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Kadriorgin museo ja palatsi 
 

Näyttelyt ”Alussa olivat ... Köler ja Weizenberg  7.12.2018–25.05.2019 

     (ohjelmassa 15.5. klo 12-13 opastus) 

Viron taidemuseon 100-vuotisjuhlan avaava näyttely esittelee yli sata Johann Kölerin 

(1826-1899) maalausta ja August Weizenbergin (1837-1921) veistosta sekä malleja ja 

luonnoksia Viron taidemuseon omista kokoelmista ja ulkomaisista museoista. 

Näyttely tarjoaa tuoreen näkökulman näiden virolaisen kansallisen taiteen syntyyn 

vaikuttaneiden taiteilijoiden tuotantoon, ja teosten näyttelyhistoria heijastelee Viron 

taidemuseon tärkeimpiä kehityskulkuja. 

  

  Pysyvä näyttely  

Pysyvässä näyttelyssä on länsieurooppalaista ja venäläistä maalaustaidetta, grafiikkaa, 

veistoksia ja taide-esineitä 1500-luvulta 1900-luvulle. Alankomaiden taiteen 

pysyvässä näyttelyssä on esillä mm. maailmankuulujen taiteilijoiden Jacob Jordaensin 

ja Leonaert Bramerin töita, joita ei aikaisemmin ole ollut näytteillä. 

Yleistä Kadriorgin taidemuseo sijaitsee Venäjän tsaarin Pietari Suuren kesäasunnoksi vuosina 

1718–1725 rakennetussa palatsissa, joka on Viron upein barokkipalatsi. Palatsiin 

liittyy laaja puutarha- ja puistoalue. Kadriorgin palatsin suunnitteli italialaisten 

esikuvien ja Versaillesin palatsin hengessä italialainen arkkitehti Niccoló Michetti 

Kadriorgin taidemuseo on Viron ainoa ulkomaiselle taiteelle omistettu museo. 

Museon ja sen näyttelyiden tavoitteina on esitellä maailman taideperintöä ja asettaa 

virolainen taide kansainväliseen kontekstiin. Taidemuseossa on vanhempaa 

ulkomaista, lähinnä länsieurooppalaista ja venäläistä taidetta. Palatsialueen vanhassa 

keittiörakennuksessa sijaitsee Mikkel Museum, jossa on Viron kuuluisimpiin 

taidekeräilijöihin kuuluneen Johannes Mikkelin kokoelma maalauksia, grafiikkaa ja 

posliinia. 

  .   Mikkel Museum, os. A.Weizenbergi 28, klo 10-18  

 

Taidemuseo Kumu  (A.Weizenbergi 34 / Valge 1, 10127 Tallinna) 

Näyttelyt Pysyvä näyttely: Aarreaitta – Virolainen taide 1700-luvun alusta – 1945 

      (ohjelmassa 15.5. klo 13.30-14.30 opastus) 

Pysyvän näyttelyn tilat 3. kerroksessa täyttyvät virolaisen taiteen klassikoista 1700-

luvun alusta toisen maailmansodan loppuun. Liikuttaessa teemasta toiseen – 

tuntemattoman baltiansaksalaisen muotokuvamaalarin teoksesta Johann Köleriin, 

Kristjan Raudiin ja Konrad Mägiin ja Virolaisten Taiteilijoiden Ryhmästä Pallaksen 

koulukuntaan – virolaisen taiteen historian taustalta avautuvat myös koko Euroopalle 

tyypilliset kulttuuriprosessit. 

 



 

   Konflikteja ja mukautumista. Neuvostoajan virolainen taide (1940-1991) 

Näyttely tarjoaa 4. kerroksessa (A-siipi) katsauksen 1900-luvun puolivälin ja 

jälkipuoliskon virolaiseen taiteeseen. Selkeärajaisesta poliittisesta viitekehyksestä 

huolimatta neuvostoajan taiteesta löytyy hyvin monenlaisia, usein lähtökohdiltaan 

toisistaan eroavia suuntauksia ja ilmiöitä. Ajan kulttuuria muokkasivat törmäykset ja 

mukautuminen toisen maailmansodan jälkeiseen uuteen poliittiseen tilanteeseen, 

mutta myös muutokset neuvostoyhteiskunnassa. 

Näyttelyn keskiössä on taiteen ja taiteilijoiden suhde ympäristöön: hetkittäin se oli 

intensiivinen ja kipeä, joskus rauhallisempi, välillä taide pyrki kohoamaan ympäröivän 

yläpuolelle, sitten taas ottamaan siihen kontaktia. Uusi perusnäyttely ei kata 

läheskään kaikkea, mitä Viron taiteessa tapahtui puolen vuosisadan aikana, mutta 

pyrkii esittelemään sitä mahdollisimman monipuolisesti. Jokaista huonetta voi katsella 

erillisenä näyttelynä, mutta myös osana suurempaa, joskin väistämättä fragmentaarista 

kokonaisuutta. 

KGB-Museo 

Sokos Hotel Virun 23. kerros pitää sisällään kaksi pientä huonetta, mutta suuren 

määrän salaisuuksia. KGB-museo Tallinnassa kertoo huoneista, joita ei koskaan ollut 

virallisesti olemassa. Sieltä käsin valvottiin kuitenkin Neuvostoliiton aikaan kaikkia 

Tallinnassa käyneitä ulkomaalaisia. Nykyään vanhoihin KGB:n tiloihin pääsee 

tutustumaan opastetulla kierroksella, jossa käsitellään myös Tallinnan maamerkin eli 

Viru hotellin historiaa. Käynti mahdollista vain oppaan kanssa. Mahdollisuus myös 

suomenkieliseen yleisöopastukseen 16.5. klo 10.00, mikäli ei ryhmän kanssa. 

  Maximi ryhmäkoko 25 henkeä!  Ryhmälle varattu 15.5. klo 17.30 

 

 Navitrollan galleria 

    (ohjelmassa 16.5. klo 10.30 bussi galleriaan, käynti klo 11-12) 

Navitrollan taiteilijan ura alkoi 1990-luvun alussa. Taiteilija käytti jo alkuvaiheessa 

maalauksissaan sekä naivistisen että surrealistisen taidetyylin elementtejä ja kuuluu 

näiden tyylien väliin kutsuen itse itseään navistiksi. Taiteilijana Navitrolla on erittäin 

monipuolinen - öljymaalaukset, grafiikka, veistokset tai sekatekniikalla tehdyt 

jättimaalaukset seiniin. 

Navitrollaa edustaa Navitrollan galleria Noblessnerin korttelissa, osoitteessa Peetri 5. 

Galleria avattiin vuonna 2000 ja se esittelee vain taiteilija Navitrollan teoksia. 
 

   Helios Hall Tallinna – Monet2Klimt        

    (ohjelmassa varattu esitys 16.5. klo 12.30-13.30 

Multimediataidenäyttelyssä Monet2Klimt esitellään klassisen musiikin parhaiden 

teosten ja ääniefektien saattamina yli 130 kuuluisien taiteilijoiden Claude Monet’n, 

Vincent van Goghin ja Gustav Klimtin maalausta. Kolme neroa, jokainen omana 

aikanaan, olivat pioneereja matkalla klassisesta taiteesta modernismiin. Heidän 

lahjakkuutensa ja maailman näkemisensä ovat inspiraatioinamme ja antavat 

mahdollisuuden uskoa, että taide on vapaa, henkinen maailmansa 

 

Vanha elokuvateatteri Helios on jälleen avoinna – ja millä tavalla! Helioksesta on 

tullut digitaalisen taiteen keskus, jossa vierailijat pääsevät nauttimaan 45 minuutin 

mittaisesta matkasta maailman kuuluisimpien taidemaalareiden sielunmaisemaan.  

Esitys jatkuu tauotta, sisään voi tulla milloin vain.  

 

 

 



 

  

Muita taidegallerioita lähistöllä  

 

Draakoni Galleri, os.Pikk tänav 18, Keskilinna/linnaosa klo 11-18, vapaa pääsy 

Draakoni Galleria perustettiin huhtikuussa 1983. Alkuvuosina keskittyi  lähinnä Graafikkojen 

Yhdistyksen jäsenten luomistyön mainostamiseen. Näyttelytoiminnan keskeytymisen jälkeen 

jatkoi maalauksien, grafiikan ja käyttötaiteen myyntigalleriana.  

Vuodesta 2003 alkaen  galleriassa on  järjestetty viron ja ulkomaalaisten taiteilijoiden 

näyttelyitä ja se on yhteistyössä  useiden taidekoulutusohjelmien kanssa sekä myy teoksia 

keskittyen lähinnä virolaiseen  nykytaiteeseen, grafiikkaan  ja valokuvataiteeseen. 

 

Tallinn Portrait Gallery, os. Suur-Karja tänav 2, Keskilinna/linnaosa,klo 15-22, (5€) 

The warm and friendly gallery with its unique exhibitions and  sales is located in the Old 

Town, on the first floor of a medieval building. 

A section of the gallery is a bar with an ample Champaign selection. 

In addition, guests can enjoy a cup of coffee or select an agreeable tea and teapot from the tea 

room, and discuss the exhibition behind the inspiring tables designed by Dolores Hoffmann, a 

stained glass artist . Igor Klimenkov's porcelain is displayed for art enthusiasts. The pieces 

can be purchased, if desired. 

Haus Gallery, os. Uus 17, klo 10-18, vapaa pääsy 

Galleria Hausilla on kaksi näyttelysalia. Siellä järjestetään taidehuutokauppoja ja galleria  

tarjoaa arvostelu- ja asiantuntijapalveluja. Galleriassa voi tutustua vanhempaan ja uudempaan 

virolaistaiteeseen. Teokset  ovat paikallista taidetta 1800-luvulta nykyaikaan. 

 

Galleria on jatkuvassa yhteistyössä  tärkeimpien virolaistaiteilijoiden kanssa ja järjestää 

nykytaidetta käsitteleviä näyttelyitä.  

 

Taidetarvikeliikkeitä  

    

1. Galerii G, Vapaudenaukiolla, galleria + taidetarvikemyymälä, os. Vabaduse väljak 6 

2. Paberipood Zelluloos, os. Narva mnt 38  

3. Taidetarvikeliike Vunder, KauplusSkizze, os. Pirni 5, Mustamäen teen alussa 

4. Kaubamaja (yhdellä osastolla on jonkin verran) 

5. Kauppakeskus Rocca al Mare: Hammond-liike myös sama liike Raua-kadulla. 


