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Villa Gyllenberg on yhteistyökumppanina Antti J. Jokisen elokuvassa Helene. Elokuva kuvaa Helene Schjerfbeckin 

elämää 1900-luvun alkupuolella, ja saa ensi-iltansa keväällä 2020. Uskomme elokuvan johdattavan uusia, 

erityisesti nuoria, yleisöjä Schjerfbeckin taiteen pariin. 

 

VILLA GYLLENBERG 

Villa Gyllenbergin taidemuseo sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa, Signe ja Ane Gyllenbergin entisessä kodissa. Museon kokoelmiin kuuluu 

noin 400 teosta, joiden joukossa on sekä suomalaista, että ulkomaista taidetta. Helene Schjerfbeck oli pankkiiri Ane Gyllenbergin 

suosikkitaiteilija, ja museossa on huomattava määrä hänen töitään. Varhaisimmat teokset ovat 1870-luvulta, ja myöhäisimmät 

Schjerfbeckin viimeisiltä elinvuosilta. 

Museossa on esillä pysyvästi oman kokoelman helmiä, sekä vaihtuvia näyttelyitä. Villa Gyllenbergiä ylläpitää Signe ja Ane Gyllenbergin 

säätiö.  

Tulevat näyttelyt: Marraskuun ryhmä 3.11.2018–24.2.2019 sekä Sigrid Schauman – Taide tunteiden kuvana 20.3.–4.8.2019.  

 

Konstmuseet Villa Gyllenberg befinner sig i Signe och Ane Gyllenbergs forna hem på Granö i Helsingfors. Museets samling omfattar ca 

400 verk av både finländska och utländska konstnärer. Helene Schjerfbeck var bankir Ane Gyllenbergs favoritkonstnär och museet 

innehar en ansenlig mängd av hennes verk. De tidigaste är från 1870-talet och de senaste målade endast några månader innan 

konstnärens död.  

Museet ställer permanent ut pärlor ur den egna samlingen och därtill arrangeras utställningar. Villa Gyllenberg upprätthålls av Signe 

och Ane Gyllenbergs stiftelse.  

Kommande utställningar: Novembergruppen 3.11.2018–24.2.2019 samt Sigrid Schauman – Konst som gestaltad känsla 20.3–4.8.2019.  

 

The Villa Gyllenberg art museum is in the former home of Signe and Ane Gyllenberg is situated on the island of Kuusisaari in Helsinki. 

The museum’s collection includes ca. 400 works of both Finnish and foreign artists. Helene Schjerfbeck was banker Ane Gyllenberg’s 

favorite artist, so the museum owns a large number of her works. The earliest are from the 1870’s and the latest are painted just a few 

months before her death.  

The museum exhibits permanently a selection of the finest works in the collection and arranges exhibitions. Villa Gyllenberg is 

maintained by Signe and Ane Gyllenberg Foundation.  

Upcoming exhibitions: The November group 3.11.2018–24.2.2019 and Sigrid Schauman – Art as an Expression of Emotions 20.3–

4.8.2019.  
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