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Si n i n en at el j ee

Viipurissa 1896 syntynyt Väinö Kunnas
aloitti taiteilijaopintonsa 1912 Viipurin

Väi n ö K u n n as

Taiteenystävien piirustuskoulussa. Hän oli
aloittanut ansiotyöt varhain vain
12-vuotiaana äitinsä kuoltua.

Iisa Aaltonen, Gabriela Rokkila, Essi Rönkkö

puolella ja koettuaan vihamielistä

muotokuvat edustanevat parhaiten hänen
Kansainvälisistä vaikutteistaan huolimatta

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

yksi Kunnaksen suosituimmista

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam

maalaisaiheista muotokuvien lisäksi. Hän

et justo duo dolores et ea rebum.

halusi kuvantaa meneillään olevaa
elämäntavan murrosta.

taide-elämä oli jakautunut kahtia nuoriin

Tulk inta

tulokkaisiin ja vanhoihin "marraskuulaisiin"
mestaritaiteilijoihin, joiden töistä Kunnas

Maalauksessaan Sininen ateljee Väinö

otti vaikutteita. 1920-luvun puolivälissä

Kunnas kuvaa 1920-luvun

Kunnas yhdessä taidemaalarivaimo Sylvin
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kanssa tutustui Tulenkantajat-

At vero eos et accusam
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At vero eos et accusam
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At vero eos et accusam

ja haki vaikutteita sodanjälkeistä

kaupungistumisilmiötä. Kunnas asui
kovaa vauhtia nousevassa Töölön
kivitalokaupunginosassa, joka jyräsi alleen
harvan puutaloasutuksen. Maalaus voisi

Euroopasta. Kriitikoiden suosioon Kunnas

kuvata yksinäisyyttä uudessa

nousi vasta 1920-luvun loppupuolella.

kaupungissa. Suuren mittakaavan

Taiteilijaura jäi lyhyeksi, sillä Kunnas kuoli

maaltamuutto ja siirtyminen uuteen

äkillisesti kehkokuumeeseen vuonna

ympäristöön toi mukanaan uudenlaisen

1929, vain 32-vuotiaana.

M aal au s

Tulenkantajat-ystävistään tekemät

kaupunkikuva ja urbaani maisema olivat

rakennuspiirrustuksia. 1920-luvun

taiteilijaryhmään, joka ihaili modernismia

modernistisiin kokeiluihin. Kunnaksen

Pietaria ja Viroa pidemmällä. Moderni

muutti Helsinkiin 1919. Opiskeluaikanaan

koristemaalarina ja piirtämällä puhtaaksi

uusasiallisuuteen (Neue Sachlichkeit) ja

Kunnas ei koskaan käynyt ulkomailla

suhtautumista sodan jälkeen, Kunnas

hannki elantonsa mm. työskentelemällä

Kunnas kulki ekspessionismista

tuotannossaan uusasiallisuutta.

Osallistuttuaan sisällissotaan punaisten

Taideyhdistyksen piirrustuskoulussa hän

T yyl i
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nimettömyyden. Tätä kuvastaa hahmon
kasvottomuus.

At vero eos et accusam
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