
Tarkkanäköinen ihmisyyden ja valtasuhteiden kuvaaja – Ilja Repin ikuisti 
Venäjän kansallisen kuohunnan ja ihmissielun syvyydet  
 
Kansainvälinen realismin mestari Ilja Repin (1844–1930) kuvasi venäläisen yhteiskunnan 
murroskohtien kuohut ja tavoitti muotokuvissaan ihmisen sielunelämän virtuoosimaisella 
tarkkuudella. Suomalaisille Repin on läheinen, sillä hän asui viimeiset vuosikymmenensä 
Suomen puolella, Terijoen Kuokkalassa. Koko Repinin uran kattava näyttely saapuu ensi 
kertaa Helsinkiin, Ateneumiin, maaliskuussa 2021.  
 
Mikä on Venäjän kansan tulevaisuus? Mitkä ovat tavallisten kansalaisten oikeudet, ja  
kansalaisten suhde hallitsijoihin ja valtaeliittiin?  
 

Nämä kysymykset tuntuvat ajankohtaisilta tänä päivänä, mutta ne herättivät kiihkeää 
kiinnostusta myös 1800-luvun lopulla – kansallisten kumousten aikana, jolloin kuvataiteilija 
Ilja Repin nousi Venäjän kansan parista kansainvälisen taidemaailman huipulle. Repin 
tunnetaan kansakunnan kuvaajana, jonka työt ovat luoneet mielikuvaa venäläisyydestä 
maailmalla. Ennen kaikkea hän oli kuitenkin ilmiömäinen ihmisyyden ymmärtäjä ja kuvaaja, 
ja yksi kaikkien aikojen parhaimmista muotokuvamaalareista. Elämänjanoinen taiteilija eli 
vaiherikkaan ja kiehtovan elämän, joka vei hänet nykyisen Ukrainan alueelta Pietariin, 
Moskovaan, Pariisiin – ja lopulta Suomen suurruhtinaskuntaan.  
 
Keväällä 2021 Repinin kuuluisat mestariteokset ja muotokuvat ovat esillä Ateneumissa – 
monet niistä ensi kertaa Suomessa. Repinin koko uran kattavaa suurnäyttelyä on odotettu 
Ateneumiin 25 vuotta. Seuraavassa kolme syytä tulla kokemaan Repinin taide:   
 

1. Sukella venäläisyyden historiaan – kansan parista noussut realisti antoi 
kansakunnalle kasvot  
 

 
Repinin läpimurtotyö Volgan lautturit (1870–73) on yksi venäläisen realismin merkkiteoksia. Teos 
aiheutti aikanaan Venäjällä sensaation kriittisen yhteiskunnallisen sanomansa vuoksi: se kuvaa 
ruumiillisen työn raskasta arkea realismin keinoin, ilman propagandaa tai ylevöittämistä.  

 
Repinin teoksilla on ollut voimakas – ja usein myös kiistelty – merkitys venäläisyyden 
kuvastajana kotimaassaan ja kansainvälisesti. Kuten Repin-näyttelyn koonnut Ateneumin 



intendentti Timo Huusko kuvaa, hänen taiteessaan kuvastuvat Venäjän monet kasvot: ”Hän 
kuvasi realistisesti niin köyhää kansaa kuin keisarillista Venäjää rikkaimmillaan; 
vallankumouksia ja mielenosoituksia, aikansa älymystöä ja taiteilijoita”, Huusko kertoo.   
 

Aikanaan venäläisen kansan kuvaaminen taiteessa oli jo itsessään radikaalia. Repin oli osa 
realismin aaltoa, joka uudisti venäläistä taidekenttää voimalla 1800-luvun lopulla. Ajan 
klassinen akateeminen taidekoulutus nojasi antiikin Kreikan ja Rooman perinteeseen, jossa 
kuvattiin ideaalisia ihmisvartaloita ja myyttisiä aiheita. Repin ja muut realistit nostivat 
ensimmäistä kertaa tavallisen venäläisen kansan kuvaamisen taiteen tärkeimmäksi 
tehtäväksi.  
 
Repinille kansan kuvaaminen oli myös henkilökohtaisesti tärkeää, sillä hän oli itsekin 
noussut taide-eliittiin kansan parista. Hän oli kotoisin varsin vaatimattomista oloista, 
sotilassiirtolaisperheestä Ukrainan Tsugujevista, josta pääsi 12-vuotiaana paikallisen 
ikonimaalarin oppiin ja eteni lopulta varakkaan mesenaatin tuella Pietarin taideakatemiaan. 
Kirjeessä taidekriitikko Stasoville vuonna 1872 Repin kuvasi taiteensa lähtökohtia: ”Nyt on 
maalaisen aika olla tuomarina, ja meidän tulee kuvata juuri hänen intressejään. Tämä on 
oikea tehtävä minulle, sillä olen, kuten tiedät, maalainen itsekin, eläkkeelle jääneen 
sotilassiirtolaisen poika.” 
 
Repinin mielestä taiteen tuli käsitellä ”päivänpolttavimpia kysymyksiä.” Ja niitä hänen 
aikanaan riittikin, sillä Repinin elämä ajoittui Venäjän historian suurten murrosten kaudelle: 
kansan vapautuminen maaorjuudesta vuonna 1861, Venäjän kulttuuriälymystön synty, 
keisarillisen Venäjän loisto ja yksinvallan mureneminen vuoden 1917 vallankumouksissa. 
Repinin taide on sukellus historiallisen aikakauden pyörteisiin, ja teoksissa kuvastuvat niin 
keisarillisen hovin ja eliitin loisto kuin venäläisen yhteiskunnan syvät ristiriidat. Mukaan 
mahtuu myös muotikuvamaista pukuloistoa. Samalla Repin onnistui karttamaan 
yksiselitteistä kantaaottavuutta: teokset eivät ota selkeitä puolia, vaan jättävät moraaliset 
tulkinnat tapahtumista katsojan vastuulle.  
 

Taiteilija loi yksityiskohtaisten suurtöidensä joukkokohtauksiin psykologisesti tarkkoja 
jännitteitä. Valtavien maalausten sisällä yksittäiset hahmot tuntuvat elävän omaa sisäistä 
tarinaansa, suurten historiallisten tapahtumien keskellä. "Ihmisen kasvot ja sielu, elämän 
draama, luonnon näkymät, elo ja merkitys, historian henki – nämä ovat minulle taiteemme 
teemoja, ja värit ovat aseenamme”, kirjoitti Repin taitelijaystävälleen Kramskoille vuonna 
1873.  
 
 



 
Ristisaatto Kurskin kuvernementissa (1880) on yksi Repinin päätöistä. Koreileva pappi, 
kansanjoukkoa piiskaava sotilas, hartaat maaseudun naiset, kyttyräselkäistä poikaansa kurittava 
isä… Maalaus kuvastaa kansan eri kerroksia ja nostaa esiin yhteiskuntaa repiviä valtaristiriitoja. 
Teos sai aikanaan ristiriitaisen vastaanoton, ja sitä pidettiin myös venäläisen yhteiskunnan 
purevana kritiikkinä.  

 

 
Zaporogit kirjoittavat pilkkakirjettä Turkin sulttaanille (1878–1891). Historiallisen tarinan mukaan 
Zaporožjen kasakat lähettivät vuonna 1676 sulttaani Mehmed IV:lle ivallisen vastauksen tämän 
vaadittua heitä antautumaan osmanien alaisuuteen, vaikka kasakat olivat voittaneet turkkilaiset 
taistelussa. Repin työsti maalausta 13 vuotta. Sitä on pidetty mestarillisena psykologisena 
tutkielmana naurun eri muodoista, mutta myös kuvauksena myyttisten ukrainalaiskasakoiden 
tasavaltalaisista arvoista. Repin ihannoi kasakoita: ”Pyhä kansa! Ei kukaan maailmassa arvostanut 
samalla tavoin vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa”, hän kirjoitti.  



2. Katso ihmissielun syvyyksiin – muotokuvien taituri vangitsi ihmisen 
sisäisen maailman  
 
Repin eli taiteen täyttämää elämää, joka vei hänet Pietarista asumaan Pariisiin ja 
Moskovaan, ja pitkille kiertomatkoille ympäri Euroopan. Hän tutustui laajasti oman aikansa 
venäläiseen ja kansainväliseen kulttuurieliittiin, tieteiden ja taiteiden suuriin nimiin, jotka 
ikuisti piirroksiinsa ja maalauksiinsa. Taiteilijan luonnetta määritti loputon uteliaisuus ja 
pyrkimys ymmärtää elämää ja ihmisyyttä sen eri muodoissa. Repinillä oli kyky nauttia 
aikansa uusista ideoista, ihmisistä, tapahtumista ja seuraelämästä. Repinin kirjoittamista 
kirjeistä ja teksteistä välittyykin kuva tulisieluisesta temperamentista ja kiihkeästä 
rakkaudesta elämään ja taiteeseen. ”Elämä on ajateltu niin äärettömän lavealti, ja kuinka 
paljon nautintoja, kuinka paljon onnea löytyy ihmisen ympäriltä […] Ei, rakastan kaikkea 
inhimillistä enkä kieltäydy mistään […]”, taiteilija kirjoitti Stasoville vuonna 1881. 
 
Rakkaus inhimillistä elämää kohtaan näkyy erityisesti Repinin muotokuvissa, joita hän 
maalasi yli 300. Maalauksista voi löytää Repinin merkittäviä aikalaisia, ylimystöä ja 
älymystöä, taide-eliittiä ja tavallista kansaa. Yhtenä aikansa parhaista potrettimaalareista 
Repin vangitsi muotokuviinsa poikkeuksellista psykologista syvyyttä. Häntä pidetään 
mestarillisena ihmisen sisäisen maailman kuvaaja, eräänlaisena kuvataiteen vastineena 
venäläisen realismin suurille kirjailijoille, kuten Fjodor Dostojevskille ja Leo Tolstoille. Myös 
he olivat Repinin aikalaisia, jälkimmäinen myös Repinin ystävä ja useiden muotokuvien aihe.   
 
Vuonna 1872 Repin meni naimisiin Vera Ševtsovan kanssa, ja pari sai neljä lasta. Sekä vaimo 
että lapset, Vera, Nadezda, Juri ja Tatjana, olivat myös Repinin muotokuvien aiheina. Liitto 
Veran kanssa päättyi lopulta avioeroon 1887 mutta Repin säilytti läheiset suhteet lapsiinsa, 
joista osa asui taiteilijan kanssa myös aikuisena.   
 

 

 

               



          
 
  

 
       
 

1. Modest Musorgskin muotokuva (1881) on yksi Repinin kuuluisimmista muotokuvista. Repin 
maalasi säveltäjäystävänsä potretin vain muutama päivä ennen tämän kuolemaa.  
 

2. Pyryharakka (1884) on muotokuva Repinin tyttärestä, Vera Repinasta. Taitelija maalasi 
useita herkkiä muotokuvia neljästä lapsestaan.  
 

3. Paronitar Varvara Ikskul von Hildenbandtin muotokuva (1889) Repin kuvasi myös useita 
aikansa voimanaisia, kuten paronitar von Hildenbandtin, joka oli eläväisen kirjallisuuspiirin 
emäntä Pariisissa.   
 

4. Leo Tolstoi lepää metsässä (1891) Repin ikuisti ystävänsä Tolstoin tämän maatilalla Jasnaja 
Poljanassa. 
 

5. Natalia Nordmannin ja Ilja Repinin kaksoismuotokuva (1903) Repin tapasi naisystävänsä 
Natalia Nordmannin Pariisissa, ja muutti tämän kanssa Suomen puolelle Karjalaan vuonna 
1889. Kaksoismuotokuva on maalattu pariskunnan taiteilija-ateljeessa Penatyssa, 
Kuokkalassa.   
 

6. Auringossa (1900) maalauksessa Repinin mallina toimi tytär Nadežda (Nadja) Repina.



 

3. Tutustu kansainvälisen mestarin Suomen-kauteen – Karjalaan 
asettunut Repin on suomalaisille erityisen rakas  
 

 
Suomen suurmiehiä -teos kuvaa lahjoitusillalista, joka pidettiin Repinin kunniaksi, kun tämä 
lahjoitti Suomen Taideyhdistykselle seitsemän omaa ja 23 muiden venäläismestareiden teosta. 
Teokset ovat nykyisin Ateneumin taidekokoelman aarteita. Lahjoitusillallisella nähtiin Suomen 
kulta-ajan kermaa, kuten Eino Leino, Eero Järnefelt, Jean Sibelius, Eliel Saarinen ja Mannerheim – 
ja Repin ikuisti illan Suomen suurmiehiä -teokseensa.  

 
”Repin meille rakas on / kuin Venäjälle Volga”, lausui Eino Leino vuonna 1919. Laajaa 
kansainvälistä suosiota saavuttanut Repin oli tässä vaiheessa jo uransa ehtoopuolella. Mutta 
suomalaisille hänestä tuli erityisen läheinen juuri viimeisinä vuosikymmeninään, jotka 
taiteilija asui Suomen puolella Karjalan kannaksella.  
 
Repinin ensimmäisen avioliiton päätyttyä hän asettui vuonna 1899, uuden naisystävänsä 
Natalia Nordmannin kanssa, Terijoen Kuokkalaan, silloisen Suomen suurruhtinaskunnan 
puolelle. Taiteilija-ateljeen nimeksi tuli Penaty, roomalaisten kodinjumalten penaattien 
mukaan. Kuokkalan huviloissa asui tuohon aikaan paljon pietarilaista kulttuurieliittiä, ja 
Repin ja Nordmann viettivät Penatyssa vilkasta seuraelämää. Parin 
”keskiviikkovastaanotolle” saattoi saapua kymmeniäkin vieraita, ja ystäville tarjottiin 
pyöreän pöydän äärellä ”raitis kasvisateria”. Natalia Nordmann oli ehdoton kasvissyöjä, ja 
myös Repin noudatti avovaimonsa tiukkaa kasvisruokavaliota.  
 
Kuokkalan-vuosinaan Repin loi lämpimiä suhteita suomalaisiin, ja tutustui Suomen 
kultakauden taide-eliittiin, kuten Eino Leinoon ja Akseli Gallen-Kallelaan. Vuonna 1919 Repin 
lahjoitti Suomen taideyhdistykselle kokoelmastaan 23 venäläisten taiteilijoiden työtä ja 
seitsemän omaa maalaustaan. Näin sai alkunsa Ateneumin Repin-kokoelma, joka on 
taidemuseon aarre. 
 



Edes Suomen itsenäistyminen 1917 ei saanut Repiniä palaamaan Venäjälle. Vaikka 
Neuvosto-Venäjältä lähetettiin Repinin luokse erilaisia valtuuskuntia, jotka lupasivat hänelle 
hyvää eläkettä ja asuntoa, Repin ei taipunut muuttamaan takaisin. Natalia Nordmannin 
kuoleman jälkeen hän asui ateljeetalossaan Penatyssä kahden palvelijan ja mieleltään 
hauraan Nadežda-tyttärensä kanssa. Hänen poikansa Juri asui perheineen naapurustossa ja 
vanhin tytär Vera muutti asumaan Penatyyn Neuvosto-Venäjältä vuonna 1922. 
Vanhemmiten Repinin näkö heikkeni ja hänen oikea kätensä alkoi surkastua. Hän opetteli 
kuitenkin maalaamaan vasemmalla kädellään, ja jatkoi sitkeästi taiteen tekemistä miltei 
kuolemaansa, vuoteen 1930 asti.  
 
Maaliskuussa avautuvat Ateneumin näyttely seurailee löyhästi Repinin elämänvaiheita, ja 
kattaa tämän koko uran Pietarin taideakatemiasta Suomen-kauteen asti. Näyttely esittelee 
yhteensä yli sata maalausta ja paperipohjaista teosta kooten ensi kertaa lähes kaikki Repinin 
kuuluisimmat suurtyöt Helsinkiin – Volgan lauttureista Zaporogeihin ja Repinin muotokuvien 
parhaimmistoon. Myös aiemmin vähemmälle huomiolle jäänyttä Repinin Suomen-kauden 
taidetta on esillä runsaasti.  
 
”Ilja Repinin näyttelyä on haviteltu Ateneumiin jo 25 vuoden ajan. Olemme iloisia, että 
maailman tunnetuimpiin taiteilijoihin kuuluvan Repinin teoksia saadaan pitkän tauon 
jälkeen suomalaisten nähtäville”, kertoo Ateneumin museonjohtaja Marja Sakari. 
 

 
 
 
 
 
 


