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1                   JOHDANTO 

 

1800-luvun loppupuolelta seuraavan vuosisadan alkupuolelle Suomen taide eli 

kultakauttaan. Tämän ajan suurimpia nimiä olivat Edelfelt, Gallen-Kallela ja 

Järnefelt. Ajan näkemyksen mukaan taiteen tuli olla puhdasta ja vapaata kaikista 

vieraista vaikutteista. Sen tuli olla kansallismielistä. 

Väritystä, maalaustyylin ja ennen kaikkea aiheiden kansallishenkisyyttä pidettiin 

kultakaudella esittävän taiteen tärkeimpinä ominaisuuksina. Niitä pidettiin lähes 

itsestäänselvyyksinä ja taidekäsityksenä yleisesti hyväksyttyinä. Juuri tänä aikana 

Eemu Myntti (kuva 1) aloitteli taiteilijauraansa. Hänen temperamenttinsa viittasi 

värikylläisyyteen ja mystisyyteen. Tämä ei ollut sopusoinnussa yleisten odotusten 

kanssa.  

 

Kuva 1. Eemu Myntti.1 

                                                 
1.Salin 1991a,  3. 
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Dynamiikka ja vaihtelevaisuus kuvastavat taiteen maailmaa, makusuunnat muuttuvat 

nopeaan tahtiin. Tämä nopeatempoisuus koitui myös Eemu Myntin kohtaloksi. 

Suomen taidehistorian perusteos Konsten i Finland kuvaa Mynttiä tähdenlentona 

1920-luvulta1. Tällöin tietyt taidekriitikot pitivät häntä Tyko Sallisen (1879-1955) 

seuraajana. Myntti ei elinaikanaan kohdannut senkaltaista menestystä, jota hän olisi 

itse toivonut. Vasta 1980-luvulla Myntin väreissä hehkuvat maalaukset saivat 

maassamme laajempaa huomiota, lähinnä Helsingissä, Jyväskylässä ja Vaasassa 

vuonna 1982 esillä olleen Eemu Myntin taiteen näyttelyn ansiosta.  

Vuoden 1982 näyttely saattoi Myntin taiteen uudelleenarvioinnin alaiseksi ja toi sille 

kauan odotettua julkisuutta. Tutustuminen kyseiseen näyttelyyn oli elämys ja se 

herätti kiinnostukseni Myntin taiteeseen. Lopullisen sysäyksen antoi kuitenkin käynti 

Tikanojan taidekodissa helmikuussa 2007, jolloin siellä oli esillä näyttely ”Eemu, 

Eero & Einari”, joka esitteli Eemu Myntin, Eero Nelimarkan ja Einari Uusikylän 

taidetta. Eemu Myntin maalaukset erottuivat näiden kahden muun taiteilijan töistä 

voimakkaan ekspressiivisinä ja värikylläisinä. Tällöin sain ajatuksen perehtyä 

aiheeseen tarkemmin. Tutustuttuani Anne-Maj Salinin vuonna 1991 ilmestyneeseen 

ansiokkaaseen julkaisuun2 päädyin tulokseen, että keskittyminen Myntin 

ihmishahmoihin ja muotokuviin olisi kiinnostava tutkimuskohde. Huomasin samalla 

nopeasti, että tutkimus jää vaillinaiseksi huomioimatta taiteilijan värikästä 

persoonallisuutta ja vähintään yhtä värikkäitä elämänvaiheita. Loihan Eemu Myntti 

näiden synteesinä omaperäistä ja aikalaisia hätkähdyttävääkin taidetta, jota ei ole 

syytä ohittaa pelkällä olankohautuksella. Tarkoituksenani on ollut tuoda lisätietoa 

Eemu Myntistä nimenomaan ihmiskuvaajana. 

Myntin tunnetut ihmiskuvat on lueteltu liitteessä 13. Tutkimukseeni olen valinnut 

niiden joukosta 18 teosta, joiden olen katsonut edustavan tyylillisesti ja ajallisesti 

Myntin koko tuotantoa. Teosten tarkastelussa ja analyysissä olen käyttänyt apunani 

Arja Elovirran ja Ville Lukkarisen toimittamaa teosta ”Katseen rajat. Taidehistorian 

metodologiaa”4. 

Tutkimusaineistona olen käyttänyt taidetta yleisesti käsittelevän kirjallisuuden ohella 

Eemu Mynttiä ja hänen taidettaan käsitteleviä sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita, 

TV2:ssa lokakuussa 1992 esitettyä noin 40 minuutin pituista Marjatta Hietaniemen 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 42. 
2 .Salin 1991a. 
3 .Anon 1982, 42-46. 
4 .Elovirta ja Lukkarinen 1998. 
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toimittamaa dokumenttia ”Eemu Myntti – koloristi”1 ja Yle Teemalla syksyllä 2007 

esitettyä dokumenttia ”Sininen laulu” 2. 

 

2                   LAPSUUS JA NUORUUS 1890-1909 

 

Eemu Myntti (Emil Alexander Myntti) syntyi Vaasassa 27.11.1890. Hän oli 

molempien vanhempiensa puolelta pohjalaista sukujuurta. Se heijastuu hänen 

luonteessaan, joka oli lähempänä hänen äitiänsä kuin isäänsä. Hänen isänsä Juho 

Myntti oli hyvin käytännön läheinen ihminen, eikä ollut lainkaan ilahtunut siitä, että 

Eemu halusi taiteilijanuralle. Hän toivoi pojastaan arkkitehtiä tai johtajaa 

tiilitehtaalleen. Juho Myntti oli saavuttanut aseman yhtenä Vaasan merkittävimmistä 

rakennusurakoitsijoista. Hän oli ostanut  vuosisadan vaihteessa Viinamäen 

maataloustilan Laihialta sekä Vedenojan tiilitehtaan. Näin ollen perheen 

varallisuustaso oli kohonnut merkittävästi. Eemu Myntillä oli siis taloudellisesti hyvin 

turvattu lapsuus.3  

Koulussa Eemu Myntti viihtyi huonosti. Hän piti paljon lukemisesta, mutta ei 

pakollisista läksyistä. Hän aloitti oppikoulun Vaasan Reaalilyseossa vuonna 1901. 

Hän oli hyväkäytöksinen oppilas, mutta koulunkäynti ei juurikaan herättänyt 

kiinnostusta. Hän lienee ollut lyseon kaikkien aikojen huonoin oppilas4. Myntti jätti 

koulun kesken jäätyään luokalleen kaksi kertaa neljännellä – viidennellä luokalla. 

Hän yritti myöhemmin tenttiä yksityisesti keskeneräisiä arvosanojaan lukiossa, mutta 

ei läpäissyt ylioppilaskirjoituksia, eikä edes yrittänyt kirjoittaa uudelleen.5 Taide vei 

voiton lukuhaluista. 

Taiteen tekemiseen tarvittavat välineet, siveltimet ja öljyvärit Myntti sai ensimmäisen 

kerran veljeltään 13-vuotiaana. Lukuisat vierailut Kokkolassa sikäläisessä Renlundin 

museossa herättivät Myntissä maalarin ja hän päätti ruveta tosissaan maalaamaan. 

Hänen varhaisin säilynyt työnsä on liitupiirustus vuodelta 1909. 

 

 

                                                 
1 .Hietaniemi 1992. 
2 .Yle Teema 2007. 
3 .Salin 1991a, 5. 
4 .Kuntsi 1986, 145. 
5 .Frejborg 1966, 67. 
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3                   TAITEILIJAN URALLE 1910-1919 

 

3.1                 Helsingin kautta Pariisiin  

 

Myntin opiskeluajoista tiedetään hyvin vähän. Hän opiskeli mm. taiteilija Arthur 

Heickelin yksityisoppilaana Helsingissä vuosina 1910-1911. Helsingissä hän sai 

mahdollisuuden tutustua taidenäyttelyihin ja seurata ajankohtaista taidekeskustelua. 

Hänelle ei tullut mieleenkään opiskella missään taidekoulussa.  

Kulttuurielämä oli hyvin vilkasta 1900-luvun alussa ja Helsingissä oli useita 

merkittävien taiteilijoiden näyttelyitä, joissa esillä olleita teoksia pidetään yhä 

edelleen kuvataiteen merkittävinä uudistajina. Myntti todennäköisesti tutustui mm. 

Munckin teoksiin suuressa norjalaisen taiteen näyttelyssä. Näihin aikoihin myös 

hänen seuraelämänsä oli varsin vilkasta huolimatta siitä, että tuona keväänä Myntti 

sairasteli paljon.1 

Vuoden 1911 syksyn Myntti asui Laihialla, tavoitteenaan ylioppilastutkinnon 

suorittaminen. Samaan aikaan hän myös maalasi ahkerasti, lähinnä kukka- ja 

hedelmäaiheita. Suunnitelmistaan Myntti keskusteli mm. Pekka Halosen kanssa ja 

tämä neuvoi häntä matkustamaan suoraan Pariisiin2. 

Syyskuussa 1912 Eemu Myntti matkustikin ensimmäiselle matkalleen Pariisiin. Aika 

oli Suomessa ”puhtaan paletin” kautta, mutta samaan aikaan saapui uusi taidesuunta, 

ekspressionismi, johon maassamme liitettiin pitkälti käsitteet tunne, sisäisyys ja 

erityisesti kansallisuus.3 Suomessa pelättiin uuden ranskalaisen taiteen kepeää 

aistillisuutta, erotiikasta puhumattakaan.4 

Pariisissa Myntti imi itseensä kaikki uudet ja ihmeelliset vaikutteet. Kaiken, jota hän 

ei ollut koskaan nähnyt eikä kokenut aikaisemmin. Kansainvälinen modernismi eli 

parhaillaan kukoistuskauttaan. Moderni taide herätti maailmalla ihastusta ja 

vihastusta. Myntti tutustui yksityisten gallerioiden ja museoiden antiin. Samalla 

Pariisi oli hänelle myös hauskan ja vapautuneen ilottelun kaupunki, jossa eri alojen 

taiteilijat tutustuivat toisiinsa ja saattoivat vaihtaa erilaisia ajatuksia keskenään. Tosin 

keskinäiset keskustelut saattoivat olla hyvinkin pinnallisia, mutta antoivat näkökulmia 

                                                 
1 .Salin 1991a, 5. 
2 .Frejborg 1966, 68. 
3 .Huusko 2007, 65. 
4 .Ojanperä 2006, 171. 
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erilaisiin kansainvälisiin suuntauksiin. Hän tuskin vetelehti Pariisissa ollessaan, mutta 

hauskanpito ja tuhlaavainen elämä kaupungin taidepiireissä varmaankin kuluttivat 

suurehkon osan matkakassasta. Varsinainen boheemielämä tuli kuitenkin kuvioihin 

vasta hänen elämänsä myöhemmässä vaiheessa.1 

Myntin Pariisissa oleskelu tapahtui aikana, jolloin modernismin kansainväliset 

suuntaukset – futurismi, fauvismi sekä dadaismi -  olivat huipussaan. Uudet 

suuntaukset herättivät sekavia tunteita niin taidekriitikoissa kuin yleisössäkin. Myntin 

kaksi ensimmäistä vuotta Pariisissa (1912-1913), jotka tosin katkaisi pitempiaikainen 

oleskelu kesäisessä Suomessa, koostuivat lähinnä itseopiskelusta ja opinnoista 

kaupungin vapaissa taideakatemioissa. Myntti koulutti siis itse itsensä, eikä opiskellut 

koskaan virallisissa taidekouluissa. Myntti halusi kehittää taitojaan itsekseen ja 

omaan tahtiinsa. Hän antoi ajan kulua rauhassa ja halusi muodostaa omia 

näkemyksiään sekä kehitellä ideoitaan. Taloudellisesti tilanne oli Myntille ideaalinen, 

sillä kustannuksista vastasi hänen isänsä.2 

Oleskelu sen aikaisessa ”taiteen pääkaupungissa” Pariisissa oli hyvin 

merkityksellinen Myntin kehitykselle taidemaalarina. Myntti näki täysin uudenlaista 

taidetta, jota hänen oli vaikea hetkessä ymmärtää. Myntti sai näin tutustua tähän 

uuteen ja ihmeelliseen taidemaailmaan, joka oli aikanaan ennennäkemätöntä. 

Voimakkaat värit ja selkeät ääriviivat olivat jotakin muuta, kuin mitä 

impressionistisessa taiteessa oli totuttu näkemään. Hän törmäsi rajuun ja 

vallankumoukselliseen taiteeseen. Monet maalarit, joita ranskalaisetkaan itsekään 

eivät tuolloin  arvostaneet, puhuttelivat Mynttiä. Erityisesti hän kiinnostui Cézannen, 

van Goghin, Gauguinin ja Matissen töistä.3 

Hänen sopeutumistaan pariisilaiselämään helpottivat suomalaistaiteilijat, jotka 

oleskelivat Pariisissa samaan aikaan. Myös ruotsalainen taiteilijapiiri oli 

merkityksellinen. Vapaat kontaktit saivat aikaan uusia ideoita sekä kritiikkiä, joka on 

aina tarpeellista. 

Vuonna 1914 syttyneen Ensimmäisen maailmansodan takia Myntti keskeytti Pariisin 

matkansa ja palasi takaisin Pohjanmaalle mukanaan yksi taulu, Ranskalainen 

mallipoika (kuva 2). Se on myöhemmin nähty liian androgyynisenä, ja siksi se on 

                                                 
1  .Wahlbeck 1996, 47. 
2  .Salin 1991a, 6. 
3  .Wahlbeck 1996, 47. 
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herättänyt joissakin katsojissa torjuntaa.1 Hänen isänsä kummasteli matkan vähäiseksi 

jäänyttä töiden määrää ja kysyikin ihmettelevästi: ”Missä sinun muut maalauksesi 

ovat?”. ”Täällä”: vastasi Eemu iloisesti päätään osoittaen.2 

 

 

Kuva 2. Ranskalainen mallipoika, 1912, öljy, 67x56.2 

                                                 
1. Rouhiainen 1998a,”Tikanojan taidekodissa Vaasassa on esillä koko miehen moninaisuus”. Helsingin 
Sanomat 25.7.1998. 
2 .Frejborg 1966, 67. 
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Maalaus Ranskalainen mallipoika kuvaa nuorta, kiharatukkaista poikaa nojaamassa 

tuolin selkämykseen, toinen jalka poikkipuiden välissä. Poika on pukeutunut ruskeaan 

takkiin ja polvihousuihin, päässään hänellä on sinertävä päähine, ilme on mietteliäs, 

ehkä hiukan epäluuloinen. Tausta on voimakkaan oranssin/okranvärinen. Väriä on 

käytetty suurina pintoina. Huolimatta mallin tummansävyisestä vaatetuksesta 

kokonaisvaikutelma on voimakkaan värikäs. 

 

3.2                Ensimmäiset näyttelyt 

 

Myntin Suomeen paluun jälkeen hänen taiteessaan korostuivat konstruktivismiin 

liittyvät piirteet, mm. voimakkaat ja selkeät ääriviivat ja maalauspinnan jaottelu. 

Hänen maalauksissaan näkyi tuolloin myös kiinnostus kubismiin. Kotimaassa 

oleskellessaan hän maalasi mm. ystävänsä Alvar Cawénin ateljeessa Helsingissä. Hän 

tunsi, että olisi aika pitää debyyttinäyttely pääkaupungissa.  

Toukokuun alussa (4.5.) 1916 avattiin Myntin yhteisnäyttely Bror Bertel Alancon 

kanssa Salon Strindbergillä Helsingissä. Esillä oli öljymaalauksia, enimmäkseen 

maisema- ja henkilökuvia, sekä joitakin akvarelleja.1 Taidekriitikoiden piirissä 

näyttelyä pidettiin tulevaisuutta ajatellen hyvänä ja taiteilijaa rohkaistiin jatkamaan 

omalla linjallaan. Ludvig Wennervirta toteaa kritiikissään2, että  Myntin maalauksia 

haittaa toisinaan liiallinen luonnosmaisuus, mutta hän pyrkii kuitenkin tavoittamaan 

herkästi soinnutetuilla, enimmäkseen tummansävyisillä väreillään ”välitöntä 

sielullista ilmausta”. Wennervirta jatkaa: ”...taiteilijan mielestäni kypsimmässä 

henkilökuvassa Tyttö (Tytön pää, Lilli 1915; kuva 3), joka on yhtä kaunis väri- kuin 

viivasommittelultaankin, on hän tässä pyrkimyksessä onnistunut huomattavassa 

määrin”. 

 

                                                                                                                                           
 
1 .Salin 1991a, 11. 
2 .Wennervirta 1916, ”Strindbergin taidesalonki”. Bror Bertel Alanco –Eemu Myntti, Uusi Suomi 
13.5.1916, nr 128. 
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Kuva 3. Tytön pää, Lilli, 1915, öljy, 40x35.1 

 

Nuoren tytön muotokuva on maalattu hyvin tummilla, murretuilla harmaan ja ruskean 

sävyillä. Väripinnat ovat laajoja ja tasaisia, ääriviivat melko korostettuja. Mallin ilme 

on vakava ja mietteliäs, ehkä surumielinenkin. Painopiste on maalauksen yläosaan 

                                                 
1 .Salin 1991a, 8. 
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sijoittuvissa tytön kasvoissa. Kokonaissävyltään tumma ja raskas teos. Maalaus tuo 

tyylillisesti mieleen Alvar Cawénin samanaikaisen taiteen.  

Lähes sama kokoelma oli esillä saman vuoden kesäkuussa Vaasassa. Kritiikki oli 

jälleen Myntille kohtuullisen myönteistä;  erityisesti huomio kiinnittyi hänen 

ekspressionistiseen maalaustapaansa.1  

 

3.3                 Oma maalaustyyli löytyy 

 

1910-luvun puolivälissä Myntti alkoi uudistaa maalaustapaansa. Hän pyrki luomaan 

oman persoonallisen tyylinsä eri taidesuuntien ominaisuuksia yhdistelemällä. Tästä 

on esimerkkinä hänelle ominainen sivellintekniikkansa, joka alkoi näkyä selkeämmin 

vuoden 1917 maalauksissa. Väreistä Myntti oli kiinnostunut jo taiteilijauransa 

alkuvaiheissa2 ja pyrki tietoisesti rikastuttamaan värimaailmaansa. Hän lisäsi 

maalauksiinsa ruskeita ja kellertäviä sävyjä. 

Fauvismi, johon Myntti oli tutustunut Pariisissa oleskellessaan, teki häneen syvän 

vaikutuksen3. Tuolloin Myntin maalauksille oli ominaista paksu maalipinta, joka oli 

muotoiltu kiemurtelevin ja kaartelevin siveltimenvedoin. Sommittelu oli tarkkaan 

harkittua ja siihen sovitetut henkilöhahmot tulivat eläviksi väriläiskillä, jotka 

saattaisivat näyttää olevan satunnaisesti kankaalle viskeltyjä. Tarvittaessa Myntti 

saattoi kuitenkin selittää jokaisen siveltimenvedon tarpeellisuuden ja merkityksen.  

Ensimmäisten näyttelyjen jälkeen myös Myntin väriskaalassa tapahtui muutoksia, se 

tuli runsaammaksi. Hän alkoi vähitellen ottaa etäisyyttä tummavärisestä paletista sekä 

samalla kubismista saamistaan vaikutteista ja keskittyi maalaamaan omalla tyllillään. 

Samanlainen intensiteetti, jolla hän tuolloin maalasi, näkyy hänen nykypäivänä 

tunnetuissa töissään. Hän löysi oman tyylinsä ja näkemyksensä.  Murretut sinisen, 

violetin ja ruskean sävyt olivat hallitsevia. Maalauksia voisi kuvailla melkoisen 

raskaiksi (kuva 4). Ne vaativat ympärilleen tilaa. Herkkä akvarelli olisi haihtunut 

olemattomiin Myntin voimallisten öljyvärimaalausten   vierellä. 

                                                 
1 .Wennervirta 1916, ”Stridbergin taidesalonki. Bror Bertel Alanco – Eemu Myntti”.  Uusi Suomi 
13.5.1916, nr  128. 
2 .Rinne 1998, ”Tempperamentilla”. Taide 1998, nro 5. 
3 Valkonen – Valkonen 1985, 215. 
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Kuva 4. Viuluniekka 1919, öljy, 59x53.1 

 

Maalaukseen on kuvattu hiukan eteenpäin kumartunut mies, kainalossaan viulu. 

Miehen katse on uhmakas, lähes vihamielinen. Elämäniloa ei tässä kuvassa näy. 

Yleissävy on Myntin muiden 1910-luvun maalausten tapaan hyvin tumma. 

Sinisenvihertävää taustaa elävöittävät tummanpunaiset ja kullanväriset viistottaiset 

                                                 
1 .Salin 1991a, 18. 
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siveltimenvedot. Sommitelmallisesti maalauksen painopiste sijoittuu alas, mikä – 

samaten kuin tumma, voimakas väritys – luo raskaan yleisvaikutelman. 

Lokakuussa 1917 Myntti osallistui vaasalaistaiteilijoiden ensimmäiseen 

yhteisnäyttelyyn. Siitä kirjoitettiin muutamia mielenkiintoisia arviointeja. Mm. 

Vasabladetissa 27.10.1917 kommentoi toimittaja R.R. [Ragnar Rudolf] näyttelyä 

seuraavasti1:  

”Nelimarkan ohella esittäytyy Myntti intohimoisena värienpalvojana. Hänen työnsä 

Nature Morte, Kahvikupit sekä muutamat maisemat ovat todisteena taiteilijan 

rohkeudesta ja värisilmästä, joka kykenee antamaan kankaalle välkehtivän 

elinvoiman. Erityisesti ensiksi mainitut teokset on toteutettu huomiota herättävän 

teknisellä valmiudella. Jotakin yhtenäistä kokonaiskuvaa, joka osoittaisi, että taiteilija 

on täysin tietoinen kykyjensä laadusta, ei kokoelmassa kuitenkaan näy. Luonnollisesti 

maalaukset näyttävät taiteilijan etsivän vielä omaa tyyliänsä. Tuntuu siltä, että ne ovat 

syntyneet rikkaasta värintunnosta, joka tarvitsisi lujempaa persoonallista näkemystä 

tullakseen oikeuksiinsa.” 

Vuonna 1919 Myntti maalasi taiteilijaystäviensä Alvar Cawénin, Tyko Sallisen ja 

Eero Nelimarkan kanssa Mutasen pappilassa Korpilahdella.2  

 

3.4 Avioliitto Eva Bremerin kanssa 

 

Myntti oli vuonna 1914 aloittanut kirjeenvaihdon vaasalaistytön Eva Bremerin (1894-

1964) kanssa, joka tuohon aikaan toimi kotiopettajana eteläisessä Suomessa. 

Ruotsinkielinen Eva oli kiinnostunut kulttuurista ja käytännön taidoista, joita noihin 

aikoihin pidettiin yläluokkaisille nuorille naisille välttämättöminä ominaisuuksina. 

Eemu Myntti ja Eva Bremer avioituivat maaliskuussa 1917, avioliitto jäi 

lapsettomaksi. Voimakkaat samansuuntaiset intressit näyttivät olevan molempia 

osapuolia yhdistävänä tekijänä. Myöhemmin myös Eva kiinnostui maalaamisesta ja 

miehensä tuella etabloitui itsekin taiteilijana.3 Vuonna 1938 hän sai ensi kertaa omia 

töitään näytteille. Niissä näkyy hänen aviomiehensä Eemun taiteen voimakas 

vaikutus. Välistä on miltei mahdoton sanoa, kumpi on kumman maalaama. On 

esitetty myös mahdollisuus, että Eva Bremer jätti osan itse maalaamistaan tauluista 
                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 28. 
2 .Hietaniemi 2007, ”Jytkyt, mirrit ja toinen vaimo”. Keskisuomalainen 30.6.2007, nr 177. 
3 .Wahlbeck 1996, 51. 
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signeeraamatta, jotta niistä saisi paremman hinnan, mikäli niiden oletettaisiin olevan 

Eemu Myntin töitä.1 Tätä on kuitenkin lähes mahdoton todistaa. Myntti maalasi 

muotokuvan vaimonsa sisaresta Impi Everitistä (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Impi (Bremer) Everit n. 1917-19, öljy, 81x56.2 

                                                 
1 .Fredrikson, suullinen tiedonanto 3.12.2007. 
2 .Salin 1991a, 17. 
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1910-luvun lopulla maalattu puolivartalomuotokuva esittää tummaan jakkuun ja 

hattuun pukeutunutta naista. Naisen ilme viestii määrätietoisesta luonteenlaadusta, se 

on totinen ja hiukan tuikea. Maalauksen pääväritys on tumma, hallitsevia ovat sinisen 

eri sävyt, niin taustassa kuin naisen vaatetuksessakin, jakun alla olevaa 

vaaleanpunaista puseroa lukuun ottamatta. Tummansinisen taustan yläosaan on 

ilotulituksenomaisesti lisätty okran, lähes mustan ja harmaan eri sävyjä. Väritys on 

kokonaisuudessaan voimakas, kuten Myntin useimmissa öljyväritöissä. 

Siveltimenvedot ovat selkeitä ja rauhallisia ja maalipinta suhteellisen ohut, jättäen 

joissakin kohdin kankaan näkyviin. 

 

3.5                Frithjof  Tikanoja – Eemu Myntin agentti ja mesenaatti 

 
Frithjof Tikanoja (1877-1964) tutustui Eemu Mynttiin asuessaan Mynttien 

omistamassa talossa Koulukatu 18:ssa Vaasassa (kuva 6). Hän loi uransa 

menestyvänä liikemiehenä talouselämän monilla aloilla, mm. kaupan ja 

tekstiiliteollisuuden aloilla.1 Kirjallisuus ja musiikki olivat olleet hänen 

harrastuksiaan jo nuoruudesta. Vähitellen hän kiinnostui myös kuvataiteista2. Hän 

alkoi kerätä aluksi lähinnä ranskalaista taidetta, mm. Matissen, Gauguinin ja Degas´n 

teoksia.3 Avioiduttuaan vuonna 1918 Ruusa Myntin kanssa hän tutustui useisiin 

taiteilijoihin. Ystäväpiiriin kuuluivat Ruusan veljen Eemu Myntin lisäksi 

luonnollisesti Myntin vaimo Eva Bremer, graafikko ja arkkitehti Matti Visanti, 

Eemun ja Ruusan sisar Lyyli Myntti-Visanti sekä monet heidän taiteilijatoverinsa. 

Eemu Myntin ja Tikanojan ystävyydestä oli tuleva molemmille osapuolille hyvin 

merkityksellinen. 

Oleskellessaan Visannin kanssa Pariisissa Myntti aikoi uudistaa vähentyneen 

kirjeenvaihtonsa kotimaahan. Kirjeet eivät aina suinkaan olleet pelkkiä 

vakavamielisiä raportteja ystävysten tekemisistä ja aikaansaannoksista. Eräänkin 

kirjeen mukana Suomeen lähetettiin valtakirja, jossa luki: ”nimikirjoituksen aitouden 

vahvistavat Victor Hugo ja  Anatole France”.4  

 

                                                 
1 .Salin 2007,  http://www.tikanojantaidekoti.fi/frithjof.html. 
2 .Hietaniemi 2002, ”Puotipojasta mesenaatiksi ja taiteen kerääjäksi”; Keskisuomalainen 6.1.2002,  nr. 
5. 
3 .Valjakka 2007, ”Simo Kuntsi keräsi nykytaiteen ikoneja”. Helsingin Sanomat 1.3.2007. 
4 .Frejborg 1966,  69. 
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Kuva 6. Frithjof Tikanoja 1929, öljy, 80x65.1 

 

Tikanojan muotokuvassa voi havaita Myntin aikaisempiin henkilökuviin verrattaessa 

muutamia uusia piirteitä: pyrkimys aiempaa laajempiin väripintoihin, korostetut 

ääriviivat sekä taustan punainen väri, jonka voi ajatella kuvastavan Tikanojan 

vaikutusvaltaa ja varakkuutta. Taustaan on maalattu mahdollisesti nuoteiksi 

                                                 
1 .Salin 1991a, 74. 
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tulkittavia kuvioita, jotka kuvastanevat Tikanojan musiikkiharrastusta. Maalauksessa 

voi nähdä vaikutteita Matissen taiteesta. 

Henkilönä Mynttiä on kuvailtu mm. sanavalmiiksi, älykkääksi ja arkimaailman pikku 

realiteettien ulkopuolella eläväksi taiteilijapersoonallisuudeksi.1 Tikanojan tytär Tuttu 

Frejborg on kertonut monia anekdootteja isänsä ja Eemu Myntin suhteesta, mm. 

seuraavaa2:  

”Oleskellessaan Suomessa 1920-luvulla Myntti asui samassa talossa kuin 

perheemme. Keittiötämme hallitsi tuohon aikaan varsinainen helmi nimeltä Tilda. 

Meillä lapsilla oli tapana lainailla häneltä pikku summia ja Eemu käytti samaa 

mahdollisuutta hyväkseen. Kun isäni sai tietää tästä, hän huomautti Eemulle, että se 

on sopimatonta. Eemu vastasi seuraavasti: Kuule, me olemme samassa veneessä. 

Tänään olisin halunnut lainata vähän Tildalta, mutta hän valitteli ettei hänellä ollut 

sillä hetkellä rahaa. Ilmeisesti kauppaneuvos on lainannut samana aamuna kaikki mitä 

hänellä oli.” 

Myntti ja Tikanoja olivat keskenään tiheässä kirjeenvaihdossa. He vaihtoivat usein 

käsityksiään ja mielipiteitään taiteesta. Tikanoja kannusti ja toisinaan myös yritti 

hillitä Myntin liiallista innostuneisuutta.  Myntin avulla Tikanoja tutustui uusiin, 

lähinnä Ranskassa vaikuttaviin, taidesuuntiin. Molemmat antoivat ja saivat. 

Tikanojasta tuli Myntin mesenaatti. Tässä roolissa hän huolehti taiteilijan 

näyttelyiden järjestämisestä, PR-toiminnasta, ja tietenkin raha-asioista. Tikanojan 

ystävyys oli äärimmäisen tärkeää Myntille myös henkisesti. Rahallisen kannustuksen 

ohella hän oli tukena Myntin taiteellisille ja esteettisille pyrkimyksille, mutta ei 

halunnut ohjailla niitä. Hän näki Myntin lahjakkuuden ja ainutlaatuisuuden, joka oli 

poikkeavaa tuon ajan kulttuuri-ilmapiirissä. Heitä yhdisti myös rakkaus musiikkiin. 

Säveltäjistä erityisesti Debussy oli Myntille läheinen.3 

Oliko Myntti ehkä liiankin luottavainen siihen, että hänellä olisi jatkuvasti joku 

pyyteettömästi tukenaan? Tikanojan ansiosta hän nautti lähes maaherran vuosituloja.4 

Ainakin hän tuhlasi mesenaattinsa Tikanojan avustuksia omiin päähänpistoihinsa, 

mihin niitä ei suinkaan ollut tarkoitettu. Hän käytti rahaa surutta, niin kauan kuin sitä 

riitti. Tästä hyvänä esimerkkinä on hänen päähänpistonsa saada auto. Kukapa 

                                                 
1 .Jäämeri 1982, ”Kiistelty Myntti”. Suomen Kuvalehti 1982,  nr 15. 
2 .Frejborg 1966, 70. 
3 .Rouhiainen 1998b, ”Eemu Myntti – Pohjolan eksoottinen kukka”. Helsingin Sanomat 27.9.1998. 
4 .Rouhiainen 1998b, ”Eemu Myntti – Pohjolan eksoottinen kukka”. Helsingin Sanomat 27.9.1998. 
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muukaan apuun moisessa hädässä kuin Frithjof Tikanoja. Vuodesta 1922 Myntti oli 

himoinnut autoa. Auton omistamisesta tuli hänelle lähes pakkomielle. 

Toukokuussa 1923 hän perusteli Tikanojalle auton omistamisen välttämättömyyttä 

näin1: 

”Täällä on se kerrassaan välttämätön sille maalarille, joka tahtoo saada paljon 

aikaan. Ei Matissella olisi neljääsataatuhatta frangia vuodessa tuloja ellei hänellä 

olisi autoa. Mistä hän saisi ne aiheet yhdeltä paikalta, kun taas nyt hallitsee hän 

autollaan koko Rivieraa.” 

Tikanojan mielestä auto ei ollut Myntille eikä hänen taiteelleen välttämättömyys. Hän 

oli kirjoittanut Myntille jo marraskuussa 1922 Italiaan2: 

”… Niistä muinaissatalukujen  suurista mestareista, joiden hengen kylvöä sinä olet 

siellä paraikaa tutkimassa ja itseesi imemässä ei tiettävästi yksikään ollut 

tilaisuudessa käyttämään nykyajan kulkuvälineitä tuloksien kohottajina, ja siitä 

huolimatta arvioimme heidän aikaansaannoksensa nykypäivinä hyvin korkealle!” 

Tikanoja matkusti Cagnesiin helmikuussa 1929. Silloin hän ymmärsi Myntin 

edellisen vuoden joulukuun alussa tehneen autokaupan. Myntti oli ostanut huikean 

suuren Renault avoauton ja tietenkin palkannut myös kuljettajan (kuva 7). 

Autonkuljettaja oli aina paikalla aamuisin, kun Myntti sai päähänsä lähteä 

maalaamaan – milloin minnekin huvitti. Auto oli tietenkin ostettu velaksi, Tikanojan 

lisäksi myös muiden ystävien, kuten Renoirin, takaamilla lainoilla. Eipä siis ihme, 

että Myntti ajautui valtaisaan velkakierteeseen. Auton kunnossapito, kuljettajan 

palkka ja autolainan lyhennys alkoivat tuntua ylitsepääsemättömiltä taakoilta. Hän 

yritti pyristellä pulastaan kirjoittamalla anomus(kerjuu)kirjeitä tuttavilleen ja 

Tikanojalle. Näissä kirjeissään hän kertoi olevansa lähes nälkäkuoleman partaalla. 

Tikanoja ei kuitenkaan sortunut uskomaan Myntin väitteitä nälkään kuolemisesta eikä 

muustakaan teatraalisesta riutumisesta todeksi. Yhteen näistä hänen kirjeistään 

Tikanoja vastasi toukokuussa 19293:  

”Tämä askeleen otto vaikutti ratkaisevasti ainakin meidän väleihimme… Auto on nyt 

velkana, sen ruokinta vienyt autonomistajan velkavankeuteen. Tarvitaan rahaa aivan 

pohjattomasti… Mutta niin kauan kun tuo nälkäkuolema odottaa taiteilijaa 

loistoautossa, olkoonpa että se on velkanakin, niin kauan ei ole todellista hätää. 
                                                 
1 .Salin 1991a, 83. 
2 .Salin 1991a, 83. 
3 .Salin 1991a, 83. 
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Sinulla on se luulo,  että järjestelykykyni ovat rajattomat… Tällä (14.5.29) viikolla 

lähetän sinulle vielä 3000 Fr, mutta  sen jälkeen en tule toimenpidettä jatkamaan.” 

 

 

Kuva 7. Ranskalainen autonkuljettaja 1929, öljy, 60x50.1 

 

                                                 
1 .Salin 1991a, 85. 
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Autonkuljettajan muotokuva on maalattu Myntille totunnaisin sinisen ja okran sävyin. 

Suuret silmät ja korostetut kulmakarvat ovat niinikään tyypillistä Mynttiä. 

Maalipinnat ovat tasaisia ja rauhallisia. Kasvot asettuvat maalauksen yläosaan siten, 

että päälaki on rajattu pois. 

Tikanoja alkoi toden teolla hermostua. Myntti yritti rauhoitella Tikanojaa ja selitellä, 

että parempia aikoja oli odoteltavissa. Hädissään hän lähti jopa Matissen luona 

näyttämään töitään. Hän toivoi kykenevänsä kertomaan hyviä uutisia, koska Matissen 

mielestä Myntin työt olivat mielenkiintoisia. Sanan voisi kuitenkin ajatella kuvaavan 

hyvin ilmausta, jota käytetään, kun ei haluta sanoa mitään negatiivista mutta ei 

välttämättä positiivistakaan. Tähän autoepisodiin katkesi varsinainen 

mesenaattisuhde. 

Mesenaattisuhteen loppuminen vaikutti Myntin talouteen katastrofaalisesti. Lainat ja 

vekselit lankesivat, eikä hän saanut autoakaan helposti myydyksi. Myntit palasivat  

kesällä 1929 Suomeen, jälleen kerran Tikanojan avustamana.1  Helpottaakseen 

taloudellista tilannettaan Myntti joutui tekemään töitä, jotka olivat hänelle 

mahdollisesti vastemielisiäkin.  Hän maalasi muotokuvia, mm. Jean Sibeliuksesta 

(1930; kuva 8). 

Maalaamalla Tikanojan muotokuvan Myntti yritti päästä uudelleen hänen suosioonsa 

ja saavuttaa pettämänsä luottamuksen takaisin. Ei tiedetä, vaikuttiko muotokuvan 

maalaaminen heidän suhteeseensa, mutta ystävyys kuitenkin säilyi. Tikanoja oli 

edelleen Myntin tukena, vaikka varsinainen mesenaattisuhde olikin loppunut. Hän 

huolehti edelleen Myntin monista eri kuluista, oli sitten kysymys sairaalamaksuista, 

vuokrista, panttausten lunastamisesta tai vekselien maksuista. Tikanoja osti myös 

Myntin maalauksia ja onnistui aina jollain lailla pelastamaan Myntin lopulliselta 

konkurssilta.2 Taloudellisen tuen vastineeksi Tikanoja sai suurimman osan Myntin 

töistä, minkä ansiosta Myntin taide on säilynyt kokonaisuutena jälkipolville.3 

Tikanojan ja Myntin suhteesta on myös kirjoitettu näytelmä nimeltä ”Eemu ja Friti”, 

jota esitettiin Tikanojan taidekodissa Myntin taidetta esittelevän näyttelyn yhteydessä 

keväällä 2001.4 

 

                                                 
1 .Salin 1991a, 85. 
2 .Salin 1991a, 85. 
3 .STT 2001, “Eemu Myntin töitä Tikanojan taidekodissa”. Keskisuomalainen 15.2.2001, nro 45. 
4 .Anon  2001, ”Taiteilija ja mesenaatti, Eemu ja Friti taidekodissa”. Helsingin Sanomat 17.4.2001. 
Kulttuuri.17.4.2001. 
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Kuva 8. Jean Sibelius 1930, öljy, 97x74.1 

 

Maalauksen Sibelius on totinen, vanheneva mies. Hänen ilmeensä on mietteliäs ja 

ehkä hieman uhmakaskin. Kasvot tulevat tumman sinertävästä taustasta ja 

vaatetuksesta hyvin esille. Teoksesta kuvastuu mallin voimakastahtoisuus. Otsa on 

korostetun hallitseva (malli on kalju!) ja suurten silmien katse intensiivinen. 

                                                 
1 .Salin 1991a, 90. 
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4                   MATKOJA JA MAALAUKSIA 1920-1929 

 
 
Sodan jälkeisenä aikana Myntti jatkoi uraansa taiteilijana. Hänellä oli Laihialla oma 

ateljee, jonka aiheuttamista kuluista hänen isänsä huolehti. Myntti etsi maalauksilleen 

aiheita myös eri puolilta Suomea yhdessä taiteilijatovereidensa kanssa. Tuona aikana 

hän maalasi useita töitä mm. Tyko Sallisen kuulussa Krapulaksi nimetyssä ateljeessa 

Hyvinkäällä. Muihin matkakohteisiin kuului myös Korpilahti, jonne kokoontui useita 

taiteilijoita. Myntti viihtyi kollegojensa parissa, hän oli luonteeltaan hyvin seurallinen 

ihminen.1 

 

4.1 Matkalle Ranskaan – Pariisi ja Cagnes 

 

Vuonna 1919 hän teki lankonsa kauppaneuvos Frithjof Tikanojan kanssa sopimuksen, 

joka takasi hänelle mahdollisuuden lähteä kuukausiansion turvin ulkomaille. Tikanoja 

saisi taas vastalahjana Myntin matkallaan maalaamat taulut. Vaasassa oli myös muita 

vaikutusvaltaisia tahoja, jotka olivat valmiita tukemaan Mynttiä taloudellisesti. Hänen 

suosijoihinsa kuului mm. liikemies Israel Wiik (1863-1949), merkittävänä 

teatterinystävänä ja taiteentukijana tunnettu ”Wiikin patruuna”.2 

Matkakohteeksi Myntti oli suunnitellut Amerikkaa tai Australiaa. Lopulta 

määränpääksi kuitenkin sovittiin Kanarian saaret. Mukana seurueessa olivat Mynttien 

lisäksi Lyyli ja Matti Visanti sekä Uno Alanco. Joulukuussa matka pysähtyi kuitenkin 

laivan haaksirikkoutumisen takia Marseillen satamaan Ranskaan.3 Vietettyään 

kuukauden Pariisissa seurue siirtyi Ranskan Rivieralle, Cagnesin pieneen 

linnoituskaupunkiin lähelle Nizzaa. Sinne oli majoittunut lukuisa joukko 

kuvataiteilijoita ja kirjailijoita eri maista. Tunnetuin Cagnesissa oleskellut taiteilija 

lienee Pierre-Auguste Renoir.4 Kaupungin kansainvälinen ja vireä ilmapiiri oli 

Myntille mieluisa ja hän viihtyi siellä erinomaisesti. Sinne hän myös palasi aina 

tulevilla ulkomaanmatkoillaan. Taiteilijaystävykset tutustuivat ahkerasti 

ympäristöönsä, kävivät museoissa ja näyttelyissä. Matkoja tehtiin myös kauemmaksi 

- Pariisiin, Roomaan, Firenzeen ja Venetsiaan. Elämä ei ollut kuitenkaan pelkästään 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 52. 
2 .Salin 1991a, 85. 
3 .Salin 1991a, 21. 
4 .Wahlbeck 1996, 52. 
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taiteilijoiden kanssa seurustelua. Myntti solmi läheisiä suhteita myös paikallisten 

asukkaiden kanssa.1 

Lukuisat suomalaiset taiteilijat ja muiden vapaiden ammattien edustajat antoivat 

oman tärkeän merkityksensä Myntin oleskelulle Cagnesissa. Siellä olivat mm. 

vaasalaismaalari Carl Nyman (myöh. Wargh) ja hänen tuleva vaimonsa Meri Genetz, 

Tyko Sallinen ja Juho Rissanen, säveltäjä Leevi Madetoja sekä kirjailija L. Onerva.2 

Myntille tämä oleskelupaikka oli onnenpotku. Hän hurmaantui Rivieran kauneudesta 

ja Cagnesissa hänen persoonallinen maalaustyylinsä pääsi oikeuksiinsa.  Täällä etelän 

lämmössä ja auringossa, sen hänen terveydelleen ihanteellisessa ilmastossa, hän 

maalasi muutaman parhaista teoksistaan. 

 

4.2                 Värit löytyvät – maineen makuun  

 

Vuosina 1920-1921 työskentely oli tiivistä taiteilijatovereiden kanssa. Ystävykset 

Myntti, Sallinen ja Carl Wargh (vanh.) maalasivat samoja aiheita, ja jotkut 

teoksistakin muistuttavat paljon toinen toisiaan. On kuitenkin lähes mahdotonta 

määritellä, mitä kukin omaksui keneltäkin. Se, että Wargh ja Sallinen palasivat 

kotimaahan aikaisemmin ja pitivät täällä näyttelynsä, sai yleisön silmissä Myntin 

näyttämään vaikutteiden omaksujalta. Asia oli tuskin kuitenkaan näin, sillä Myntti oli 

aina oman tiensä kulkija. 

Palattuaan kotimaahan kesällä 1921 Myntti oli suunnitellut maalauskokoelman, joka 

olisi julkistamisen arvoinen. Helsinkiläinen tunnettu taidekauppias Gösta Stenman 

kiinnostui siitä ja järjesti marraskuussa 1921 taidesalongissaan näyttelyn.3 Stenman 

oli nähnyt joitakin Myntin teoksia ja kuullut hänestä Ranskassa oleskelleilta 

suomalaisilta taiteilijatovereilta. Myntin taiteelta odotettiin paljon ja näyttelyyn 

kohdistui vahvoja ennakko-odotuksia. Näyttelystä tulikin Myntin uran kannalta hyvin 

merkityksellinen, vaikka sen vastaanotto olikin osin ristiriitainen. Oli monia, jotka 

eivät arvostaneet saati ymmärtäneet hänen värikkäitä maalauksiaan, kun taas toiset 

olivat niistä erittäin innostuneita. Stenman itse oli kuitenkin tyytyväinen 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 53. 
2 .Salin 1991a, 22. 
3 .Salin 1991a, 37. 
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näkemäänsä.1 Esillä oli 31 öljymaalausta ja 37 akvarellia, useimmat 

maisemamaalauksia. 

Näyttely herätti ansaittua kiinnostusta helsinkiläisissä taidepiireissä ja siitä muodostui 

Myntin läpimurtonäyttely. Siitä tuli myös pikaisesti yleisön kiinnostuksen kohde. 

Maalausten väritys kiinnitti kritiikin huomion. Värejä kuvattiin lämpimiksi, 

hohtaviksi ja rikassointuisiksi. Myös varmaa muotoaistia nähtiin erityisesti Myntin  

muotokuvissa, jotka arvostelijan mielestä oli tulkittu ”sielullisella herkkyydellä, 

ilmeikkäisyydellä ja syvällä tenhovoimaisuudella”.2 Toki myös varovaisia ja 

epäröiviä arvioita oli luettavissa: töistä käytettiin mm. adjektiiveja eksoottinen, villi, 

subjektiivinen, hiukan hillitön, rakenteellisesti puutteellinen jne. Eksoottisuus ja 

villeys eivät olleet kovin mairittelevia adjektiiveja tuon ajan suomalaisessa 

makusuuntauksessa. Myntti itse oli kuitenkin tyytyväinen näyttelynsä saamaan 

huomioon ja menestykseen. Ainakin se oli herättänyt kuohuntaa niin yleisön kuin 

taidepiirienkin keskuudessa. 

Taiteilijana ja arvostettuna Hufvudstadsbladetin kriitikkona tunnettu  Signe Tandefelt 

(1879-1943) kommentoi lehdessään 22.11.1921 Myntin näyttelyä seuraavasti3: 

”Koska juuri nyt on niin monia näyttelyitä meneillään on allekirjoittaneelle hyvin 

vaikeata päästä selvyyteen Eemu Myntin näyttelystä. 

Taiteilijan vahvin puoli on hänen temperamenttinsa, ominaisuus joka yleisesti niissä 

ilmenee, peittää alleen monia muita seikkoja ja hankaloittaa arviointia – ei pelkästään 

arvostelijalle vaan myös itse taiteilijalle. 

Erityisesti maassamme, josta traditio ja taiteellinen kulttuuri puuttuvat on tavallinen 

ilmiö, että taiteilijat, eikä pelkästään kuvataiteilijat, eivät tarpeeksi arvosta 

ammattitaitoa ja tukeutuvat liiaksi temperamenttiin. 

Kaikki johtuu toki paljolti luonteenlaadusta ja sen voi huomata taiteilijan kyvystä 

opiskella ja harjoittaa itsekritiikkiä. 

Myntin taide on temperamentikasta, väri on hänen kielensä. Hänen 

persoonallisuudestaan en kuitenkaan vielä saa selkeää kuvaa. Osin se kätkeytyy niin 

moniin ja  tunnistettaviin esikuviin ja osin se on taas liian vähän tietoista ja vakaata. 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 53. 
2 .Richter 1921, ”Eemu Myntti”. Helsingin Sanomat 13.11.1921,  nr 311. 
3 .Tandefelt 1921, ”Eemu Myntti”. Hufvudstadsbladet 22.11.1921, nr 319. 
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Myntin värit ovat kuitenkin voimakkaasti korostuneita, syviä ja rikkaita, hänen 

suhteensa luontoon aitoa.  Myntti näyttää omaavan sellaisen intensiteetin, että on 

syytä toivoa hänen perusteellisella työllä kehittävän niitä hyviä lahjoja, joita hänelle 

on suotu. ” 

Värien käyttö oli ja on edelleenkin eräs Myntin taiteen huomiota herättävimpiä 

piirteitä. Tällä saralla hänen taiteensa on ollut maassamme harvinaista, etenkin omana 

aikanaan1. Saattoi olla, että hänen räiskyvä värimaailmansa koettiin jopa 

vastemieliseksi ja luotaantyöntäväksi. Täällä kun oli totuttu raskaaseen, harmailla ja 

ruskehtavilla sävyillä murrettuun palettiin. Värikkyyttä pidettiin helposti 

rahvaanomaisena, pikemminkin ns. toritaiteelle ominaisena piirteenä. Myntin värien 

käyttö oli kuitenkin tarkkaan harkittua ja hallittua. Satunnaista räiskimistä se ei 

koskaan ollut, vaikka jotkut ovatkin sen mieltäneet sellaiseksi. Myntin taiteessa 

jokainen yksityiskohta oli tarkoin harkittu eikä pelkästään jonkinlaista hurmioitunutta 

leikittelyä, miksi se myös on joskus mielletty. Myntin värienkäyttöön kiinnittivät 

huomiota myös ajan taidearvostelijat. Ludvig Wennervirta kirjoitti Suomenmaassa 

20.2.1930 kirjoittamassaan artikkelissa2: ”Sellaista huumaavaa värimusiikkia kuin 

Myntin näyttelyssä ei kukaan tätä nykyä pysty meille virittämään. Myntti suorastaan 

hekumoi värien ylenpalttisuudessa, jotka loistavat kylmästi ja kirkkaasti kuin 

jalokivet tai hehkuvat merkillisellä voimalla. Paletissa näkyvät syvä sininen ja vihreä 

sekä messinginkeltainen ja vahvat, punaisen eri sävyt.”  Muotokuvissaan Myntti alkoi 

korostaa kultaväriä. 

Wennervirran lisäksi myös mm. H. Ahtela (Einar Reuter) ihaili Myntin värikylläistä 

taidetta.  Tammikuussa 1929 hän kirjoitti Tulenkantajat –lehdessä Myntin 

intensiivisestä väriloistosta ja voimasta3: ”On yllättävää, että meillä on maalaaja, 

jonka nimeä taiteemme harvat hyvät tuntijat mainitsevat suurella arvonannolla, mutta 

jonka olemus on tuntunut olevan miltei mystillinen: Eemu Myntillä, joka 

itsepintaisesti on pysytellyt syrjässä kilpakentältä, on takanaan laaja tuotanto, jonka 

laatu on omiaan herättämään mitä suurinta ihastusta. Eemu Myntti on ... luonut 

teoksia, joitten intensiivistä väriloistoa ja rajua voimaa, haltioitunutta, usein miltei 

kuumeista näkemystä on verrattava van Goghin samankaltaisiin näkemyksiin. On 

huomattava ehkä erikoisesti struktuuri... Muotokuvien luojana Myntti on asetettava 

                                                 
1 .Haavikko 2006, 78. 
2 .Wennervirta 1930, ”Eemu Myntin retrospektiivinen näyttely”. Suomenmaa 20.2.1930, nr 42. 
3 .Ahtela 1928, ”Maalaustaiteesta”. Tulenkantajat 3.1.1928,  nr 1-2. 
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Sallisen rinnalle”.  Mielenkiintoinen on myös Isänmaallisen kansanliikkeen pää-

äänenkannattaja Ajan Suunta –lehden 25.4.1938 julkaisema kritiikki. Eemu Myntin ja 

Matti Visannin Kalevala-aiheisten töiden näyttelystä. Arvostelussa todetaan1: 

”Taitelijan psyyken kannalta Myntin näyttely kiinnostaa suuresti. Hänessä on paljon 

piirteitä, jotka viittaavat itämaihin, Orienttiin, päin: nämä piirteet tajuan, mutta niitä 

on vaikea ilmaista sanoilla. Sieltä on kotoisin se kuumeentapainen värihehku, jota 

hänen teoksensa henkivät, sieltä on myös hänen ihailemansa naisvartalot uhkeine 

muotoineen, kukkineen ym. koristeineen”. 

Myös toisenlaista, ankaraakin kritiikkiä tuli, erityisesti vuoden 1930 retrospektiivisen 

näyttelyn jälkeen. Mm. Richter totesi arvostelussaan Helsingin Sanomissa 16.2.1930, 

että Myntin taide perustui pelkkään kolorismiin ja näin ollen oli jo vanhentunutta 

muotoja korostavan kubismin rinnalla.2 Myös hänen suhteellisuudentajuaan ja 

makuaan arvosteltiin, mm. Sigrid Schaumanin toimesta. Schauman totesi, ettei ollut 

löytänyt maalauksista kiinteyttä ja harmonisuutta:” I ett dåligt konstruerad och i färg 

dåliligt harmonierad ansikte se vi denna klimt, som talar om, att en levande konstnär 

försökt skapa”.3 Uuteen Suomeen kritiikin kirjoittanut Onni Okkonen kyllä myönsi, 

että Myntin taiteessa oli ”paljon väritaiteellisesti kaunista ja rohkeaa ja fantastista”, 

mutta huomautti myös ”ettei nykyisessä tilassa tämä väritaide vaikuta sielullisessa 

suhteessa erityisen tarttuvasti”.4  Myntin taidetta siis pidettiin tuolloin (ja osittain 

vielä nykypäivänäkin) lähinnä pinnallisena. 

Myöhemmistä arvosteluista mainittakoon Hannu Castrénin arvio Keskisuomalaisessa 

10.6.1982, jossa hän toteaa Myntin taiteen kuvastavan ajattomalla tavalla taiteilijan 

ilmaisun sisäistä välttämättömyyttä ja salaman tavoin iskevän nykyhetken syvimpiin 

pyrkimyksiin kuvataiteessa: yksilöllisyyden, alkuperäisyyden, intuition ja tunteen 

kuvaamista.5  

 

 

 

 

                                                 
1 .Wennervirta 1938, ”Eemu Myntin maalausten näyttely”. Ajan suunta 25.4.1938. 
2 .Richter 1930, ”Eemu Myntti”:  Helsingin Sanomat 16.2.1930. 
3 .Schauman 1930,  ”Eemu Myntti´s utställning i Konsthallen”. Svenska Pressen 12.2.1930,  nr 35. 
4 .Okkonen 1930, “E. Myntin retrospektiivinen näyttely Taidehallissa”. Uusi Suomi 
   9.2.1930, nr 38. 
5 .Castrén 1982,”  Taiteilija unohduksen hämärästä”. Keskisuomalainen  10.6.1982,  nr 153. 
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4.3                 Italiaan ja uudelleen Rivieralle 

 

Syyskuussa 1922 Myntti sai Kordelinin Säätiön matka-apurahan. Sen ja Tikanojan 

avustuksen turvin hän matkusti vaimonsa Evan kanssa Italiaan. Matkan varrella 

Berliinissä Myntti olisi halunnut tutustua suureen van Goghin näyttelyyn, mutta 

joutui pettymään, koska näyttely oli jo päättynyt. Matka jatkui Münchenin kautta 

Italiaan ja siellä Roomaan ja Venetsiaan.1 Saksalainen taide ei Mynttiä erityisesti 

kiinnostanut ja matkan merkittävin anti tulikin juuri Italiasta.  

Myntti vuokrasi ateljeen pienestä Frascatin kaupungista, joka sijaitsee lähellä 

Venetsiaa. Hän asui siellä yli kaksi kuukautta ja kierteli Italian eri taidekaupunkeja 

tutustuen nähtävyyksiin, arkkitehtuuriin, museoihin ja gallerioihin. Tämän matkansa 

tavoitteeksi Myntti oli asettanut figuurimaalauksen oppimisen ja vanhojen 

mestareiden töihin tutustumiseen. Hän totesikin, että jokaisen taiteilijan, joka tahtoo 

luoda jotain pysyvää, on tunnettava menneisyys, pystyttävä luomaan siitä selvä, 

omaperäinen käsityksensä, ja joka ei sille pohjalle rakenna – rakentaa hiekalle. 

(Rooma 9.11.1922).2 

Myntin tuotanto matkalta jäi vähäiseksi, mutta innoitusten lähteitä ja erilaisia 

vaikutteita hän varmasti imi itseensä vakuuttuneena siitä, että ”kaikkeen tähän 

tutustuminen olisi merkityksellistä hänen omalle karriäärilleen”.3 Matkallaan Italiassa 

tutustuminen renessanssin mestareiden, lähinnä Masaccion, Rafaelin, Michelangelon 

ja erityisesti Giotton, maalauksiin teki Mynttiin suuren vaikutuksen. Rafaelin 

madonnakuvista hän vaikuttui niin suuresti, että maalasi oman sarjansa naiskuvia, 

Myntin madonnat. Hän halusi myös maalata oman täydellisen naisensa, oman Mona-

Lisansa, Joutsenmadonnan (1923; kuva 9).4  

                                                 
1 .Salin 1991a, 39. 
2 .Anon 1982, 7. 
3 .Frejborg 1966, 71. 
4 .Salin 1991a, 44. 
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Kuva 9. Joutsenmadonna 1923, öljy, 93x64.1  

 

Joutsenmadonnan pitkäkaulaisessa, venytetyssä naishahmossa voi nähdä 

Modiglianilta ja Soutinelta saatuja vaikutteita. Kuten monissa muissakin Myntin 

naismuotokuvissa Madonnalla on okrankeltaisella väritetyt pyöreät kasvot, 

yliluonnollisen suuret silmät ja huomattavan pitkäksi venytetty kaula. Naishahmoa on 

                                                 
1 .Salin 1991a, 48. 
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deformoitu voimakkaasti. Vartalon linja on kiertynyt. Tausta on melko yhtenäisen 

sinivihreä. 

Myntti tunsi jo ennen joulua 1922, että työskentely Italiassa oli liian hankalaa.  Hänen 

haluamiaan värejä oli vaikea saada, eläminen tuli liian kalliiksi, eivätkä saatavilla 

olevat mallitkaan viehättäneet. Niinpä hän matkusti jälleen Cagnesiin Etelä-

Ranskaan, jossa vietti suurimman osan yhteensä yli puolitoista vuotta kestäneestä 

ulkomaanmatkastaan. Siellä hän seurasi hyvin tarkkaan ajankohtaisia 

taidekeskusteluja sekä lehdistä että kirjallisuudesta. Hän kävi myös jatkuvasti 

kirjeenvaihtoa Tikanojan kanssa, ja oli näin ollen tietoinen Suomen taidepolitiikasta 

ja –elämästä.1 

Cagnesissa oleskellessaan Myntti toki seurusteli muiden taiteilijoiden kanssa, mutta 

aikaisempi huoleton boheemielämä oli laimentunut. Varsinkin suomalaistaiteilijoiden 

joukko oli vähentynyt. Muita pohjoismaalaisia sekä japanilaisia ja alankomaalaisia 

taiteilijoita kuului kyllä hänen tuttavapiiriinsä. Rivieralla tuolloin oleskelleista 

suomalaistaiteilijoista nimekkäimpiä oli Juho Rissanen. 

Toisen Rivieran-matkansa tähtäimeksi Myntti oli asettanut henkilökuvien 

maalaamisen opiskelun. Henkilökuvauksesta tulikin Myntin tästä matkasta lähtien 

yksi hänen keskeisistä maalaustensa aiheista (kuva 10).  

Mallien puute ei koskettanut Mynttiä, koska hän oli pidetty henkilö paikkakunnalla. 

Tosin hän myös usein maksoi malleilleen tai antoi heille pieniä lahjoja, mahdollisesti 

jotain suomalaista. Erityisessä suosiossa olivat kuulema kauhavanpuukot.2 

                                                 
1 .Salin 1991a, 41. 
2 .Salin 1991a, 42. 
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Kuva 10. Ranskatar 1923, öljy, 41x33.1 

Kuvan ranskatar on tummatukkainen, pitkäkaulainen nuori nainen. Mustat 

kulmakarvat ovat paksut. Sivulle kääntynyt pää on kuvattu edestäpäin, katse on 

kohdistunut etäisyyteen. Hänen suurten silmiensä ilme on mietteliäs, sisäänpäin 

kääntynyt. Maalauksen yleissävy on kokonaisuudessaan tumma. 

                                                 
1 .Salin 1991a, 46. 
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Vuoden 1923 helmikuussa Myntti tutustui Auguste Renoirin pojan perheeseen ja 

pyysi mallikseen tämän vaimon sisarta. Sisar lupautui malliksi, kuitenkin sillä 

ehdolla, että Myntti tulisi maalaamaan häntä Renoirin ateljeeseen tämän maatilalle. 

Arvatenkin Myntti suostui ehdotukseen. Samalla hän sai myös tilaisuuden tutustua 

Renoirin maalauksiin ja tutkia niitä.1 

Myntti palasi huhtikuun lopulla 1924 Suomeen. Hän asui Vaasassa, mutta maalasi 

touko-kesäkuussa Keuruulla. 

 

4.4                 Työskentelyä kotimaassa 

 

Vuosina 1924-1927 Myntti asui ja työskenteli enimmäkseen Vaasassa.  Hän maalasi  

myös muualla Suomessa kuten Keski-Suomessa Saarijärvellä ja Keuruulla, Hämeessä 

Sääksmäellä2 sekä myös Itä-Suomessa ja Lapissa. Suomalaisista taiteilijoista Myntin  

läheisiä työtovereita näinä aikoina olivat mm. hänen luokkatoverinsa Einari Uusikylä, 

Eero Nelimarkka, Mikko ja Calle Carlstedt, Carl Wargh (vanh), Mikko Oinonen sekä 

Tyko Sallinen3. 

Kotimaassa Eemu Myntti jatkoi jo Ranskassa aloittamaansa muotokuvamaalausta. 

Näissä kuvissa hän käytti malleina taiteilijatovereitaan. Tämän ajan muotokuvat 

ovatkin useimmiten mieskuvia. Näistä muotokuvista väitettiin puuttuvan intensiteettiä 

ja niitä pidettiin liian karikatyyrimaisina. Kannattaa kuitenkin muistaa Myntin 

mielipide, että sielu on tärkeämpi kuin ruumis. Kuvan tulee esittää henkilöä pintaa 

syvemmältä. Myntti sanoi myös, etteivät ihmiset yleensä käsitä maalausta, vaan 

näkevät sen väritettynä piirustuksena, joka kertoo millainen on nenä tai millainen on 

takki ja jos ne sopivat heidän makuunsa, he sanovat pitävänsä siitä.4  

 

4.5 Takaisin Ranskaan 

 

Toukokuussa 1928 Myntit matkustivat Pariisiin, jossa Eemu maalasi kuukauden ajan 

Montmartrella. Pariisista he jatkoivat matkaansa Biarritziin, josta heidän oli 

                                                 
1 .Salin 1991a, 42. 
2 .Kuuliala 1992, 129-130. 
3 .Palm 2000,  ”Lyskan poikien kuvia esillä Tikanojalla Vaasassa”. Helsingin Sanomat 11.10.2000. 
4 .Anon 1982, 6.  
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aikomuksena jatkaa matkaansa Espanjaan. Kahdesta Biarritzissa vietetystä 

kuukaudesta tuli kiihkeän luomisen aikaa. Myntti haltioitui paikkakunnan maisemista 

ja etenkin merestä. Hän kirjoittikin Tikanojille seuraavaa1: 

”Biarritz 8.6.28 Rakkahat Ruusa ja Fritsi 

On taas jokunen päivä kulunut siitä kun kirjoitin viimeksi. Niin täällä sitä touhutaan 

omin olojamme päivästä toiseen. Olen koettanut maalata, melkeinpä liikaakin, mutta 

nyt saa nähdä mitä pidätte. Ensi viikon alkupäivinä lähetän 4 kpl. Olen tutkinut tätä 

rantaa täällä sekä aaltoja, mutta en tiedä vielä olenko saanut siitä esille mitä ajan 

takaa. KYLLÄ MERI ON IHANA ja niissä aalloissa saa panna fantasiansa liikkeelle. 

Ja kyllä se nyt lähteekin hyvin pian kun ensin olen tutkinut vähän jaloolla pohjaa. 

Siinäpä se onkin. Mutta kyllä se on ihana, täytyy sanoa vielä kerran. 

Se on vaan sillä tavalla että siitä ei saa selvää muu kun kunkin ihmisen mielikuvitus. 

Ja jos maalaa vaan sitä mitä näkee, ei maalaakaan oikeastaan mitään. Mutta meri on 

niin suurenmoinen että siinä on kuin sielun peili, siellä näkee ilonsa ja siellä näkee 

surunsa. Mitä vaan kulloinkin haluaa nähdä. Siinä on hirveä viha ja voima ja mitä 

suurin lempeys ja suloinen rauha samalla kertaa. Siinä sulavat yhteen ilo ja 

tyytyväisyys ja rauha – vihaan ja katkeruuteen. Myrsky tuo vain esille eniten ja 

selvemmin meren ominaisuudet, sillä siinä huomaa ne vastakohdat helpommin. Niin 

kyllä minä nyt olen vihdoinkin uskaltanut käydä siihen käsiksi ja minä tunnenkin 

olevani nyt kypsä alkamaan. Saa nyt nähdä sitten mitä tulee. Nämä jotka lähetän nyt 

ovat kilttejä meininkejä. No niin, kuule Fritsi kirjoita joskus Sinäkin. Ruusalle kiitos 

kauniista kirjeestä. 

Syd.terv.teille ja lapsille        Eemu ” 

 

Pariskunta luopui ajatuksesta matkustaa Espanjaan ja suuntasi jälleen kerran kohti 

Cagnesia. Siellä sama kiihkeä innostuneisuus maalaamiseen jatkui. Myntti rakasti 

etelän lämpöä ja aurinkoa ja se vaikutti positiivisesti myös hänen työskentelyynsä.2 

Myntin Biarritzin maalauksissa on selvästi havaittavissa impressionismin vaikutuksia. 

Tummat, raskaat ekspressionistiset sävyt vaihtuivat keveämpään ja valoisampaan 

impressionistisvaikutteiseen suuntaan. Hän maalasi useita uimaranta-aiheisia töitä ja 

Cézannen kylpijä-aiheiset maalaukset vaikuttivat häneen suuresti. Erityisesti Myntin 

                                                 
1 .Salin 1991a, 67. 
2 .Salin 1991a, 67. 
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kompositioissa voi selkeästi nähdä vaikutteita Cézannelta. 1920-luvun alkupuolella 

hän teki useita omia tulkintojaan kylpijäteemasta.  Vielä vuonna 1927 hän teki 

aiheesta öljymaalauksen, joka toi jaetun II palkinnon yhdessä Yrjö Ollilan kanssa 

Alfred Kordelinin Säätiön henkilökuvasommitelma- tai ryhmä- tai 

yksityismuotokuvakilpailussa.1 

Onnellisen ja huolettoman kesän jälkeen Myntti sairastui reumatismiin ja 

kuumeeseen. Lokakuussa tekemänsä lyhyen Pariisin vierailunsa jälkeen hän poti 

sairauksiaan pitkään vuoteenomana.  Maalauksista katosi lähes kokonaan 

impressionistinen tunnelma, joka vaihtui voimakkaaksi ekspressiivisyydeksi. Tämä 

näkyy erityisesti hänen henkilökuvauksessaan.2 

 

4.6                 Naisfiguureja ja muotokuvia 

 
 
Henkilökuvauksesta tuli Myntin toisesta matkasta etelään lähtien yksi hänen 

keskeisistä maalaustensa aiheista. Hän korosti, että pelkän ulkomuodon tai 

näköisyyden esittäminen ei ole niinkään merkityksellistä, kuvattavan persoonallisuus 

taas on. Toisinaan mallia kohtaan tunnettu mieltymys tai mahdollinen antipatia 

korostuivat sellaisiin mittoihin, että teosta voitaisiin kuvata lähinnä sanalla 

karikatyyri. Tämä oli hänen muotokuvilleen ominainen piirre, oli se sitten tietoista tai 

tiedostamatonta. 

Myntin suhde kulloiseenkin malliin tuli selkeästi esille – sympatiat tai antipatiat ovat 

jokaisen katsojan nähtävissä. Hallitsevina piirteinä ovat jopa suhteettoman suuret, 

mantelin muotoiset silmät, kapeat kasvonpiirteet ja pitkä ohut kaula sekä pieni 

kirkkaan punainen supussa oleva suu (kuva 11). Kasvojen väritys oli useimmiten 

vihertävä ja kellanruskea, voimakkaasti okraan vivahtava, taustat voimakkaan värisiä, 

erilaisilla tumman sinisen tai punaisen sävyillä maalattuja. Myntin taiteessa silmien 

yletöntä korostamista voisi kutsua jopa maneeriksi. Silmien valkuaiset on yleensä 

kuvattu turkoosilla värillä, vaikka katsoja ei sitä välttämättä heti havaitse.  

                                                 
1 .Salin 1991a, 68. 
2 .Salin 1991a, 69. 
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Kuva 11. Naisen pää 1923, öljy, 45x45.1 

 

Naisen pää –teoksessa muotokuvan väritys poikkeaa Myntille tavanomaisista, 

tummista sävyistä. Yleisilme on lähes heleä. Myös kuvaustapa on erilainen: katse on 

tarkkaavaisen pirteä, elämäniloinen. Malli melkein hymyilee! Muutoin kuva 

                                                 
1 .Salin 1991a, 51. 
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noudattelee tuttua kaavaa: valtavat, mantelinmuotoiset silmät, suora nenä ja pienet, 

mutta täyteläiset huulet ja tietysti pitkä ja hoikka kaula. 

Myntti halusi kuvata omaa käsitystään ihmisen sisäisestä olemuksesta naiskuviensa 

kautta ja avulla (kuvat 12 ja 13). Helsingin Sanomien kriitikko Anne Rouhiainen 

kommentoi Myntin naiskuvia arvostelussaan 27.9.1998 seuraavasti1: ”Naiskuvaaja 

Myntin figuureissa riittää paljon sulattelemista. Vihreät naiset ovat pitkäkaulaisia 

kuin joutsenet ja silmät heillä ovat suuret kuin lautaset. Liioittelua, muttei sentään 

karikatyyriä, on monesti todettu”. 

Eemu Myntin muotokuvista voi havaita ulkomaalaisia vaikutteita, mutta 

omaperäisyyttä ja rohkeutta niistä tuskin puuttui. Ne saattoivat olla eksoottisia, mutta 

varsinaista orientalismia2 niistä ei, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, voi löytää. 

Äärimmäisen subjektiivisesta lähtökohdastaan johtuen hän saattoi myös ylikorostaa 

kuvattavansa tiettyjä ominaisuuksia. Ne herättivät sekä yleisössä että arvostelijoissa 

usein ristiriitaisia tunteita. Ludvig Wennervirran mielestä ”taiteilija on sangen 

mielivaltaisesti käsitellyt ihmisvartalon suhteita: luonnottoman suuri pää ja kapeat 

hartiat. Eiköhän näissä maalauksissa, nimenomaan suurisilmäisissä naiskuvissa, ole 

van Dongenin vaikutusta?”.3  Ehkä juuri siksi unelma rikkailta Vaasalaisilta 

virtaavista tilauksista jäi pelkäksi haaveeksi. Yleensä tilaajat halusivat ”näköisiä”, 

mieluimmin hiukan imartelevia, kuvia itsestään.  

 

 

                                                 
1 .Rouhiainen 1998b, ”Eemu Myntti – Pohjolan eksoottinen kukka”. Helsingin Sanomat/Kulttuuri  
   27.9.1998. 
2 .Rouhiainen 2005, ”Hiekkamyrsky toi kurpitsavaunujen karavaanin”. Helsingin Sanomat 11.6.2005. 
3 .Wennervirta 1930, ”Eemu Myntin retrospektiivinen näyttely”. Suomenmaa 20.2.1930, nr 42. 
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Kuva 12. Merenneito 1923, öljy, 66x511. 

 

Puolittain istuvassa asennossa oleva merenneito kohdistaa katseensa suoraan 

katsojaan. Suurten silmien ilme on tarkkaavainen ja kysyvä. Kiharat tummat hiukset 

ovat pitkät. Iho on maalattu vihertävillä ja kellertävillä väreillä, joukossa on hieman 

                                                 
1 .Salin 1991a, 50. 
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turkoosinsinistä väriä kuten taustalle kuvatussa vedessä. Maalauksen voisi mieltää 

myös muotokuvaksi. 

 

 

Kuva 13. Mulatti 1928, öljy, 60x491. 

 

                                                 
1 .Salin 1991a, 65. 
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Myntin mulattia esittävässä muotokuvassa voi havaita hänen naiskuvaukselleen 

tyypilliset piirteet, vaikka kuvattava onkin hänen muista naiskuvistaan poiketen 

hieman eksoottisempi kaunotar. Naisen olemus huokuu ylpeyttä ja määrätietoisuutta. 

Päähän on kiedottu sininen huivi, kaulan ympärille kaksi kaulanauhaa ja toisella 

olkapäällä on värikäs kangas. Katse on kohdistettu viistosti alaspäin. Kasvot ja 

etenkin silmät hallitsevat teosta. Yleissävy on tumma, sinistä ja okraa – silti maalaus 

hohtaa väreissä. 

Ulkomailla maalatuista muotokuvista voi havaita myös monia kokeellisia piirteitä. 

Hän palaa uudelleen sensuellien orientaalistyyppisten tummien naisten kuvaamiseen. 

Pitkäkaulainen Joutsenmadonna (1923; kuva 9) herätti aikanaan varsin epäileviä 

tunteita, eikä vähiten teoksen vastaanottajassa Frithjof Tikanojassa.1 Naiskuvat eivät 

välttämättä miellyttäneet myöskään kriitikoita. Okkonen kirjoittaa arvostelussaan 

9.2.1930: ”Erityisen köykäisiltä vaikuttavat hänen ”Joutsenmadonnansa”, eksoottis-

romanttiset liioittelut, joiden takana ei näytä olevan pakottavaa tunnetta, vaan 

pikemminkin ajan muotia”.2 

Myntti teki muotokuvia myös kotipaikkakunnallaan Vaasassa tunnetuista 

mieshenkilöistä, mm. Pauli Blomstedtista (kuva 14), säveltäjä Toivo Kuulasta (kuva 

15), lääketieteen ja kirurgian tohtori, myöhemmin professori L. J. Lindströmistä, 

taiteilija Einari Uusikylästä sekä luonnollisesti kauppaneuvos Frithjof Tikanojasta. 

 

 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 56. 
2 .Okkonen 1930, ”E. Myntin retrospektiivinen näyttely Taidehallissa”. Uusi Suomi  
   9.2.1930,  nr 38. 
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Kuva 14. Pauli Blomstedt 1929, öljy, 47x40.1 

 

Myntin Pauli Blomstedt on mietteliäs, herkkä mieshahmo. Teos on hänen muiden 

muotokuviensa väriasteikkoon verrattuna yleissävyltään melko vaalea. Siinä on 

nähtävissä monia Myntille tuttuja piirteitä, sinisten ja okran eri sävyjen käyttö, 

                                                 
1 .Salin 1991a, 61. 
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korostetun voimakkaat kulmakarvat ja ilmeikkäät silmät. Siveltimenvedot ovat 

rauhallisia ja harkittuja. 

 

 

Kuva 15. Toivo Kuula 1934, pastelli, 65x50.1 

 

                                                 
1 .Salin 1991a, 86. 
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Muotokuvan säveltäjä Toivo Kuulan hahmossa on jotakin demonista. Hänen 

katseensa kohdistuu kulmien alta suoraan katsojaan vakavan kysyvänä ja 

intensiivisenä. Koko hahmo tuntuu ikään kuin työntyvän ulos maalauksesta. Värit 

ovat hyvin tummia ruskean ja punaisen sävyjä. Kasvojen korostuksissa on käytetty 

myös turkoosinsinistä ja mustaa. Voimakasta tunnetta kuvastava teos, joka ei jätä 

katsojaa kylmäksi. 

Myntti oli vakuuttunut siitä, että muotokuvan oli ensisijaisesti oltava maalaus, jolla 

on oma yksilöllinen värimaailmansa. Myös muotokuvamaalauksessa oli värin 

merkitys hänelle pääasia, näköisyys oli toissijaista. Koska Myntti asetti 

muotokuvamaalaukselleen tällaiset lähtökohdat, oli selvää, että hän helposti ajautui 

ristiriitoihin tilaajiensa kanssa. Hän työskenteli totunnaisella tyylillään myös 

muotokuvamaalarina ja perehtyi perusteellisesti kuvattavaan henkilöön. Hän uppoutui 

teokseen vasta, kun tehtävä oli kypsynyt hänen mielessään, ja halusi 

säännönmukaisesti ilmentää kuvattavansa persoonallisuutta ja tämän tärkeinä 

pitämiään luonteenpiirteitä. Lähes äärimmäisyyteen viedyssä subjektiivisuudessaan 

hän saattoi joskus ylikorostaa joitakin ominaisuuksia. Monet tulkitsivat väärin näitä 

hänen omaleimaisia, värikkäitä muotokuviaan, jotkut jopa pitivät niitä enemmän 

pilakuvina kuin muotokuvamaalauksina. Joidenkin mielestä taas niissä on  ”imelää 

liioittelua kuin joidenkin sen ajan suomalaisten, myös Etelä-Ranskassa maalanneiden 

naismaalarien lapsikuvissa”1 (kuva 16). 

                                                 
1 .Rouhiainen 1997, ”Viisi Saimaa ja Mynthuskukkia Uudessakaupungissa – valikoima pohjalaisilta 
    maalareilta”. Helsingin Sanomat 26.7.1997. 
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Kuva 16. Pikku Tapani 1927, öljy, 61x47.1 

 

Myntille harvinaisessa lapsikuvassa voi havaita selvästi samoja piirteitä kuin hänen 

muissa henkilökuvissaan: suuret silmät, melko kookas nenä ja pieni suu. 

Sommittelullisesti kasvot asettuvat suhteellisen ylös. Värisävyt ovat tavallista 

vaaleampia, kokonaisvaikutelma on kuitenkin tumma. Ääriviivat ovat selkeitä. 

                                                 
1 .Salin 1991a, 81. 
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Mitään erityistä lapsenomaista pehmeyttä kuvassa ei ole. Ensisilmäyksellä voisi 

melkein kuvitella näkevänsä ulkoavaruudesta tulleen, avaruusaluksesta karanneen, 

muukalaisen hahmon.  

Myntti itse pohdiskeli muotokuvamaalauksen olemusta seuraavasti:1 

”Muotokuvamaalauksen täytyy ennen kaikkea olla maalausta – ellei se sitä ole – ei se 

ole mitään. On mielestäni suuri rikos maalata jostain elävästä sielukkaasta ja 

sydämellisestä ihmisestä taideteos kopioimalla hänen muotokuvansa kankaalle. 

Ruumis on arvokkaampi kuin vaatetus ja sielu on arvokkaampi kuin ruumis. (Rooma 

9.11.1922). 

Minä en ainakaan viitsis istua ja ihailla jonkun iso-isäni typerästi värkättyä haamua, 

päinvastoin heittäisin minä sen tuleen ja antaisin oman mielikuvitukseni vapaasti 

luoda hänestä jonkun vaikutuksen. Kuinka voisin minä tuntea mitään onnea tai 

kärsimystä siitä, että jollakin esi-isälläni aikojen hämäryydessä oli nelikulmainen tai 

kuinka mahtavasti kaareva nenä tai pirunmoinen syylä toisen silmän alla – voisi 

korkeintaan huvittaa siinä tapauksessa, että saman syylän ja saman silmän alla 

selittämässä perintöäni löytäisin omassa naamassani.(Cagnes 2.2.1923) 

Mikään ei ole liian ruma – eikä mikään henkilö niin likainen – ruma ja kurja, joka ei 

taiteen maailmaan siirrettynä valtaa meidän tunteitamme, herätä meissä ihailua ja 

anna sydämemme tuntea tuota suurta rakkautta kaikkia synnytettyjä ja olevaisia 

kohtaan. (Cagnes 2.2.1923) 

Henkilökuva on luotava siten, että pienimpään yksityiskohtaan on tutkittava sen 

henkilön muodot – kunnes hallitsee ne täydellisesti. Sen jälkeen alkaa luomistyö. 

Muoto, väri, valööri, aistit ottavat tämän raaka-aineen muovaillakseen harmoniseen 

muotoon  hellittämättä tutkimuksista tippaakaan enempää kuin mitä selittämättömät 

syyt vaativat. Tällä tavalla jatkuu työ, kunnes kaikki raaka-aineet ovat joutuneet 

maalauksellisten ilmiöitten haltuun ja jokaista kohtaa tukee tuo jumalallinen 

loogillinen mielikuvitus, joka yksin käsittää ne syyt, joita me kutsumme 

selittämättömiksi. Silloin soi muotokuva kuin orkesteri, jota emme koskaan kyllästy 

kuulemaan. Silloin emme kysy kenestä on kuva, onko se näköinen ja kuka tehnyt. 

(Cagnes 2.2.1923) 

Minä olen sanonut, että muotokuvan täytyy olla mallin näköinen, mutta en sillä 

tarkoittanut kuorta vaan sydäntä. Minä en maalaa kuvaa, joka on ainoastaan 

                                                 
1 .Anon 1982, 6-7. 
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Maubeugen tytön näköinen – mitä piruja sillä tekis – vaan minä maalaan hänet itsensä 

kankaalle. Hän elää siinä kankaalla omaa kaunista elämäänsä, älykästä puhdasta ja 

sopusointuista elämäänsä ja hymyilee sitä ihanaa hymyänsä, jonka rinnalla kaikki 

näkemäni hymyt ovat banaalia. (Cagnes 3.4.1923) 

Jos minä ulkonaisten, satunnaisten muoto-oikkujen perusteella koettaisin luoda 

kankaalle luonnetta ja sielun elämää, luulen, että minä silloin joutuisin harhateille, 

sillä minä olen tavannut paljon pitkänenäisiä ihmisiä, jotka ovat olleet hyvin 

lyhytnenäisiä. (Cagnes 3.4.1923)” 

Edellä olevista Myntin kommenteista voi havaita, että hänelle 

muotokuvamaalauksessa ei näköisyys perinteisessä mielessä ollut olennainen seikka. 

Muotokuvat olivat taiteellisessa mielessä samalla viivalla kuin mitkä muut tahansa 

aiheet. Olennaista oli itse taiteellinen ilmaisu, muoto, väri ja valööri. Ratkaisevaa oli 

kuvattavan sisäisen olemuksen, sielun vangitseminen kankaalle ja tämän välittäminen 

katsojalle. Tämän vuoksi hän perehtyi kuvattaviinsa huolella ja pitkään harkiten. 

Eemu Myntin muotokuvat eivät koskaan syntyneet nopeasti, pelkkään ulkoiseen 

vaikutelmaan perustuen. Omakuva (kuva 17) herättää sekin ajatuksia hänen 

tuolloisesta elämäntilanteestaan. 
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Kuva 17. Omakuva 1928, öljy, 64x53.1 

 

 

 

 

                                                 
1 .Salin 1991a, 56. 
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5 TAITEILIJAELÄMÄÄ 1930-1939 

 

5.1 Iloisen seuraelämän aikaa   

 

Kesällä 1929 Myntti palasi Tikanojan avustamana Suomeen. Täällä oleskellessaan 

hän hakeutui pääkaupungin hektiseen seuraelämään. Kuten yleensä nerokkailla 

ihmisillä, vallitsi Eemu Myntissä tietty lapsenomainen iloisuus, joka hävitti 

ympäriltään kaiken turhantärkeyden.1 Kieltolaki kumottiin vuonna 1932 ja 

alkoholijuomia sai ostaa ja nauttia vapaasti. Myntti viihtyi paikoissa, joita taiteilijat, 

kirjailijat ja näyttelijät suosivat. Ravintolaillat ja niiden jälkeiset myöhäiset ”jatkot”, 

yhdessä boheemien ystäviensä kanssa, kuuluivat tuohon aikaan olennaisena osana 

hänen elämäntapaansa. Vanhemman polven, eikä edes hänen oman sukupolvensa, 

maalareita ei näissä seurueissa juurikaan näkynyt. Sen sijaan nuoremmat taiteilijat 

kuuntelivat ihaillen Myntin kertomuksia elämästään Pariisissa ja muualla Ranskassa. 

Hän ei koskaan kyllästynyt keskustelemaan taiteesta ja oli taidetta koskevissa 

kysymyksissä täysin ehdoton.2  Huumorintajuton hän ei kuitenkaan ollut. 

Luonnollisesti railakas elämäntyyli koitui kohtalokkaaksi hänen taloudelliselle 

tilanteelleen.  

 

5.2 Kansallismielisyys ja Kalevala-aiheet 

 

Maailmanlaajuinen taloudellinen kriisi alkoi USA:ssa 1929 ja laajeni pian myös 

Eurooppaan. Työttömyys kasvoi merkittäväksi ongelmaksi myös Suomessa. Lama 

koetteli ankarasti taiteilijoita ja muita vapaiden ammattien harjoittajia. Taloudellisen 

kriisin myötä seurasi monenlaista kurjuutta.3 Näkymät tulevasta mahdollisesta 

menestyksestä antoivat odotella itseään. Myntin suhteen vuosikymmen ei tuottanut 

sellaista tulosta, jota hänen ystävänsä ja ihailijansa olivat odottaneet. Monien muiden 

maanmiestensä tavoin tänä aikana Myntti innostui kansalliseepoksestamme 

Kalevalasta. Sen mielikuvitusmaailma ja myyttisyys vetivät häntä puoleensa. 

                                                 
1 .Blomstedt 1955, 4. 
2 .Blomstedt 1955, 3. 
3 .Wahlbeck 1996, 58. 
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”Shamaani Myntti” (Mika Waltarin nimitys Myntistä1) tekikin useita töitä Kalevala-

aiheen inspiroimana. Hänen näkemyksensä Ilmattaresta pastellimaalauksessaan 

Ilmatar (1920; kuva 18) tuskin vastasi yleistä käsitystä kansalliseepoksemme 

kyseisestä hahmosta: alaston Ilmatar pitelee kädellään toista rintaansa ja toisella 

kädellään hiuksiaan niskan takana. Maalauksessa hahmon asennossa ja olemuksessa 

on selkeä eroottinen lataus, jollaista ei usein maalaustaiteessamme liitetty Kalevalaan. 

”Joku Myntin tapainen koloristi tulee helposti mieleen Klamin paletin kirkasta 

vihreää, punaista ja kultaa kuullessa. Hänen Kalevala-kuvaelmansa ovat ennen muuta 

dekoratiivisia.” (Sulho Ranta)2 

 

 

                                                 
1 .Waltari 1942. 
2 . von Bagh 2007, 105. 
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Kuva 18. Ilmatar 1932, öljy, 100x100.1  

 

Hempeän roosan värisessä maalauksessa kultahiuksinen Ilmatar näyttää nimensä 

mukaisesti leijailevan pilviudussa kohti maalauksen oikeaa ylänurkkaa. Käsien ja 

vartalon linjat ovat suorassa kulmassa toisiaan kohti, kulmittain kehyksiin nähden. 

Olemus on melko harteikas ja kaula lyhyehkö. Pää näyttää melko pieneltä leveisiin 

                                                 
1 .Salin 1991a, 100. 
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harteisiin ja voimakkaisiin käsivarsiin nähden. Sen sijaan kasvot ovat tyypillistä 

Mynttiä: suuret silmät, voimakas nenä ja pieni supussa oleva suu. Vaalea väritys 

poikkeaa taiteilijalle totutusta tyylistä. 

 

5.3                 Keksijä 

 

Aika ajoin Myntti intoutui ajatuksesta, että hän loisi toisen uransa keksijänä. Vuonna 

1932 syksyllä hän joutui reuman aiheuttamien sydänvaivojensa takia muutamaksi 

kuukaudeksi sairaalahoitoon. Siellä ollessaan hän alkoi kehitellä erilaisia patentteja, 

lähinnä valmisvaateteollisuuden käyttöön1. Hän toivoi näiden keksintöjensä auttavan 

hänet pois taloudellisesta ahdingosta. Myntti kuitenkin ehdottomasti yliarvioi 

kykynsä keksijänä.  Monista patenttihakemuksistaan hän sai rekisteröityä vain 

muutaman ja niistäkin myytyä vain yhden – paidan irtokauluksen – Ruotsiin. Siitä ei 

kuitenkaan herunut juuri lainkaan taloudellista voittoa. 

Keksijäprojekti oli pitkäaikainen, se kesti useita vuosia. Uutuuksien suunnittelu ja 

loppuun hiominen olivat aikaa vievää työtä, samoin myös patenttihakemusten 

laatiminen hänen mielestään toteutettavissa oleville keksinnöille. Näiden pohdintojen 

ja projektien kanssa painiskellessa sai maalaaminen väistyä. 

Ideoita kyllä riitti, mutta teknisten ratkaisujen kanssa Myntti oli täysin avuton. Kun 

kysymyksessä olivat valmisvaateteollisuutta koskevat keksinnöt, yritti hänen 

lankonsa kauppaneuvos Tikanoja alan teollisuutta tuntevana (mm. Tiklas Oy:n 

osaomistaja) hillitä tätä innostusta, mutta Myntti oli vakuuttunut keksintöjensä 

käyttökelpoisuudesta. Useimmissa tapauksissa hänen ideansa olivat kuitenkin 

käyttökelvottomia ja mahdottomia toteuttaa. 

Myntti kirjoitti Tikanojalle heinäkuussa 1933:2 

”Koska minä en saa niin paljon taiteellani rahaa, kun tarvitsen, täytyy minun ruveta 

tekemään knappia.” 

Hän oli varma kyvyistään keksijänä. Hän oli jo aiemmin, 4.7., kirjoittanut Tikanojalle 

samasta asiasta seuraavasti:3 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996,  62. 
2 .Salin 1991a, 104. 
3 .Salin 1991a, 104. 
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”Minun ei tarvitse vaivata itseäni ollenkaan vaan päinvastoin, niitä (keksintöjä) tulee 

itsestään ja ne ovat kaikki käytännölliselle elämälle sopivia pikkujuttuja.” 

Vuosien 1932-37 aikana hän suunnitteli mm. ”Menetelmää valmistaa 

paidankauluksia, rintamuksia ym. puvun osia”,  ”Laitetta housujen kannattamista 

varten”, ”Kölitöntä purjevenettä” ja ”Konetta pimeässä kirjoittamista varten”. Tämä 

keksimisvimma on verrattavissa hänen 1920-luvulla potemaansa autokuumeeseen. 

Siitä tuli päähänpinttymä. Hänen vaimonsa Eva Bremer kirjoittikin Laihialta 

18.9.1940 ystävälleen Salvador Hertoille1: 

”… Hänellä (Eemu Myntti) on taas uusi keksintö ja lähti hän sitä näyttämään 

Helsinkiin, sanoipa vielä lähtiessään ettei ole mahdotonta että hän pistäytyy 

Tukholmassa lentokoneella tämän nerontuotteensa kanssa. Minä olen jo niin tottunut 

tällaisiin päähänpistoksiin, ettei minua naurata eikä itketä. Ikävä vaan että tämä 

keksimisvimma taas tuli, sillä hän oli niin hyvässä maalausvireessä. Ei voi muuta 

kuin toivoa ettei tämä aika niin kauan kestä.” 

 

5.4                 Lisää näyttelyitä 

 

Eemu Myntti piti retrospektiivisen näyttelynsä Helsingin taidehallissa helmikuussa 

1930. Se sai – kuten useimmat muutkin hänen näyttelyistään - ristiriitaisen 

vastaanoton. Hufvudstadsbladetissa taidekriitikkona toiminut Signe Tandefelt piti 

hänen töitään täysin persoonattomina (!).  Wennervirta taas oli taas Suomenmaa-

lehteen kirjoittamassaan arvostelussa sitä mieltä, että Myntin näyttely oli eräs 

mielenkiintoisimmista, joita oli nähty pitkiin aikoihin ja että hänestä oli 

pahantahtoisesti yritetty etsimällä etsiä puutteita. Hänen töitään pidettiin myös 

mauttomina ja niitä moitittiin harmonian puutteesta ja liiallisista maneereista. Uuden 

Auran arvostelija Antero Rinne piti Myntin taidetta ranskalaistuneena ja siksi 

skandinaaviseen makuun liian vieraana.2 

Taidehistorioitsija Onni Okkonen, joka oli tunnettu modernismin vastustajana, 

kirjoitti näyttelystä kuitenkin yllättävän myönteisen kritiikin Uuteen Suomeen  

9.2.1930.3 Tosin Myntin värien käyttö ei Okkosta juurikaan innostanut, mutta hän 

                                                 
1 .Salin 1991a, 104. 
2  .Salin 1991a, 52. 
3 .Okkonen 1930, ”E. Myntin näyttely Taidehallissa”. Uusi Suomi 9.2.1930, nr 38. 
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näki hänen maalaustyylinsä tuovan uusia, kansainvälisiä tuulia kotimaiseen 

taiteeseemme. Hän piti Myntin tyyliä huippumodernistisena ja kansainvälisiä 

virtauksia heijastavana.  Erityisesti akvarellimaalaukset olivat hänen mieleensä. Hän 

toteaa Myntin Cagnesissa maalaamista akvarelleista seuraavaa: ”Tämä 

akvarellikokoelma muodostaa näyttelyssä hallituimman, loistokkaimman ryhmän; 

siinä yhdistyy todellinen taituruus luonnonkauneuteen ja luonnontunteeseen”. Hän 

kehuu myös maalausta Mallipoika (kuva 2)  vuodelta 1917  ”kauniiksi”.1  

Ennen Helsingistä Pohjanmaalle muuttoaan Myntti piti huhtikuussa 1938 yhdessä 

lankonsa Matti Visannin kanssa näyttelyn Salon Strindbergillä Helsingissä. Taiteilija 

ja kriitikko Sigrid Schauman kirjoitti näyttelyarvostelussaan Svenska Pressenissä 

(myöhemmin Nya Pressen) 29.4.1938 seuraavasti2: ”On vaikea ymmärtää miksi 

hänen maalauksiensa katsotaan olevan joko nerokkaita tai täydellisen arvottomia. 

Sellainen oli kuitenkin kysymyksenasettelu tällä kertaa…” 

Sigrid Schaumanin ajatukset ilmaisevat eräänlaisena yhteenvetona käsitykset Eemu 

Myntin taiteilijaluonteesta ja osoittavat, millainen hänen arvostuksensa oli 

valtakunnallisella tasolla. Schauman jatkaa arvosteluaan3: 

”Nuorisolle oli varmasti kaikkea muuta kuin terveellistä – sellaisena kuin Eemu 

Myntti silloin vielä oli – pitää häntä joko nerona tai lahjattomana. Kiusaus yhä 

enemmässä määrin korostaa ulkomaalaisuutta (vierautta) hänen taiteessaan 

huijaamiseksi, voi näissä oloissa kasvaa liian suureksi. Eemu Myntti ei varmasti 

koskaan ole pyrkinyt huijaamaan yleisöä, mutta hänen uskonsa yleisön arvosteluun ei 

myöskään ole järin suurta. Siksi hän ehkä tuli kiinnittäneeksi liian vähän huomiota 

itseensä kohdistuvaan arvosteluun. Hän ei panostanut tarpeeksi omaan tyyliinsä eikä 

myöskään hillinnyt mielikuvituksensa lentoa. Hän ei puuttunut saamiinsa iskuihin. 

Sitten keskustelu hänen ympärillään hiljeni. 

Ei voi kieltää, etteikö elävää voimaa olisi lähes aina yhdistetty Eemu Myntin 

taiteeseen. Sen voi löytää (hänen töistään) silloinkin kun se on heikoimmillaan. Siksi 

taiteilija kykeni aina pitämään näkyvän paikkansa taiteilijatovereidensa rivistössä. 

Muoto, millä hänen elämänhalunsa ilmeni oli monesti outoa ja siitä puuttui jopa se 

sitoutuneisuus, jonka pitäisi sisältyä kaikkeen selkeään ilmaisuun. 

                                                 
1 .Okkonen 1930, ”E. Myntin näyttely Taidehallissa”. Uusi Suomi 9.2.1930, nr 38. 
2 .Wahlbeck 1996,  63. 
3 .ibid. 
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Näyttely, jonka Eemu Myntti on järjestänyt  Salon Strindbergillä (hissikerroksessa) 

kiinnittää varmasti jälleen kerran huomiota taiteilijan työhön. Mielikuvitus näyttää 

nyt nuorekkaammalta kuin mitä se aikoihin on ollut. Se ilmenee 

kokonaisvaltaisempana, voimakkaampana ja rikkaampana kuin aikaisemmin. Vielä 

voi havaita etteivät muutamat yksityiskohdat liity kokonaisuuteen, ne tuntuvat olevan 

olemassa vain itsensä tähden. Melodia ja perusmotiivi heijastuvat kankaalta katsojalle 

huomattavasti rikkaampana ja mielikuvituksellisempana kuin mihin olemme 

tottuneet. 

Onnentoivotuksemme 

S.” 

 

Keväällä 1938 Myntti matkusti Vaasaan ja sieltä vähän myöhemmin Laihialle. 

Tuolloin hän sai oppilaan, Aimo Kanervan (1909-1992), joka myöhemmin tuli 

tunnetuksi merkittävänä akvarellistina ja myös taiteilijaprofessorina (kuva 19). 

Erityisesti Myntin voimakkaalla ja ekspressiivisellä värityksellä oli merkitystä Aimo 

Kanervan taiteelliselle kehitykselle.1 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 67. 
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Kuva 19. Aimo Kanerva 1941, öljy, 60x45.1  

 

Maalauksen Aimo Kanervan ilme on mietteliäs. Katse on suuntautunut viistosti alas. 

Väripinta on poikkeuksellisesti ohut, lähes läpikuultava. Ääriviivoja on korostettu 

voimakkaasti mustalla. Teoksen kokonaissävy on Myntille poikkeuksellisen vaalea. 

 
                                                 
1 .Salin 1991a, 109. 
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6                  VIIMEISET VUODET 1940-1943 

 

Viimeinen suuri näyttö Myntin taiteesta tuli Vaasan Taideyhdistyksen 25-

vuotisnäyttelyssä keskellä sotaa, vuonna 1942. Myntti pani esille kaksi maalausta, 

Eva Bremer kolme. Eemu Myntin maalaus Eteläpohjalainen maisema vuodelta 1942 

myytiin 30 000 markan hinnalla. Se oli korkein maksettu summan kaikista näyttelyn 

hintalistalla olevista maalauksista.1 

Elämänsä viimeisinä vuosina 1942 ja 1943 Myntti maalasi kilpapurjehdusta. Näissä 

maalauksissaan hän palasi takaisin Välimeren rannoille Cagnesiin, ehkä elämänsä 

onnellisimpiin aikoihin. Hän tunsi nyt hallitsevansa merellisen maiseman 

kuvaamisen.2  

Myntti joutui viimeisinä elinvuosinaan useita kertoja hakeutumaan reumansa ja 

muiden sairauksiensa takia sairaalahoitoon Helsinkiin. Hän halvaantui kesällä 1943. 

Jalat eivät enää kantaneet, mutta hän kykeni kuitenkin piirtämään ja maalaamaan. 

Hän alkoi suunnittelemaan itselleen jonkinlaista ”kärriä”, joka helpottaisi 

liikkumista.3 Hänen elämänsä oli kuitenkin tulossa päätökseen. Eemu Myntti kuoli 

29. elokuuta 1943 Helsingissä. 

 

7                   EEMU MYNTTI – SIELUNMAISEMAN MAALARI  

 

Eemu Myntti tutustui malleihinsa aina huolellisesti. Pelkän ulkonäön tutkimiseen 

hänelle riitti lyhytkin aika, mutta malliensa persoonan, heidän sielunmaisemansa, 

tutkimiseen hän halusi syventyä perusteellisesti. Juuri tämän sielunmaiseman hän 

halusi maalauksissaan tuoda esille, muu oli toisarvoista. Vaikka Myntillä oli 

henkilömaalauksessaan tiettyjä maneereja (suuret turkoosit silmät, supussa oleva 

pieni suu, voimakas nenä, korostetut kulmakarvat ja pitkä kaula), jokainen työ on 

omalla persoonallisella tavallaan erilainen, mutta silti selvästi tunnistettavissa Myntin 

maalaukseksi. Kaikista henkilökuvista henkii voimakkaana kuvattavan 

sielunmaisema. 

                                                 
1 .Wahlbeck 1996, 67. 
2 .Wahlbeck 1996, 68. 
3 .Salin 1991a, 116. 
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Värienkäyttäjänä Myntti oli rohkea. Maalausten voimakkaat värit näyttävät lähes 

hehkuvan kankaalla. Myös teosten taustaväritys on vahva, mutta se ei silti vie 

huomiota itse pääasialta, mallina olevalta henkilöltä. 

Omana aikanaan Mynttiä pidettiin jonkinlaisena kummajaisena1 ja hänen 

maalauksensa poikkesivatkin etenkin tyylillisesti, mutta myös aihepiiriltään, ajalle 

tyypillisistä valtapiirteistä. Niinpä ne jäivät melko vähälle huomiolle. Hän ei 

myöskään kovin usein asettanut töitään esille ja useimmat näyttelyistä olivat 

yhteisnäyttelyitä, yhteensä 12. Omia näyttelyitä hänellä oli elinaikanaan vain kaksi.  

Jälkikäteen näyttää siltä, että Myntti vain antautui intohimoisesti omien intuitioidensa 

ja näkemystensä johdateltavaksi, vähääkään välittämättä siitä, minkä tuona aikana 

ajateltiin olevan merkityksellistä, siis isänmaallista ja suomalaista. Samoin hänen 

suhtautumisensa itseensä kohdistuvaan kritiikkiin tai saamaansa huomioon tuntui 

olevan jokseenkin välinpitämätöntä. Hän oli oman tiensä kulkija, eikä  

miellyttääkseen yleisöä tai arvostelijoita suostunut taiteessaan minkäänlaisiin 

kompromisseihin. 

Monet pitivätkin Mynttiä lähinnä omituisena ja eksoottisena, mihinkään ”ismiin” 

soveltumattomana taiteilijana – mitä hän toki olikin. Hän ei ollut profeetta omalla 

maallaan. Tämä sai monet vierastamaan Myntin taidetta. Se erosi niin huomattavasti 

vallalla olevista taidesuuntauksista ja –käsityksistä. Hän ei tavoitellut septemiläisten 

tavoin muodollista, formalistista kauneutta eikä Marraskuun-ryhmän 

kansallissävytteistä ekspressionismia. Erityisesti suomenkielisissä sanomalehdissä 

kaivattiin leimallisesti kansallista taidetta.2  Myntin taide ei siis näyttänyt mahtuvan 

suomalaisten silloisten taidekäsitysten jähmeähköihin ja hillittyihin raameihin. 

Aina 1980-luvulta lähtien on Myntin taide saanut uudelleen enemmän huomiota. 

Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa näyttelyissä. Herätteenä lisääntyneelle 

huomiolle on mahdollisesti ollut vuonna 1982 Helsingin Taidetalossa ja Keski-

Suomen museossa esillä ollut laaja Myntin taiteen näyttely3, joka keräsi paljon 

kävijöitä ja sai lehdistössä runsaasti huomiota. Nykyistä huomiota kuvastanee mm. 

se, että Myntin 100-vuotisnäyttelyä Tikanojan taidekodissa vuonna 1991 jouduttiin 

jatkamaan kuukaudella.4 

                                                 
1 .Hurtig 1991, 94. 
2 .Huusko 2007, 75. 
3 . Salin 1991b, 4. 
4 .Hietaniemi 1991, ”Eemu Myntin näyttely teki vaasalaisennätyksen”. Helsingin Sanomat 23.3.1991. 
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Mahdollisesti olemme nykypäivinä valmiimpia kohtaamaan Myntin kaltaisen oman 

tiensä kulkijan ja toisaalta taas ymmärtämään vuosisadan alkupuolella vallinneita 

epäileviä ja nuivahkoja suhtautumistapoja hänen taiteeseensa. Muotokuvamaalarina 

hänet on nostettu yhdeksi maamme huomattavimmista taiteilijoista yhdessä Sallisen 

ja Cawénin rinnalle. Elinaikanaan Eemu Myntti jäi kuitenkin vaille suurempaa 

huomiota. Jokseenkin vaatimattomaksi jäi myös hänen vaikutuksensa silloiseen 

suomalaiseen taide-elämään. Kuten hän itse oli ennustanut, tuli hänen aikansa tulla 

huomioiduksi myöhemmin, vasta kuoleman jälkeen1. Nykyään voimme hyvällä syyllä 

pitää  Mynttiä yhtenä maamme merkittävistä modernisteista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 .Ahtela 1945, 139. 
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