Arkistokokoelmat - Leikekokoelma

ARS-leikekokoelma
ARS-näyttelyihin liittyviä lehtileikkeitä ensimmäisestä ARSista lähtien: vuodet 1961, 1969, 1974, 1983, 1995, 2001,
2006 ja 2011

Arvostelijakohtaiset lehtileikkeet 1981
Vuoden 1981 Suomessa julkaistuja taidekritiikkejä arvostelijan mukaan.

Ateneumin taidemuseo, leikekokoelma
Ateneumin taidemuseota käsitteleviä lehtileikkeitä, mm. kokoelmatoiminnasta ja näyttelyistä.

Edvard Richterin kokoamia lehtileikkeitä Juho Rissasesta
Taidekriitikko Edvard Richterin (1880–1956) kokoamia lehtileikkeitä taiteilija Juho Rissasesta (1873–1950), lähinnä
näyttelyarvosteluja. Lisäksi käsin ja koneella kirjoitettuja liuskoja (artikkelien tekstejä).

Eero von Boehmin leikekokoelma
Taiteilija Eero von Boehmiin (s. 1949) liittyviä lehtileikkeitä.

Eva Jonssonin leikekokoelma
Taideharrastaja ja galleristi Eva Jonssonin keräämiä lehtileikkeitä ja muita asiakirjoja, esim. gallerianäyttelyjen
teosluetteloita.

Helsingfors Tidningar 1851
Helsingfors Tidningar -sanomalehden vuosikerta 1851 sidottuna kirjaksi. Siitä löytyy mm. artikkeli Suomen
Taideyhdistyksen kevätnäyttelystä ja teosarpajaisista.

Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen lehtileikekokoelma
Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen keräämiä lehtileikkeitä vuosilta 1974–1976. Aiheena lähinnä taide
(taidenäyttelyt, taiteilijat, taideteollisuus, arkkitehtuuri tms.).

Kerttu Rydmanin kokoelma
Leikekirjoja, joihin liimattu Kerttu Rydmanin (1886–1981) keräämiä lehtileikkeitä taiteilijoista ja muista taidealan
toimijoista. Leikekirjojen yhteydessä myös valokuvia ja joitakin kirjeitä.

Suomen Kansallisgallerian arkiston leikekokoelma
Kansallisgallerian arkistokokoelmien sekä sen edeltäjien Suomen Taideyhdistyksen, Suomen taideakatemian näyttelyja tiedotusosaston (STANTO) sekä Kuvataiteen keskusarkiston pääosin suomalaisista sanoma- ja aikakauslehdistä
keräämä lehtileikekokoelma kuvataiteesta vuosilta 1897–2012. Aineisto on vuosilta 1897–1980 leikekirjoina ja sen
jälkeen irtoleikkeinä, ja se on järjestetty sekä taiteilijakohtaisesti että asiasanoitettuna mm. yhteisnäyttelyiden,
kotimaisten taidemuseoiden ja gallerioiden, ulkomaisten taidenäyttelyiden, kulttuuripolitiikan, taidehuutokauppojen ja
eri taidelajien mukaan. Lisäksi kutsukortteja ja muita asiakirjoja.

Lissu Luvelan leikekokoelma
Lissu Luvelan keräämässä kokoelmassa neljä kansiota suomalaista ja ulkomaista kuvataidetta käsitteleviä
lehtileikkeitä. Pääasiassa näyttelykatsauksia ja arvosteluja, mutta muutama artikkeli myös taiteen olemuksesta,
taiteilijan asemasta, arkkitehtuurista, elokuvasta, vieraista kulttuureista ym.

Markku Kososen leikekokoelma
Kuvataiteilija Markku Kososeen (s. 1940) liittyviä lehtileikkeitä ja juliste.

NIFCA:n lehtileikekokoelma
NIFCA:an (Nordic Institute for Contemporary Art) liittyviä lehtileikkeitä. Lisäksi joitakin asiakirjoja, kuten
toimintakertomuksia.

Nykytaiteen museo Kiasma, leikekokoelma
Kiasmaa ja sitä edeltänyttä Nykytaiteen museota käsitteleviä lehtileikkeitä, mm. museon perustamisesta, näyttelyistä
ja muusta toiminnasta.

Oiva Viinipuron leikekirjat
Taiteilija Oiva Viinipuron (1915–1990) leikekirjoja (3 kpl), joissa lehtileikkeiden ohella myös piirustuksia,
näyttelyluetteloita, teoslistoja, kirjoituksia tms.

Pentti Tullan kokoelma
Leikekansioissa taiteilija Pentti Tullaa (1937–1998) koskevia lehtileikkeitä vuosilta 1961–1998 sekä saapuneita kirjeitä
ja muita asiakirjoja.

Pohjoismainen Taideliitto
Pohjoismaiseen Taideliittoon (perustettu 1945) liittyviä lehtileikkeitä kansioissa.

Reino Harstin leikekokoelma
Lehtileikkeitä taidegraafikko Reino Harstista (1900–1979).

Sakari Tohkan leikekirja
Kuvanveistäjä Sakari Tohkan (1911–1958) leikekirja. Lehtileikkeitä suomalaisista taiteilijoista, myös Tohkasta
itsestään, taidenäyttelyistä, julkisista veistoksista tms. Myös muutama muu asiakirja, esim. kutsukortti.

Santeri Salokiven leikekokoelma
Lehtileikkeitä, joissa taidekritiikkiä taiteilija Santeri Salokivestä (1886–1940). Lisäksi joitakin Salokiveä koskevia
asiakirjoja ja näyttelyluetteloita.

Sinebrychoffin taidemuseo, leikekokoelma
Sinebrychoffin taidemuseota käsitteleviä lehtileikkeitä, mm. näyttelyistä.

STANTO:n kiertonäyttelyt
Leikekirjoja liittyen STANTO:n (Suomen Taideakatemian näyttely- ja tiedotusosaston) kiertonäyttelyihin vuosilta 1950–
1980.

Suomen Taideyhdistyksen leikekirjat
Suomen Taideyhdistyksen leikekirjoja (2 kpl) vuodelta 1936, ensimmäisestä kiertonäyttelystä. Lisäksi joitakin irtonaisia
lehtileikkeitä vuosilta 1871–1915.

Sven Grönvallin leikekirja
Taidemaalari, professori Sven Grönvallin (1908–1975) kokoama leikekirja, jossa lehtileikkeitä taiteesta (mm.
suomalaisista taiteilijoista Grönvall mukaan lukien, Lokakuun ryhmän jäsenistä, taidenäyttelyistä, Suomen
taidekentästä yleensä ja kirjallisuudestakin). Lisäksi muita asiakirjoja: kutsukortteja, kirjeitä, muistiinpanoja, teoslistoja
näyttelyistä ja näyttelyluetteloita.

Valtion taidemuseo, leikekokoelma
Valtion taidemuseota ja sen toimintaa käsitteleviä lehtileikkeitä (museoyksiköistä omat lehtileikekokoelmansa). Lisäksi
jonkin verran aineistoa ajalta ennen Valtion taidemuseon perustamista 1990 (Suomen Taideakatemiasta vuosilta
1981–1990).

Veli Arrelan leikekirja
Kanslianeuvos Veli Arrelan kokoama leikekirja, jolla erillinen säilytyskotelo. Alussa sisällysluettelo. Lehtileikkeet
käsittelevät useita eri taiteilijoita, lähinnä suomalaisia. Leikkeitä myös Suomen taiteesta ja taidekentästä yleensä
(keskiaikaisista kirkkomaalauksista, kuvanveistosta, taideteollisuudesta, näyttelytoiminnasta, kaupunkisuunnittelusta,
arkkitehtuurista, Suomen Taideyhdistyksestä, Stenmanin taidesalongista jne.). Myös muutamia irtoleikkeitä.

Verner Thomén leikekirja
Taiteilija Verner Thomén (1878–1953) leikekirja sekä sen välistä löytyneitä irtonaisia asiakirjoja.

Luokittelemattomia lehtileikkeitä
Lehtileikkeitä, joita ei luokiteltu tai järjestetty.

