
Etsi, hae ja löydä taidekokoelmat verkosta

Valtion taidemuseon1 Taidekokoelmat -verkko-
palvelun kautta voi tutustua Ateneumin taide-
museon, Nykytaiteen museo Kiasman ja Sinebry-
choffi n taidemuseon kokoelmiin. Palvelu esitte-
lee lähes 34 000 taideteosta käsittävän taideko-
koelman, joka sisältää runsaat 17 000 teoskuvaa 
sekä tietoa yli 6 000 taiteilijasta. 

Kolmikielisen verkkopalvelun monipuoliset 
hakuominaisuudet virtuaalikävijöille rinnakkai-
sia tapoja selailla kokoelmia ja etsiä tietoa kokoel-
miin kuuluvista teoksista. Taideteoksia voi hakea 
mm. asiasanojen, aiheen, ajoituksen, teostyypin 
tai museon perustella. Hakutuloksia on mahdol-
lista listailla ja rajailla useilla eri tavoilla. Jokaisel-
la kokoelmiin kuuluvalla teoksella on myös oma 
”teossivu”, josta löytyvät teoksen perustiedot. Te-
oskuvia esitetään tekijänoikeuslainsäädännön ja 
erillisten sopimusten puitteissa. 

Jokaisella taiteilijalla, jonka teoksia kuuluu ko-
koelmiin on ”teokset kokoelmissa” -sivunsa, jois-
ta on mm. suora linkitys Valtion taidemuseon 
kirjaston kokoelmatietokanta Kirjav@an2. Satoja 
taiteilijoita ja teoksia esitellään myös syventävin 
tekstidokumentein. Teemallisilla poluilla edetään 
valmista polkua pitkin, saatavilla on mm. Men-
nään metsään -reitti ja Eläimellisiä kuvia. 

Kokoelmaesittelyissä on huomioitu museoiden 
omien hankintojen lisäksi lahjoituskokoelmat ja 
keräilijöiden elämätyöt. Esittelyssä ovat mm. An-
tellin kokoelma, Paul ja Fanny Sinebrychoffin tai-
dekokoelma, Ester ja Jalo Sihtolan Taidesäätiön 
lahjoituskokoelma, Yrjö ja Nanny Kauniston ko-
koelma ja Kouri-kokoelma.
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1)  http://www.fng.fi 
2)  http://marikki.fng.fi /kirjava



Lähtökohdiltaan kaikki teokset ovat Taide-
kokoelmat -verkkopalvelussa esillä riippumat-
ta teoksen tekijästä, pääluokasta tai tekniikas-
ta. Löydettävissä ovat kokoelman keskeiset ja 
usein esillä olleet teokset, mutta myös harvoin 
esille pääsevät teokset. Verkkopalvelussa kokoel-
mateokset suhteutuvat, rinnastuvat ja kytkeyty-
vät toisiinsa monin rinnakkaisin tavoin. Antoi-
saa on eri aikakausien esittäminen samassa ko-
konaisuudessa, aikajänne ulottuu 1300-luvulta 
tähän päivään.

Verkkopalvelu on integroitu Valtion taidemu-
seossa kehitettyyn taideteosten luokittelu-, ku-

3)  http://www.muusa.net
4)  http://www.wandora.net

vailu- ja luettelointiohjelmistoon Muusaan3, joka 
noudattaa kansainvälistä museospesifistä CRM-
tietosisältöstandardia. Taidekokoelmat -verkko-
palvelu on toteutettu Wandora -aineistonhallin-
ta- ja julkaisujärjestelmällä4. 

Palvelun osoite: http://kokoelmat.fng.fi 
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