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Biennale Arte 17.9.
Sade ja kylmä tuuli jouduttivat matkaa hotellilta Vaporetton viemänä Biennalen 

alueelle. Tapasimme matkalaisten kanssa ensi kertaa ravintola Paradisossa 

Biennalen sisäänkäynnin vieressä. Nautimme aamiaista ja suunnittelimme alueen 

kiertämistä. Päätimme pysyä yhdessä ja kiertää sellaiset maiden rakennukset, joita 

Ulpu Tiuri ja JP Takala olivat meille aiemmin suositelleet.

Kierrettyämme useita kohteita, mieleenpainuvimmiksi jäivät Ranskan hieno 

elokuvateema, USA:n afrikkalaisen naisen asemaa ja äänetöntä huutoa kuvaava 

teema sekä Etelä-Korean huipputeknologiset installaatiot että Venetsian oman 

osaston käsittämättömän aito naisfiguuri sängyn laidalla. Emme päässeet perille, 

saati yksimielisyyteen, oliko nainen elävä vai keinotekoinen.

Suomi ja pohjoismaat jäivät vaikeammin avautuviksi. Pohjoismaiden saamelaisosasto 

keskittyi saamelaiskäräjiin ja kansan kärsimyksiin.



Arsenalen puolella näyttely jatkui ja oikeastaan paisui niin monipuoliseksi ja 

monitahoiseksi, ettei yhden päivän kiertelyllämme kerta kaikkiaan ehtinyt tutustua 

kaikkeen. Valtava, pitkä telakan hallirakennus piti sisällään suuria tilateoksia, jotka 

pääsivät hienosti esille näissä puitteissa. Osa teoksista oli osallistavia. Kävijää 

houkuteltiin mm. ottamaan kengät pois ja kulkemaan teoksessa tutustuen siihen eri 

kulmista ja hiljentyen ikään kuin osaksi teosta.

Näin ensikertalaisena kävijänä en ymmärtänyt, että Biennale on niin massiivinen 

kokonaisuus myös kaupungille levittäytyvine kohteineen, että sen tarkempaan 

tutkimiseen menisi helposti useampi päivä. Tällä kertaa 12000 askeleen kohdalla jalat 

alkoivat viestittää, että jo riittää.

Jos jotain jäin odottamaan, niin en päässyt kiinni siihen, että Biennalle keskittyy 

parittomina vuosina taiteeseen ja parillisina arkkitehtuuriin. Mielestäni kaikki 

näkemäni oli taidetta, ei juurikaan arkkitehtuuria esille nostavaa.

Biennale 
Arte 17.9.



The Querini Stampalia Foundation’s Museon suunnitellut 1961 Carlo Scarpa oli 

italialainen arkkitehti, joka sai vaikutteita venetsialaisen kulttuurin materiaaleista, 

maisemasta ja historiasta sekä Japanista. Scarpa muutti kiinnostuksensa historiaan, 

regionalismiin, keksintöihin sekä taiteilijan ja käsityöläisen tekniikoihin nerokkaaksi lasi- ja 

huonekalusuunnitteluksi.

Kävijälle museorakennus itsessään avautuu jo näkemisen arvoisena. Rakennukseen 

on kerätty usean huoneen verran todella taidokkaasti valmistettuja huonekaluja, 

joihin mielenkiintoni enimmäkseen kohdistui. Museossa oli esillä samaan aikaan 

kaksi näyttelyä; Danh Vo, Isamu Noguchi, Park Seo-Bo; riisipaperivalaisimia ja 

kasvikuvaston sivuja. Nämä koin lähinnä kokonaisuutta häiritsevinä.

Querini 
Stampalia



Palazzo Ducale
San Marcon aukion laidalla sijaitseva 

palatsi on ehkä yksi suosituimmista 

kohteista Venetsian kävijöille. Siinä 

valossa kohteen sisäänpääsylipun 30€ 

hinta oli suorastaan törkeä. Olkoonkin, 

että hinta sisälsi pääsyn Correr-

museoon, jonka sijainti jäi hämärän 

peittoon.

Netti on pullollaan Ducalen kuvia, joten 

itse palatsi, niin komea kun sen onkin, ei 

tässä kohtaa ollut pääaihe. 

Anselm Kieferin näyttely oli vaikuttava. 

Kertakaikkiaan huimia, kymmeniä 

metrejä leveitä ja koko palatsin 

huoneiden seinäpinnat peittäviä 

moniulotteisia teoksia. Teokset 

kuvasivat, ehkä ajan hengen mukaisesti, 

ihmisen aiheuttamaa hävitystä, sotaa, 

evakkomatkaa ja katoavaa 

inhimillisyyttä. Kannatti se 30€ tuosta 

kyllä maksaa.

Anselm 
Kiefer



Guggenheimin museo ilahduttaa kompaktiudellaan ja välittömyydellään. Itselleni 

tämä oli toinen kerta sitten 2019 käynnin. Museoon on mukava tulla, ikään kuin 

saapuisi Peggyn vieraaksi katsomaan hänen henkilökohtaista kokoelmaansa. No, 

sitähän tämä olikin.

Teemana oli surrealismi. Olen aina ajatellut, että surrealismi = Dali, mutta nyt silmät 

avautuivat monen monen muun taiteilijan teoksille. Jotenkin Dali on aina tullut ensin 

esille teemassa, mutta tällä kertaa valuvat kellot jäivät vähemmistöön. 

Kuten taiteessa aina, teokset joko aukeavat katsojalle tai sitten pöllyttävät hilsettä 

korkealta yli ymmärryksen. Omat silmäni lepäsivät pisimpään taivaansinen 

värjäämässä Rene Magritten kaunottaressa.

Museon sisäpiha kutsuu viivähtämään veistosten ja kauniin puutarhan parissa. Niistä 

toivuttuaan kävijä voi virkistäytyä kivassa kahvilassa samalla sisäpihalla. Espresso ja 

pieni napsu. Taas jaksaa.

Peggy 
Guggenheim



Venetsian kätköistä löytyy mielenkiintoinen 

antikvariaatti. Tämä vedennoususta 

nimensä saanut kirjakauppa pitää sisällään 

kastuneista kirjoista rakennetun 

näköalarakennelman, jonka päälle turistit 

kiipeävät ottamaan kuvat itsestään.

Kirjakaupan tarjooma koostuu sekä 

käytetyistä (ei märkiä), että uusista kirjoista. Valikoima on valtava. Henkilöstö on 

parhaansa mukaan yrittänyt koota kirjoja aihealueittain, kuten arkkitehtuurin alle, 

josta käsiin osuu käytetty Alvarin kirja. Oli italiankielinen 28€ hintaan. Ei kuitenkaan 

tarttunut mukaan. Suosittelen kohteeksi.

Oma kohde Venetsiassa - 

Aqua Alta kirjakauppa



Scrovegnin kappelissa on Giotton 

freskojakso, joka valmistui noin vuonna 

1305 ja jota pidetään tärkeänä 

länsimaisen taiteen mestariteoksena. 

Vuonna 2021 kappeli julistettiin osaksi 

Unescon maailmanperintökohdetta. Sen 

vieressä on Erakoiden kirkko Chiesa degli 

Eremitani, josta Aino ja Alvar Aalto saivat 

vaikutteita Muuramen kirkkoon.

Maanantain bussimatka vei meidät 

ensin Padovaan, jossa ryhmämme koko  

esti pääsyn Giotton freskoja katsomaan. 

Ehkä olisimme yksittäin päässeet 

livahtamaan sisään, mutta päädyimme 

tutustumaan viereisen Erakoiden kirkon 

kattorakennelmiin. 

Padova 
19.9.



Matkamme pääköhde Aallon jalanjäljissä teemaisena oli tietenkin Riolan kirkko. 

Saavuttuamme hurjien kapeiden mutkateiden jälkeen Riolaan, oli opas jo vastassa. 

Tein esittelystä videokoosteen.

Riolan kirkko on ainoa Aallon monista Italiaan suunnitelluista projekteista. Se on myös 

ainoa luterilaisen Italiaan suunnittelema kirkko. Aalto sai tilauksen itseltään Bolognan 

piispalta, kardinaali Giacomo Lercarolta lokakuussa 1965. Alkuakordit modernien 

kirkkojen suunnittelulle päästettiin ilmoille jo 1955 Bolognassa pidetyssä pyhää 

arkkitehtuuria käsittelevässä kongressissa, joka herätti kovasti innostusta arkkitehtien 

keskuudessa. Aaltokin sai kutsun, mutta ei mennyt paikalle. Jo paikalla ollessaan Aalto 

tapansa mukaan hahmotteli tupakkalaatikon kanteen ensimmäisen luonnoksen Riolan 

tulevasta seurakuntakeskuksesta, josta on sittemmin toteutunut ainoastaan kirkko, 

kellotapuli ja pappila. Mutta ennen kuin kaikki tämä tapahtui, Aalto sekä Lercaro ehtivät 

kuolla ja Renossa ennätti virrata paljon vettä. Astuessaan paikalla autosta Aalto näki 

harmaan sodanjälkeisen pikkukylän. Hän ei kuitenkaan katsellut sitä, vaan alhaalla 

virtaavaa Reno-jokea ja ympäröiviä vuoria, jotka antoivat hänelle idean kirkon profiilista. 

Ei siis ihme, että hän lausui tilaisuudessa kuuluisan repliikkinsä: ”En halua häiritä mitään, 

minkä Jumala on tänne luonut.” 

Riola - Santa Maria Assunta

Katso video

https://youtu.be/-lZmOzw4QWM
https://youtu.be/-lZmOzw4QWM
https://youtu.be/-lZmOzw4QWM


Firenzen ensimmäisenä aamuna tapasimme Piazza di Santa Croce 

-aukiolla nauttien asiaan kuuluvat espressot ja täytetyt croissantit. Kirkon 

ulkopuolella kävijää tarkkailee välinpitämättömästi itse Dante. Sisältä löytyy 

tunnettujen hautamuistomerkkejä; Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo ja 

Macchiavelli. Arvovaltaista väkeä. Eniten kuitenkin kiinnitti huomioita mielettömän 

hienosti toteutettu puinen kattorakennelma.

Kirkko on suuri. Sen huomattavia ominaisuuksia ovat kuusitoista kappelia, joista monet 

on koristeltu Giotton ja hänen oppilaidensa freskoilla, sekä kuolinmuistomerkit. 

Uusgoottilainen Nicol  Matasnin käsialaa oleva fasadi on vuosilta 1857–1863. Irrallinen 

kellotorni rakennettiin 1842. Noviisien kappelin on suunnitellut Michelangelo Buonarroti 

Cosimo de’ Medicin tilauksesta. Se valmistui noin 1445. 

Arkkitehdit: Filippo Brunelleschi, Arnolfo di Cambio, Niccolo Matas 

Basilica di 
Santa Croce

FIRENZE



Marino Marini oli yksi 1900-luvun tärkeimmistä italialaisista 

taiteilijoista, tunnettu erityisesti kuvanveistäjänä. Hän syntyi 

Pistoiassa, mutta opiskeli taidetta Firenzessä, ennen kuin 

muutti Monzaan opettajaksi. 

Marini Museo on San Pancrazio kirkossa, jossa sijaitsee Leon 

Battista Albertin suunnittelema Rucellai Chapel hautaholvi. 

Koristeet ovat samanlaiset kuin Jyväskylän työväentalon lämpiön kaarevalla seinällä. 

Hautaholvi on mittakaavassa oleva kopio Jerusalemin Pyhästä haudasta, paitsi ilmeisesti 

ulkokoriste, joka on tulkinta aiemmista Firenzen keskiaikaisista ja klassisista tyyleistä, 

erityisesti firenzeläisestä romaanisesta perinteestä, joista tärkeimpiä esimerkkejä ovat San 

Giovannin kastekappeli, San Miniato tai Badia Fiesolana. Alberti modernisoi ja arvosti 

uudelleen näitä teemoja. Neliön muotoisen mausoleumin seinäosat on jaettu 

korinttilaisilla pilastereilla ja koristeltu marmoripaneeleilla, vihreä ja valkoinen marmori 

eri paneelien keskellä, jotka on jaettu geometrisiin muotoihin, ovat kuvitteellisia muotoja, 

lukuun ottamatta keskimmäisiä, joissa on Rucellai-perheen merkittävimmät jäsenet ja 

ystävät, vaakuna: löysät purjeet, Giovanni de'Medici, kolmisulkainen chaperon, Cosimo, 

timanttisormus kahdella höyhenellä, Piero de'Medici ja kolme toisiinsa kietoutunutta 

sormusta, Lorenzo de'Medici. Entablatuurissa on klassisella kirjasintyypillä teksti, jossa 

lukee lainaus Pyhän Markuksen evankeliumista, kirjainten koko on sama kuin rakenteen 

innoittajan Cecilia Metellan mausoleumissa Roomassa. Yläosa on koristeltu fleur-de-lysin 

muotoisilla merloneilla, teemana on Marian ilmestyspäivän kunniaksi, jolle kappeli alun 

perin omistettiin. Rakenteessa on eräänlainen apsi sisäänkäyntiä vastapäätä olevalla 

seinällä. Mausoleumin sisällä on kaksi Piero della Francescan seuraajan Giovanni da 

Piamonten freskoa, ikonografia on varsin voimakas: kuollut Kristus kahden enkelin 

kädessä, ja ylösnousemus. 

Marino Marini



Piazza della Santissima Annunziata 
Piazza sijaitsee Firenzen historiallisessa keskustassa, Piazza del Duomon pohjoispuolella, 

ja sitä hallitsee Santissima Annunziata -basilika, yksi Firenzen tärkeimmistä pyhistä 

rakennuksista. Vaikka aukiota on muutettu useiden vuosisatojen ajan, se on nykyään 

yhtenäinen, ja Firenzen aukioiden joukossa se ilmentää parhaiten renessanssin kaupungin 

ihanteita. Varhaisten kaupunkien interventiossa, johon osallistuivat eräät suurimmista 

renessanssin arkkitehdeistä, aukiolla vallitsee nykyään suuri tyylinen harmonia, 

kolmisivuinen arkadi, ja neljännellä on kaksi kaksoisrakennusta, jotka kehystävät 

näkymän Brunelleschin kupoliin. 

Alvar Aalto ihaili Brunelleschia, josta osoituksena voidaan pitää Mikkelin lähellä olevan 

Anttolan kirkon korjausta samalta häämatkavuodelta 1924. On selviä vaikutteita 

Brunelleschin Piazza della Santissima Annunziata aukiolla sijaitsevasta 

Löytölastenkodista. 

Arkkitehdit: Filippo Brunelleschi, Antonio Manetti, Giovanni Battista Caccini 



Vain muutaman askeleen päässä Annunziatalta sijaitsee San Marcon kirkko ja 

museo. Molempiin pääsee samalla 8€ pääsymaksulla. Museon toisessa kerroksessa 

kävijän vastaanottaa Marian ilmestys. Kerroksessa on yhden huoneen asuintiloja, 

joista kävijä voi aistia kuinka vaatimattomissa oloissa tuolloin on taivaallisia asioita 

opiskeltu.

Kaupungin historiallisesti ensimmäinen rakennus ja sisältää maailman laajimman 

kokoelman useita vuosia Firenzessä viettäneen Fra Angelicon teoksia. 

Teokset ovat sekä puumaalauksia että freskoja. Aallon Italian matkan vaikutuksia on 

havaittavissa Muuramen kirkon suunnitelmissa. Kirkon Italian vaikutukset näkyvät 

esimerkiksi kirkon kellotornissa. Seurakuntasalin alla olevassa loggiassa on selviä 

yhtäläisyyksiä Fra Angelicon Marian ilmestys 1440–1445 maalauksen kanssa. Aallot 

antoivat v. 1925 syntyneelle tyttärelleen nimeksi Johanna Flora Maria Annunziata Aalto.

Museo on 1400-luvun arkkitehdin Michelozzon mestariteos. 

Museum of 
San Marco 



San Lorenzon kirkko Firenzessä on yksi 

merkittävimmistä renessanssityylisistä 

rakennuksista Firenzessä. Pyhä Ambrose vihki 

alkuperäisen kirkon käyttöön vuonna 393, ja 

se rakennettiin uusiksi romaaniseen tyyliin 

1100-luvulla. Vuonna 1418 Giovanni de' 

Medici tilasi kirkon laajennustyön Filippo 

Brunelleschilta Brunelleschi suunnitteli 

kirkkoon suuria muutoksia: hän suunnitteli 

kirkon kupolin ja kuinka se voitaisiin rakentaa 

ilman minkäänlaisia tukirakennelmia. Hän 

aloitti julkisivun rakennustyön, joka kuitenkin 

jäi kesken marmorin kuljetusvaikeuksien takia. 

Brunelleschi kuoli ennen kuin uudistustyöt 

olivat valmiit. Michelangelo suunnitteli uuden 

marmorijulkisivun, jota ei toteutettu. 

Donatello suunnitteli kaksi saarnastuolia, 

jotka hänen oppilaansa toteuttivat. Donatello 

myös sisusti Brunelleschin piirtämän 

sakariston. San Lorenzon kirkko oli Medici-

suvun perhekirkko, ja sinne on haudattu 

useita suvun jäseniä. 

Arkkitehdit: Filippo 

Brunelleschi, Michelozzo, 

Michelangelo 

San 
Lorenzon 
kirkko 



Pitkän päiväkävelyn viimeinen kohde. Näyttävä kokonaisuus, kuten kaikki kirkot 

Firenzessä. Tämän jälkeen sitkeimmät jatkoivat vielä Palazzo Strozzille, mutta itseni 

piti siirtyä hotellille lepuuttamaan jalkoja. Askelia yli 12000.

Se oli Firenzen ensimmäinen merkittävä basilika ja on dominikaanien pääkirkko 

kaupungissa. Kirkossa ja sen vieressä olevissa luostarissa ja tuomiokapitulirakennuksessa 

on monia merkittävä taideteoksia ja hautamonumentteja. 

Erityisen kuuluisia ovat gotiikan ja varhaisrenessanssin mestareiden freskot. Taideteosten 

tekemistä rahoittivat Firenzen merkittävimmät perheet, jotka varmistivat hautapaikkansa 

pyhällä maalla. Santa Maria Novellassa on monien mestareiden töitä. Alttarin takana 

olevassa syvennyksessä on Filippo Brunelleschin ainoa puinen veistos Krusifiksi. Se 

työstettiin vuosina 1410–1425, ja Vasarin mukaan Brunelleschi halusi tehdä sen 

vastavetona Donatellon tylyn realistiselle puuveistokselle Kristus ristillä. Kirkon 

sakaristossa on Giotton varhainen maalaus Krusifiksi vuodelta 1312. 

Santa 
Maria 
Novella 
Arkkitehdit: Leon Battista 

Alberti, Filippo 

Brunelleschi 



Viimeinen yhteinen kohde Firenzessä. Aukio oli ehkä 

eniten turistirysä, jota matkalla kohtasimme. Tämä 

saatiin tuta erehdyttyämme kirkon viereiseen 

ravintolaan, jossa saimme sekä kylmää palvelua, että 

haaleata pastaa. Onneksi saimme kuitenkin, valituksista 

huolimatta, maksaa täyden hinnan.

Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore 21.9.



Hortoiltuani päämäärättömästi Firenzen katuja, osuin sattumalta da Vincin museon 

kulmille. Siihenhän piti toki tutustua ja kylläpä oli mainio paikka. Arvelen, että 

lisäkseni moni muu ei tiedä mitä kaikkea Leonardo joutessaan keksi taiteenteon ja 

tähtien katselun ohessa. Niinkin jokapäiväisiä asioita, kuin ketju, kuulalaakeri, 

hammasratas, nosturi, auto, tykkitorni ja siipiratasalus kuuluivat repertuaariin.

Museossa näkyy myös hienona dioraamana miten kirkkojen kupolit saatiin 

rakennettua. Aivan huiketa!

Museon alakerrassa on laboratorio, jossa kävijä pääsee itsekin käpistelemään 

laitteita ja toteamaan miten nerokkaita keksinnöt ovat olleetkaan.

Parasta oli kuitenkin museokaupasta löytämäni puisella rannekkeella varustettu kello 

- nikkarihenkinen matkamuisto itselle.

Omia kohteita 

Firenzessä - 

Leonardo da 

Vinci museo



Suoranainen pakko on käydä nauttimassa 

ylihinnoiteltu olut ja ostaa paita jokaisesta 

kohdekaupungista josta Hard Rock Cafe 

löytyy. Venetsiasta hain paidan 2019 vaimoni 

Mirjan 50-vuotis häämätkalla. Firenzestä sain 

mukaani poikkeuksellisesti valkoisen paidan niiden ollessa yleensä mustia.

Paikka oli amerikkalaisittain näyttävä ja hillottu täyteen eri starojen 

kitaroita, esiintymisasuja, kultalevyjä ja olipa paikalle saatu Quadrophenia -

elokuvasta tuunattu Mod-skootteri. 

Aamuyhdeksältä olutta nauttiessani baarin juuri avautuessa, tunsin itseni 

kovin suomalaiseksi. Eihän niitä espressoja loputtomiin jaksa…

Hard Rock Cafe 
Firenze



Koetan aina reissuillani 

tutustua paikallisiin 

kirjakauppoihin ja niiden 

englanninkielisten kirjojen 

tarjoomaan. Lähinnä 

harrastusten vuoksi 

kiinnostaa puutöihin ja 

arkkitehtuuriin liittyvät 

teokset.

TODO MODO löytyi 

Googlen kartalta ja vaikutti 

käymisen arvoiselta. 

Houkuttelin kaimani Heikan 

Timon mukaan ja kävimme nauttimassa kaupan viini- ja kahvitarjonnasta. Kyllä! 

Kirjakaupassa saa nauttia viiniä. Timo innostui nerokkaista työpöytäratkaisuista, joita 

kaupan kirjahyllyjen eteen oli rakennettu. Tuo portaikko toimii kirjaesittelyissä 

katsojalehterinä ja muutoin vaikka etätyöpaikkana ilmaisen WiFin kera. Nerokasta!

TODO 
MODO

FIRENZE


