
Artwork case studies 
 
Kaikki Missing Masterpieces -kokoelman teokset ovat saatavilla ilmaiseksi The Frame -televisioiden 
Art Store -kaupassa.  
 
Missing Masterpieces -näyttely on saatavilla 29 Euroopan maassa: Albania, Belgia, Bosnia, Bulgaria, 
Kroatia, Tšekki, Tanska, Eesti, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Kosovo, Latvia, Liettua, 
Makedonia, Montenegro, Alankomaat, Norja, Portugali, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Espanja, 
Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta. 
 

1. De pastorie in Nuenen, 1884 
Taiteilija: Vincent Van Gogh, Alankomaat 
Nähty viimeksi: Alankomaat 
 
Asuessaan vanhempiensa luona Van Gogh maalasi tämän näkymän isänsä pappilasta 
maaliskuussa 1884. Pappila ja puutarha sijaitsevat edelleen Alankomaiden Nuenenissa. 
Maalaus kuitenkin katosi varkaustapauksessa maaliskuussa 2020. Taideteos varastettiin 
päivänä, jona Van Gogh olisi täyttänyt 167 vuotta, ja se on edelleen kateissa. 

 
2. Portrait of Dr Gachet, 1884  

Taiteilija: Vincent Van Gogh, Alankomaat 
Nähty viimeksi: USA 
 
Tohtori Gachet’n potretti on eräs Van Gogh’n kuuluisimmista töistä. Van Gogh ja tohtori 
ystävystyivät vuonna 1888 taiteilijan hakeutuessa sairaalaan. Hoitoon hakeutumisen syynä oli 
vakava romahdus, jonka yhteydessä Van Gogh leikkasi irti palan omasta korvastaan. Aluksi 
Van Gogh ja Gachet eivät tulleet toimeen, mistä hän kertoo kirjeessä veljelleen Theolle: “Hän 
on sairaampi kuin minä… Kun sokea johtaa toista sokeaa, eivätkö molemmat kaadu ojaan?” 
Kaksi päivää myöhemmin Van Gogh kuitenkin kirjoitti siskolleen täysin eri sävyyn: “Olen 
löytänyt tohtori Gachetista todellisen ystävän, olemme hyvin samanlaisia, sekä mieleltämme 
että fysiikaltamme.” Tämä yhteys on nähtävissä potretissa. 15. toukokuuta 1990 liikemies 
Ryoei Saito osti maalauksen 82,5 miljoonalla dollarilla. Hän sanoi ennen kuolemaansa 
haluavansa tulla polttohaudatuksi maalauksen kanssa. Tästä huolimatta maalauksen 
uskotaan olevan eräässä sveitsiläisessä kokoelmassa, mutta sitä ei olla nähty vuoden 1990 
jälkeen. 

 
3. The Painter on His Way to Work  

Taiteilija: Vincent Van Gogh, Alankomaat 
Nähty viimeksi: Saksa 
 
Tämän vuoden 1888 öljymaalauksen on sanottu olevan taiteilijan omakuva Arlesin ajoilta. Se 
on myös hyvä esimerkki tekniikasta, josta Van Gogh parhaiten tunnetaan. Kaiser-Friedrich 
Museossa sijainneen teoksen uskotaan tuhoutuneen 2. maailmansodan aikana, jolloin 
liittoutuneiden pommi osui vahingossa rakennukseen ilmahyökkäyksen aikana. Van Gogh’n 
taideteoksia on varastettu useita kertoja, erityisesti Alankomaissa. Vuonna 1991 20 
taideteosta, arvoltaan 500 miljoona dollaria, varastettiin Van Gogh -museosta Amsterdamista. 
Toinen varkaus nähtiin samassa museossa 11 vuotta myöhemmin. Varastetut teokset 
löydettiin vuonna 2016 Napolin liepeiltä. 

 
4. White Duck 

Taiteilija: Jean-Baptiste Oudry, Ranska 
Nähty viimeksi: Iso-Britannia 
 
Oudry tunnettiin Ludvig XV:n hovimaalarina, joka maalasi lähinnä hedelmien ja eläinten 
asetelmia. Kyseinen 8 miljoonan dollarin arvoiseksi arvioitu asetelmamaalaus varastettiin 
Cholmondeleys’n markiisin kokoelmista (Houghton Hall, Norfolk, Englanti) vuonna 1992. 
 
Rikolliset varastavat teoksia usein ajatuksenaan löytää jokin rikollinen taidekeräilijä, jolle 
myydä teos. Harvoin varastettu teos kuitenkaan päätyy roikkumaan jonkun olohuoneen 



seinälle. Tässä tapauksessa tietolähde vinkkasi, että teos olisi piilossa vanhan hylätyn talon 
vintillä Newcastlessa. Maalaus on kuitenkin edelleen kateissa. 
 

 
 

5. Paysage d'Auvers-sur-Oise, Paul Cézanne 
Taiteilija: Paul Cézanne, Ranska 
Nähty viimeksi: Iso-Britannia 
 
Cézanne oli yksi taidehistorian vallankumouksellisia, joka loi uniikin tyylin, erottautui muista 
taiteilijoista ja inspiroi näin tulevia taiteilijoita. Hänen tyylinsä selkein piirre ovat kaarevat 
perspektiivit, jotka luovat teoksiin dramatiikkaa.  
 
Tämän maalauksen varkaus Oxfordin Ashmolean Museumista oli varsin elokuvamainen, sillä 
varkaat toteuttivat ryöstönsä millenium-juhlinnan keskellä vuonna 1999. He kiipesivät 
rakennuksen katolle, rikkoivat kattoikkunan ja laskeutuivat alas köysitikkailla. Varkaat 
onnistuivat suojelemaan itseään turvakameroilta käyttämällä savupommeja ja kannettavaa 
tuuletinta. Hälytykset käynnistyivät, mutta vartijat luulivat savun vuoksi hälytyksen aiheutuneen 
tulipalosta, minkä vuoksi he kutsuivat paikalle palokunnan tapahtumaan puuttumisen sijaan. 
Näin varkailla oli riittävästi aikaa paeta. 
 

6. Last Judgement, William Blake  
Taiteilija: William Blake, Iso-Britannia 
Nähty viimeksi: Iso-Britannia 
 
Britannialainen William Blake oli loistava maalari, julkaisija ja paljon muuta. Kouluikäiset lapset 
lukevat edelleen hänen runouttaan ympäri maailman. Last Judgement -maalauksen 
inspiraationa toimi Michelangelon Sikstuksen kappeli, ja teos esittää taivaaseen ja helvettiin 
lähetettäväksi nousevia kuolleita. William Blake väitti nähneensä näkyjä koko elämänsä ajan 
ja että hänen maalauksensa sekä runonsa muotoutuivat näistä näyistä. Tämä maalaus luotiin 
vuonna 1808 Blaken näyttelyn keskeisimmäksi taideteokseksi. Vuonna 1810 näyttely kuitenkin 
peruttiin, koska useat hänen maalauksensa katosivat. 
 

7. Summer, 1644 
Taiteilija: David Teniers nuorempi, Alankomaat 
Nähty viimeksi: Portugali 
 
Allegoria eli vertauskuva taiteessa tarkoittaa, että hahmo tai symboli edustaa jotain käsitettä. 
Ikonografia eli taiteen symbolien tutkimus kohtelee kuvia visuaalisina arvoituksina. Tällöin 
taiteilija haluaa katsojan osallistuvan aktiivisesti taideteokseen sen merkityksen 
ratkaisemiseksi. 
 
Summer on osa taiteilija David Teniers nuoremman neljän maalauksen sarjaa, jossa kukin 
maalaus on allegoria tietylle vuodenajalle. Hän maalasi sarjasta useita versioita, ja tämä 
versio Summer-maalauksesta varastettiin Museu Nacional de Arte Antiga -museosta 
Portugalista vuonna 1974. Taideteoksen etsintä jatkuu edelleen. 
 

8. Charing Cross Bridge & Waterloo Bridge, 1899–1904 
Taiteilija: Claude Monet, Ranska 
Nähty viimeksi: Iso-Britannia, Romania tai Alankomaat 
 
Monet maalasi 37 versiota Charing Crossin sillasta ja ainakin 40 versiota Waterloon sillasta. 
Häntä kiehtoi, miten valo muuttui ja vaikutti maalauksen kohteisiin. Siksi hän palasi samaan 
paikkaan useita kertoja eri vuodenaikoina tallentamaan näitä eroja. Nämä versiot maalattiin 
lokakuussa 2012 Rotterdamin Kunsthalista. Erään tuomitun varkaan äiti väittää, että Waterloo 
Bridge oli yksi tauluista, jotka hän poltti uunissa hävittääkseen poikaansa mahdollisesti 
uhkaavia todisteita. Poliisi löysi jälkiä väripigmentistä hänen uunistaan, mutta todisteita ei ollut 
riittävästi tarinan vahvistamiseksi. 
 



9. Landscape, 1917 
Taiteilija: József Lampérth Nemes, Unkari 
Nähty viimeksi: Unkari 
 
Tämän kauniin maiseman maalasi unkarilainen taiteilija József Lampérth Nemes. Kyseessä 
on yksi kahdesta yksityisomistuksessa olleesta taideteoksesta, jotka katosivat MODEM Center 
for Modern and Contemporary Art in Debrecen -museon varastosta Unkarissa. 
Taidevarkauksista puhuttaessa on helppo olettaa, että niitä tapahtuu lähinnä museoissa, 
mutta varastot ja arkistot ovat myös suosittuja kohteita, sillä varkauden huomaamiseen 
saattaa kulua jopa kuukausia. Samalla varkailta kuitenkin vaaditaan hyvin tarkkaa tietoa siitä, 
mistä etsiä kohdettaan.  
 

10. A Mythological Scene with a Young Bacchus  
Taiteilija: Jacob Jordaens, Belgia (Muzeum Sztuki, Łódź -valokuva-arkistosta) 
Nähty viimeksi: Puola 
 
Jacob Jordaensin A Mythological Scene with a Young Bacchus on yksi tuhansista 
maalauksista, joita ryövättiin Puolasta 2. maailmansodan aikana. Jordaens sai vaikutteita 
aiemman sukupolven Rubens-taiteilijalta, mikä on nähtävissä kaikkialla hänen töissään. 
Ennen 2. maailmansotaa Puolalla oli harvinaisen laaja kulttuuriperintö kokoelmien muodossa. 
Sodan loputtua suuri osa noista kokoelmista oli menetetty. Useita taideteoksia on löydetty ja 
palautettu, mutta monia on myös vielä kateissa. Tämä Jordaensin maalaus varastettiin J. K. 
Bartoszewicz Museum of History Art -museosta Lodzissa ja se on edelleen kateissa. 
 

11. Chloe & Emma 
Taiteilija: Barbora Kyslikova 
Nähty viimeksi: Norja 
 
Barbora Kysilkovan taideteoksista tuli vastikään maailmankuuluja, kiitos Sundance Film 
Festival -tapahtumassa ensi-iltansa saaneen The Painter and the Thief -dokumenttielokuvan. 
Kyseessä on tositarina siitä, miten Barbora jäljitti kaksi hänen maalaustaan varastaneen 
nuoren miehen, ja lopulta ystävystyi tämän kanssa. Hänen kookkaat ja fotorealistiset 
teoksensa nauttivat varsin rajallisen yleisön huomiota ennen dokumenttia, joten kyseisen 
rikoksen motivaationa uskotaan olleen jokin muu kuin raha. 
 
Taidevarkauksia ilmoitetaan kymmeniä tuhansia joka vuosi, mutta hyvin harvassa 
tapauksessa on kyse aidosta kiinnostuksesta tai rikollisesta taidekeräilijästä. Useimmiten 
rikollinen ei tunne taidetta ja näkee teokset vain rahallisesti arvokkaina esineinä. Chloe & 
Emma -teoksen tapaus on erikoinen, koska varkaat pidätettiin, mutta he väittivät 
unohtaneensa, mitä tekivät varastetuille maalauksille. 

 


