalistisen miljöömuotokuvan mestarina.

 

     

Miljöömuotokuva liittyy 1800-luvun naturalistiseen 
taiteeseen ja on sen alalaji. Siinä ihminen pyritään 
kuvaamaan arkisessa ympäristössään ja hänelle 
tyypillisessä ja luonteenomaisessa miljöössä. Tyypil-
listä on myös henkilöä luonnehtiva toiminta.

Työskentely Richard Berghin johdolla vahvisti myös 
Marian itseluottamusta. Poissa oli kahtena edel-
lisenä talvena vaivannut alakulo ja epätietoisuus 
tulevaisuudesta. Hän kirjoitti äidilleen elokuussa 
1900, vähän ennen kotimaahan paluutaan (kuva 20, 
valokuva Marian kirjeestä)

”Rakas äiti. Pitkään on vierähtänyt kirjoitus. Loppu-
puolella aika tahtoo käydä lyhyeksi, niin saa vähän 
kiirehtiä töitä. ….. Olemme myös suuremmassa 
työinnossa. Berghit ovat sanoneet, että saisin käydä 
vapaasti koulussa, jos tahtoisin olla Tukholmassa. 
Erittäin ystävällisiä ovat meille olleet. Kesästähän 
emme myöskään tarvitse maksaa mitään. Päin-

Kuva 18 A                                               Kuva 18 B                                    Kuva 19

Kuva 17      
Opettaja ja oppilaat Richard Bergin ateljeessa

vastoin he ovat auttaneet meitä lainaamalla yhtä ja 
toista …… Anna Sahlsténilta sain juuri kirjeen, jossa 
hän sanoo, että saisin käyttää hänen atelieeriään 
Helsingissä. Minulle se olisi erinomaisen hyvä. Tah-
toisin todella nyt tehdä työtä, kun kerran olen pääs-
syt vauhtiin. Tahtoisin äärettömän mielelläni tehdä 
komean muotokuvan Sinusta, rakas äiti ja luulenpa 
melkein, että nyt voisin onnistua paremmin kuin 
ennen. Paljon olen saanut olla taiteilijoiden kanssa 
ja nähdä ja kehittyä. Erittäin hauska nyt on tulla Hel-
sinkiin ja kyllä kaikki tuntuu hauskalle ja hyvälle kun 
vahvistuu ja saa olla terve … Sydämelliset terveiset 
kaikille sekä suurille että pienille. Marialtanne” .
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Kuva 21

8  Jälleen kotimaassa   

Palattuaan Tukholmasta Maria ja Anna Sahlstén 
maalasivat yhdessä viimemainitun ateljeessa  (valo-
kuva 21).

Äiti, Hanna Schwartzberg, matkusti Kuopiosta 
Helsinkiin ja Maria maalasi hänestä kaksi suurta 
muotokuvaa, Hanna Schwartzberg,1901 (kuva 22, 
seuraavalla sivulla). Näissä kuvissa äiti on juhlapu-
vussaan, eikä ympäristökään ole hänelle luonteen-
omainen. 

Myöhemmin Maria 
maalasi äidistään vielä 
muotokuvat Murron 
parvekkeella ja Mur-
ron tuvassa marjoja 
perkaamassa (kuva 
31). Näitä muotokuvia 
voidaan pitää tyypillisi-
nä miljöömuotokuvina. 
Jälkimmäisestä teok-
sesta kerron enemmän 
viimeisessä luvussa.

Maalaaminen ystävien 
kanssa yhteisessä atel-
jeessa ja kesäisillä maa-
lausmatkoilla Ahvenan-
maalle ja Visbyyn jatkui 
innokkaana. Syntyi 
monia hienoja teoksia, 
sekä henkilökuvia että 
maisemia.  Paitsi ystä-

vät myös oman perheen jäsenet tulivat ikuistettua.

Näiltä ajoilta on myös Omakuva 2  (kuva 23, seuraa-
valla sivulla), jossa voi havaita  taiteilijaidentiteetin 
voimistumista. Ilme on määrätietoinen ja hieman 
uhmakaskin. Valo on luonnonvaloa ja teoksessa on 
vahva läsnäolon tuntu. Taiteilijan attribuutteja, tun-
tomerkkejä on niukasti, vain maalaustelineen reuna 
näkyy etualalla.

Kuva 20
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 Vuosisadan vaihteessa taiteessa oli vallalla sym-
bolistinen suuntaus. Joissakin Marian teoksissa on 
havaittavissa piirteitä tuosta suuntauksesta, esimer-
kiksi teoksessa Kevätuneksija vuodelta 1902 (kuva 
24). 

Kuva 24

Maria ei ollut pelkästään henkilö- ja muotokuva-
maalari. Hän maalasi myös maisemia. Jo Pariisissa 
ollessaan hän maalasi kaupunkikuvia ja kesäisillä 
maalausmatkoilla Gotlantiin syntyi maisemia ja 
katunäkymiä Visbystä (kuva 26, sivu 54). Kuopion 
Pappilanmäki (kuva 25) ja Murron maisemat olivat 
hänelle rakkaita aiheita (kuva 30, sivu 56).

Kuva 25

Kuva 22

Kuva 23
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Kuva 26

Ystävien kuvista merkittävä 
on Hanna Frelander ompe-
lee vuodelta 1902 ( kuva 27). 
Teos on tyypillinen aikakauden 
naistaiteilijoiden aihe ja miljöö-
muotokuva. Valo siivilöityy kau-
niisti ikkunaverhojen lomasta 
ja Hanna Frelander on hänelle 
luonteenomaisessa toiminnassa 
koristeompelijana.

Taidemaalarin työ ei kuitenkaan 
antanut riittävää toimeentuloa 
Marialle eikä monelle muulle-
kaan naistaiteilijalle. 

Naistaiteilijoita ei arvostettu ja 
monet kouluttautuivat piirustuk-
senopettajiksi, tekstiilitaiteilijoik-
si tai ryhtyivät koristemaalareiksi 
tai kuvittajiksi, joita pidettiin 
naisille sopivampina ammattei-            Kuva 27
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na. Maria hakeutui vuonna 1903 Taideteolliseen 
keskuskouluun ja kouluttautui tekstiilitaiteilijaksi. 
Hän opiskeli kyseisessä koulussa vuosina 1903–
1906.

Samaan aikaan hän työskenteli Suomen Käsityön 
Ystävissä suunnittelijana ja taiteellisena neuvon-
antajana vuosina 1902 -1917. Vuonna 1917 hän 
perusti yhdessä muutaman muun Käsityön Ystävistä 
eronneen taiteilijan kanssa Oy Taideteollisuus- 
Konstindustri -nimisen liikkeen. Hän ei kuitenkaan 
luopunut maalaamisesta, vaan maalasi elämänsä 
loppuun saakka, mutta teoksia syntyi aiempaa 
vähemmän.

9 Maria Schwartzbergin myöhempiä 
maalauksia. 
Marian tuotannosta on löytynyt kolme omakuvaa. 
Koska hän ei ole signeerannut niitä, on vain arvailta-
va, milloin ne on maalattu. Omakuva 3 (kuva 29) on 
vanhenevan taiteilijan omakuva. Se lienee maalattu 
1910-luvulla. 

Kuva 29

Taiteilija istuu maalaustelineen äärellä kasvot puolip-
rofiilissa kohti katsojaa. Kasvojen ja kaulan juonteet 
ovat syventyneet ja katseessa on väsymystä, ehkä 
pettymystäkin. Silmien alla on syvät varjot. Teoksen 
värimaailma on paljon vahvempi ja siveltimen vedot 
voimakkaampia kuin aiemmissa omakuvissa.  

On mielenkiintoista, että taiteilija haluaa esittää 
itsensä edelleen taidemaalarina maalaustelineen 

äärellä taiteilijan takki päällään, vaikka hän on jo 
pitkään hankkinut toimeentulonsa tekstiilitaiteilijana. 
Hänen taidemaalari-identiteettinsä on vahva.

Teos on hyvin toden tuntuinen. Taiteilija rohkenee 
maalata itsestään väsyneen ja vanhentuneen 
näköisen muotokuvan. Edellisten teosten nuoren 
taiteilijan katse ja ilmeet kuvastavat luottamusta 
tulevaisuuteen. Jälkimmäisestä huokuu väsymystä 
ja pettymystäkin. Vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun 
alkupuolen elämä Suomessa oli raskasta ja toi-
meentulo vaikeaa. Naistaidemaalarin ei ollut helppo 
ansaita elantoaan. Toimeentulo oli usein ansaittava 
muualta.

Johannes Schwartzbergin perheelle ja niin myös 
Marialle tärkeä paikka oli Kallaveden saaressa sijait-
seva perheen loma-asunto, suuri kansallisromantti-
nen huvila, Murto. Maria oli itsekin osallistunut talon 
yksityiskohtien suunnitteluun. 

Maria maalasikin akvarellin perheen rakkaasta 
loma-asunnosta Murto 1919, (kuva 30, seuraavalla 

sivulla).

Viimeisenä kuvana otan esille maa-
lauksen Hanna-mamma puhdistaa 
marjoja Murron tuvassa. Teos on 
vuodelta 1922 ( kuva 31, seuraaval-
la sivulla). Teoksessa vanha isoäiti, 
taiteilijan äiti puhdistaa marjoja 
kesähuvilan isossa tuvassa. Ikku-
nan edessä penkillä istuu hänen 
miniänsä Vilma sylissään pieni Aira-
vauva. Isoäidillä on tuohituokkonen 
polvillaan ja jakkaralla on pärekori 
täynnä marjoja, saaresta poimittuja 
puolukoita tai puutarhan viinimarjoja. 
Pitkällä pöydällä on maljakossa lop-
pukesän värikkäitä kukkia. Teoksen 
väritys poikkeaa taiteilijan aiemmista 
naturalismin värimaailman mu-
kaisista vihertävän harmahtavista 
sävyistä. Oranssin ja keltaisen sävyt 
ovat taustassa hallitsevia. Iltapäivän 
aurinko tulvehtii ikkunoista ja kultaa 
tuvan seinän, valaisee pöytäliinan ja 
läikehtii naisten hiuksilla ja kasvoilla. 
Sivellintekniikka on tässä teoksessa 
paljon voimakkaampaa ja sivelti-
menvedot leveitä ja pitkiä. Yksityis-
kohdat on maalattu suurpiirteisem-
min kuin aiemmissa, naturalistisissa 
teoksissa. Huomio kiinnittyy myös 
henkilöhahmojen ääriviivojen aiem-
paa voimakkaampaan korostukseen. 
Teos sijoittuukin taiteen koloristiseen 
kauteen 1920-luvulla, jolloin väri-
ilmaisu ja tekniikka oli muuttunut 

vuosisadan vaihteen naturalistisesta kaudesta.

Kuvassa naiset istuvat perheen suuren kesähuvilan 
tuvassa. Kesäpaikka sijaitsi Kallaveden Murto- saa-
ressa. Paikka oli hankittu ja huvila rakennettu suurta 
perhettä varten, että perhe saisi olla rauhassa edes 
kesäaikana kaupunkipappilan vilkkaasta elämäs-
tä. Kuopion pappilassa, Pappilanmäellä, vieraili ja 
yöpyi paljon väkeä ja ruokapöydässä istui lähes aina 
vieraita.  
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Kuvassa naiset istuvat 
tuvassa muiden katseiden 
ulottumattomissa . Isoäiti 
katsoo silmälasiensa takaa 
kaukaisuuteen. Hänen silmi-
ään on mahdotonta nähdä. 
Miniä on luonut katseensa 
alas lapseen. Ainoastaan 
pieni lapsi katsoo suoraan 
teoksen tarkastelijaa. Äidin 
kasvoista on mahdotonta lu-
kea mitään tunnetilaa. Isoäi-
din kasvojen ilmetila näyttää 
väsyneeltä ja sulkeutuneel-
ta. Naiset, miniä ja anoppi, 
istuvat etäällä toisistaan. 
Kukat maljakossa pöydällä, 
valon luoma aurinkoinen 
tunnelma ja punaiset marjat 
luovat kuitenkin kodikkuu-
den ilmapiirin teokseen. 

Teoksessa on myös symbo-
liikkaa: vanha äiti, marjat ja 
syksy elämän illan metaforana. Nuori äiti ja vauva 
elämän keskipäivän ja aamun vertauskuvana. Maria 
Schwartzberg oli 49-vuotias maalatessaan tätä 
teosta. Aiemmin tarkastelluista taiteilijan nuorena 
maalaamista äiti-lapsi teoksista saattoi lukea kai-
puuta äitiyteen ja perheellistymiseen. 

Äidin kasvojen ilmeet olivat lempeät ja äidin ja las-
ten vuorovaikutus oli vahva. Kaikki muu oli suljettu 
ulkopuolelle. Toive omasta äitiydestä on tätä teosta 
maalatessa jo sammunut. Taiteilija kuvaa elämän 
kiertokulkua ja rajallisuutta. Sukupolvet vaihtuvat, 
elämä jatkuu, marjat kypsyvät yhä uudelleen. 

Maria Schwartzberg kuoli seuraavana keväänä vain 
viisikymmenvuotiaana. 

Lopuksi
Aloittaessani tutkielmaani Maria Schwartzbergista 
oli hän vielä lähes täysin tuntematon 1800-luvun lo-
pun taidemaalari. Nyt voin todeta, että hän on tehnyt 
ensi esiintymisensä suurelle yleisölle. 

Retretin kesän 2010 näyttelyssä,  Helene Schjerf-
beck ja taiteilijasisaret, oli esillä viisi Maria 
Schwartzbergin teosta, Omakuvat 1,2,3, Hanna 
Frelander ompelee ja Pariisi, Boulevard Montpar-
nasse,18.6.1896 klo 12. 

Teokset valitsi näyttelyn kuraattori taidehistorian pro-
fessori emerita Riitta Konttinen lähettämieni valoku-
vien perusteella. Hän kirjoittaa myös lyhyesti Maria 
Schwartzbergista näyttelyn yhteydessä julkaistussa 
kirjassa Naiset taiteen rajoilla, naistaiteilijat Suomes-
sa 1800-luvulla. Kirjassa on kuva teoksesta Hanna 
Frelander ompelee ja valokuva taiteilijasta maalaa-
massa yhdessä Anna Sahlsténin kanssa. 

Kuva 30

Kuva 31



57

Oheisessa valokuvassa Retretin näyttelystä (valokuva 32) näkyy kaksi Maria Schwartzbergin omakuvaa, 
Omakuva 1 1895, vasemmalla: alempi vasemmanpuoleinen ja Omakuva 2 1902, oikealla:  keskellä alla.  
Keskellä Helene Schjerfbeck, Omakuva 1884. 

Esitelmän lähde on Turun Yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen taidehistorian 
pro gradu: Maija Vuornos, Maria Schwartzberg, Naturalismi Maria Schwartzbergin muotokuvissa ja miljöö-
muotokuvissa. Turun yliopisto, huhtikuu 2011.

Kuvat taideteoksista: Tuomas Vuornos

Vanhat valokuvat: Tuomas Vuornoksen kotiarkisto

Valokuva Retretin näyttelystä (alla): Tapani Pennanen, Retretin arkisto      
             

Kuva 32

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *


