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Osa Aarre Putron puristelasiehdotuksesta Olli Aino Aalto, puristelaseja Bölgeblick ,

FUNKTIONALISMIN LÄPIMURTO 
SUOMEN LASITEOLLISUUDESSA

Timo Keinänen

Karhulan ia Iittalan lasitehtaitten kilpailu Erityisen voimakkaasti funktionalistinen 
1932 ajattelu, sarjavalmistus ja halpa koneel

linen tuotanto leimasi keskustelua huo- 
Taideteollisuutemme historiassa 1920- nekalujen suunnittelusta, mutta myös
ja 30-luvun taite merkitsee mielenkiin- maamme lasiteollisuuteen uudet ideat
toista vaihetta, jolloin erilaiset näke- levisivät 30-luvun alussa. Vaille ansait-
mykset taideteollisuuden tavoitteista semaansa huomiota on jäänyt Karhulan
kävivät voimakkaasti ristiin. Vasta- ia Iittalan lasitehtaitten kilpailu 1932, jo-
kohdiksi muodostuivat perinteeseen pi- ka merkitsi funktionalismin läpimurtoa
täytyvä ja uusi muotokieli, taidekäsityö suomalaisen lasisuunmttelun alalla. Ta
ja taideteollisuus sekä lopulta käsityö män kilpailun avulla uudistettiin käyttö
jä kone. Voidaan puhua "tradiksen" ja lasimallistot vastaamaan ajan vaatimuk-
"funkiksen” vastakohta-asettelusta. Mo- s'a yksinkertaisesta, selkeästä ja koris-
lemmilla suunnilla oli omat vankat kan- telemattomasta arkitavarasta.
nattajansa.

Hyvä laatu yhdistettynä teolliseen tuo
tantoon ja taloudellisiin valmistustapoi
hin ei enää 1930-luvun alussa ollut mi
kään uusi tavoite. Ruotsissa oli jo 1919

Ajan johtavista suunnittelijoista esim.
Arttu Brummer pitäytyi perinteessä ja 
korosti käsityön merkitystä sekä yksilöl
listen taide-esineiden arvoa. Toista nä- otettu käyttöön termi "vackrare vardags

vara”, joka 1920-luvulla levisi Suomeen 
"kauniimman arkitavaran” käsitteenä. 
Tuolloin pyrittiin kehittämään taideteol
lisuutta palvelemaan arkielämän tarpei
ta ja kaikkia sosiaaliryhmiä. Kuitenkin 
vasta 30-luvun alussa luotiin lasimallis- 
toja, joissa nämä ideat määrätietoisesti 
toteutettiin.

kökantaa, teollisen muotoilun, standar
disoinnin ja sosiaaliset näkökohdat 
huomioonottavaa esinekulttuuria puol
sivat esim. arkkitehdit Alvar Aalto ja 
Rafael Blomstedt sekä kriitikko, taide- 
historijoitsija Nils Gustaf Hahl. Orna
mon vuosikirjoissa ja Arkkitehti-leh- 
dessä käytiin 1930-luvun taiteessa vil
kasta periaatteellista keskustelua mo
dernista arkkitehtuurista ja muotoilusta 
ja siihen otti osaa mm. Gustaf Strengell 
edellä mainittujen lisäksi.

Lasikilpailu 1932

Karhula Osakeyhtiö ja Iittalan lasiteh-
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Osa Lisa Johanssonin puristelasiehdotuksesta 
Press.

Perinteinen, palkitsematon lasisto. 
"Janne’ ,

nimim

das, jotka molemmat kuuluivat A. Ahl
ström Osakeyhtiöön, järjestivät vuonna 
1932 kilpailun uusien laslmallistojen ai
kaansaamiseksi. Kilpailu el ollut Suo
messa ensimmäinen vaan sitä olivat 
edeltäneet Nuutajärven ja Riihimäen la- 
sitehtaitten kilpailut. Varsinkin jälkim
mäinen tehdas oli kilpailustaan 1928 
saanut hyvän tuloksen ja kiittäviä arvos
teluja, mikä lienee rohkaissut A. Ahl
ström Oy:täoman kilpailun organisoimi
seen. Karhulassa toimineella insinööri 
Hans Ahlströmillä oli myös henkilökoh
taista kiinnostusta lasiteollisuuden ke
hittämiseen ja tuotannon uudistami
seen kilpailun avulla.

Karhulan ja Iittalan lasitehtaitten kilpai
lu julistettiin kesällä 1932 ja se käsitti 
neljä ryhmää: I juoma-astiaston suunnit
telun, Il puristelaslastioltten ryhmän, III 
kampauspöydän tarpeiston suunnitte
lun ja IV ryhmänä ns. taidelasit. Ehdo
tukset tuli tehdä luonnolliseen kokoon 
ja lähettää nimimerkillä varustettuna 
Karhulaan 15.9.1932 mennessä. Merkit
tävää kilpailussa oli, että puristelasi oli 
ensi kertaa saanut oman ryhmänsä ja 
sen mallistoa haluttiin uudistaa. Puris- 
telasin halvat tuotantokustannukset ja 
suuret sarjat sopivat sinänsä yhteen 
funktionalistisen ajattelun kanssa. Tä
hän saakka puristelasilla oli ollut toisar
voinen asema, mikä ilmeni sen muoto
jen jälkeenjääneisyydessä.

Lasikilpailu oli kaksiosainen; piirustus
ten perusteella lunastettiin jokaisesta 
ryhmästä 3 ehdotusta, joiden perusteel
la valmistettiin mallikappaleet. Lopulli
nen arvostelu tapahtui valmiitten tuot- 
teitten perusteella.

Jo viikon kuluttua kilpailuajan päättymi
sestä pidettiin luonnosten arvostelu ho
telli Kämpissä Helsingissä ja ennen vuo
den vaihdetta olivat mallikappaleet val
miina. Kilpailun arvostelulautakuntaan 
kuului Karhulan tehtaan puolesta Insi
nööri Hans Ahlström sekä toinen edus
taja11, Suomen Arkkitehtiliitosta arkki
tehti Rafael Blomstedt21 ja Ornamon 
edustajina kuvanveistäjät Gunnar Finne 
ja Carl Wilhelms31, jotka molemmat oli
vat perehtyneitä myös lasiesineiden 
suunnitteluun.

Göran Hongell toimi jo kilpailun alkuvai
heessa yhdysmlehenä ja välitti kilpailuoh
jelmia ja hän on saattanut olla mukana 
arvostelulautakunnan työssä.41

Arkkitehti Rafael Blomstedt oli kirjoit-
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tanut 1930-luvun alussa artikkeleita 
funktionalistisen 
puolesta. Todennäköisesti hänen osuu
tensa arvostelulautakunnassa on ollut 
merkittävä. Lautakunta päätyi valinnois
saan kansainvälistä modernismia edus
tavien ehdotusten palkitsemiseen. Tai- 
delasimallistoa lukuunottamatta palki
tut työt ovat kaupunkilaiselämään ja 
myös pieniin asuntoihin soveltuvia käyt
töesineitä.

Я esinesuunnittelun

5# ti«P

Osanottajat

Karhulan ja Iittalan lasikilpailu 1932 he
rätti kiinnostusta vaikka kilpailuaikaa 
olikin vain pari kuukautta. Eniten piirus
tuksia jätettiin taldelasisarjaan, johon 
niitä kirjattiin yli 50.

Suunnitelmia lasistoja varten oli kilpai
lussa mukana lähes 40 ja ehdotusten 
määrä kampauspöydän esineiksi kohosi 
kolmannelle kymmenelle. Vähiten kiin
nostusta herätti puristelasi, jossa ehdo
tuksia saatiin vajaat 20.5)

Yrjö Rosola, lasiastiasto Vähän vino'

Kilpallulnnostukseen lienee vaikuttanut 
se, ettei lasitehtailla 30-luvun alussa ol
lut vakituisia suunnittelijoita. Osallistu
minen kilpailuun antoi muotoilijoille ti
laisuuden saada ideoita toteutetuiksi.

Antti Salmenlinna, lasiastiasto Kirkas
Vaikka kaikkia kilpailuun osallistuneita 
ei voidakaan tunnistaa, on jo lunastettu
jen ehdotusten luettelo mielenkiintoi
nen ja se osoittaa, että kilpailu kiinnosti 
eri ammattiryhmiä.

Lasitaiteilijoina vanhastaan tunnettuja 
olivat Arttu Brummer ja Göran Hongell, 
joista jälkimmäinen oli ollut mukana 
Riihimäen lasikilpailussa muutamaa 
vuotta aikaisemmin. Molemmat toimivat 
myös myöhemmin lasiteollisuuden pa
rissa. Riihimäen kilpailussa 1928 toisen 
palkinnon saanut Elmar Granlund toimi 
koristetaiteilijana ja suunnitteli myös 
keramiikkaa. Sisustusarkkitehti Evert 
Toivonen oli tunnettu huonekalujen 
suunnittelija kuten myös Antti Salmen
linna, joka maalasi myös lukuisia koris- 
temaalauksia kirkkoihin ja julkisiin ra
kennuksiin. Salmenlinna menestyi seu- 
raavana vuonna 1933 Riihimäen lasiteh
taan kilpailussa. Lisa Johansson (-Pape) 
oli muutamaa vuotta aikaisemmin val
mistunut Taideteollisuuskeskuskoulus
ta ja kilpailu oli hänelle ensimmäinen ko
keilu lasisuunnittelun alalla.

Kilpailun I ryhmän voittaja Yrjö Rosola 
oli koulutukseltaan kuvanveistäjä ja7
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Evert Toivonen, osa kilpailuehdotusta nimim. Pu
nainen pilkku.

Veikko Leisten, lasiastiasto Cappelin . pikari ja 
karahvi.

Gunnar Finnen oppilas. Hän sai palkin
toja myös muissa lasikilpailuissa 30-lu- 
vulla ja erikoistui sittemmin monumen
taalisten syövytettyjen lasireliefien 
suunnitteluun.

Palkinnot

Lasikilpailun lunastettujen piirustusten 
mukaan valmistettiin mallikappaleet, joi
den perusteella kilpailuehdotukset pal
kittiin.

Kilpailuun osallistui myös arkkitehteja, 
Aino ja Alvar Aalto sekä Veikko Leistén 
ja ark.yo Vera Rosendal. He olivat kaikki 
rakennussuunnittelun ohella kiinnostu
neita esineellisestä ympäristöstä. Aalto
jen työ huonekalujen ja valaisinten 
suunnittelijoina on tunnettua. Karhulan 
ja Iittalan kilpailu oli heille molemmille 
lasin muotoilijoina ensimmäinen kokei
lu, jolle pian seurasi jatkoa.6*

Arkkitehti Veikko Leistén oli tehnyt si
sustuksia sekä putkirakenteisia "fun- 
kis”-huonekaluja. Sekä Leistén että Al
var Aalto olivat Ornamon jäseniä jo 1920- 
luvulta lähtien.

I ryhmä käsitti juoma-astiaston suunnit
telun ja ehdotukseen tuli sisältyä kaksi 
karahvia sekä laseja erilaisia juomia var
ten. Lasistojen suunnittelu oli ajankoh
taista 30-luvun alussa, olihan kieltolaki 
kumottu juuri 1932 ja alkoholijuomien 
nauttiminen oli virallisestikin hyväksyt
tyä.

I ryhmässä päätettiin antaa kaksi 1. pal
kintoa. Erityispalkinnon sai nimimerkki 
"Vähän vino", jonka tekijä oli Yrjö Roso
la. Nimensä mukaisesti lasit ja kaatimet 
ovat hieman vinoja ja epäsäännöllisiä ja 
ne oli tarkoitettu valmistettaviksi vih
reästä kuplalasista. Esineiden veistok
sellinen muoto, lievä epäsäännöllisyys 
ja kuplikas lasimassa poikkesivat eduk
seen kilpailun muista ehdotuksista.

Muotoilun alalla tuntemattomaksi on 
jäänyt puristelasisarjan voittaja Aarre 
Futro, jonka nimi ei myöhemmin esiin
ny lasiteollisuuden yhteydessä.

Monet kilpailijat jättivät useita ehdotuk
sia. Valitettavasti kaikkia säilyneitä 
suunnitelmia ei voida identifioida ja niin 
useimmat lunastamattomat ehdotukset 
jäävät anonyymeiksi. Aarre Futro ja Lisa 
Johansson lähettivät pari ehdotusta ja 
Arttu Brummer teki tähän kilpailuun yli 
20 piirustusta, jotka hänelle kilpailun 
päätyttyä palautettiin. Samoin arkkitehti 
Elsa Arokallio sai kilpailusuunnitelman- 
sa takaisin.7*

1. palkinto myönnettiin myös Antti Sal
menlinnan ehdotukselle "Kirkas”. Se oli 
lähes vastakohta Rosolan suunnitelmal
le. Antti Salmenlinnan lasit ovat ohutta, 
kirkasta massaa. Karahvin ja pikarien 
muoto on selkeän yksinkertainen koris
teena hopearaita.*

"Cappelin" -ehdotuksen muotokieli on 
raskas ja kulmikas. Laseissa on nelikul
mainen raskas jalka, pesäosa on tasa
pohjainen ja suoraseinäinen. Karahvi on 
paksua lasia ja se on kulmistaan hiottu. 8
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"Cappelin" -ehdotuksen oli piirtänyt 
Veikko Leistén ja se sai 2. palkinnon.

Kolmas palkinto annettiin sisustusarkki
tehti Evert Toivoselle. Ehdotuksen ka
rahvi oli solkeakupuinen ja pitkäkaulai
nen. Pikarien jalka on paksu, kevyesti 
ylöspäin kapeneva ja pesäosa kaareutuu 
elegantisti. Pikarin lähtökohtana on 
rheininviinilasi eli remmari, jota on pel
kistetty.

3. palkinnon saaneen ehdotuksen nimi 
"Press" viittasi toteutukseen puristela- 
slna. Myös tämä ehdotus rakentui yhte
näisiin volyymeihin ja yhtenäiseen koris
teluun, sahalaitanauhaan. Suunnitelma 
edustaa varsin hyvin funktionalistista 
ajattelua, jossa kaikki esineet soveltu
vat keskenään sekä mukautuvat erilai
siin käyttötarkoituksiin 
funkis-tekstit korostavat modernia vai
kutelmaa. "Press" -suunnitelman oli laa
tinut sisustusarkkitehti Lisa Johansson. 
Siitä otettiin tehtaan tuotantoon soke
rikko ja kermakko sekä ehdotuksesta 
mukailtuja lautasmalleja.

Ehdotuksen

Kilpailun palkitut lasit ovat hyvin eri 
tyyppisiä. Niille on kaikille ominaista 
kuitenkin yksinkertainen muotokieli, 
selkeät linjat sekä lasin ominaisuuksien 
korostaminen ilman ylimääräisiä koris
teita.

Kilpailun kolmannen ryhmän muodos
tivat kampauspöydän esineet: hajuvesi- 
pullo, puuterirasia, neula- ja kampalau- 
tanen sekä sormuspidin. Tämän tyyppi
set esineet ovat perinteisesti olleet de- 
koratiivisia, niin myös tässä kilpailussa 
palkitut ehdotukset.

Puristelasisarjan 1. palkinto annettiin ni
mimerkille ”Olli”, jonka suunnittelijaksi 
todettiin Aarre Putro. Ehdotus käsitti kil
pailuohjelmassa vaaditut esineet: kaati- 
men, lasin, sokerikon ja kermakon sekä 
vateja ja kulhoja. Kaikille esineille on yh
teistä porrastettu aaltomainen koriste
kuvio, joka ulottuu alhaalta esineen puo
liväliin yläosan ollessa sileää lasia. Ko- 
konaisajattelu ulottuu vielä koristekuvi
ota pitemmälle, esim. sokerikko ja ker
makko ovat volyymeiltään yhteneviä. 
Kaatimen ja juomalasin suhteet ja kal
tevuuskulma ovat samanlaiset. Vaikka 
"Olli” voittikin kilpailun pääsi siitä 
tuotantoon ainoastaan jalaton kulho, 
jota Karhulassa valmistettiin 30-luvulla.

Elmar Granlund sai 1. palkinnon ja 
kaksi muuta palkintoa tulivat Antti Sal
menlinnan osalle. Granlundin ehdotuk
sessa ”444” on lasien ulkopinnassa 
hiottuja vaakauurteita ja lisäksi niihin 
kuuluu koristeelliset kannet. Antti Sal
menlinnan ehdotus "Punainen ympyrä" 
perustuu pyöreään muotoon, kun taas 
”Flora” rakentuu neliölle. Molemmissa 
on käytetty kirkasta lasia. Kampaus- 
pöydän esineet eivät saavuttaneet eri
tyisempää suosiota eivätkä palkitut eh
dotukset esiinny tehtaan tuotekuvas
toissa.Toisen palkinnon saaneesta ehdotuk

sesta sen sijaan tuli hyvin suosittu ja 
esineitä valmistettiin 1950-luvulla. juo
malasi oli myynnissä vielä 1960. Ehdo
tus oli nimeltään "Bölgeblick" ja sen te
kijä oli arkkitehti Aino Aalto. Kaikissa 
esineissä lasin ulkopintaa kiertävät ta
saiset porrasmaiset renkaat, jotka peit
tävät puristelasimassan epätasaisuudet 
ja kuplat. Aino Aallon kermakko ja soke
riastia ovat muodoltaan pyöreitä kaartu
en pallomaisina. Muissa esineissä sei
nämät nousevat viistosti suoraan ylös
päin.

Taidelasin ryhmässä oli osanotto vilk
kainta ja siinä myös lunastettiin enem
män ehdotuksia, joista 1. palkinto annet
tiin Arttu Brummerille suunnitelmista 
"Bubbellasia" ja "Kuplalasimalja".

Nimensä mukaisesti ne oli tarkoitus val
mistaa paksusta kuplalasista hyttityönä. 
Molemmissa muoto on melko yksinker
tainen ja paksu lasimassa ja sen koris
teelliset kuplat pääsevät oikeuksiinsa. 
Antti Salmenlinnan 2. palkinnon saanut 
ehdotus oli kulho, jonka ulkopintaan oli 
hiottu vuoroin kovera, vuoroin kupera 
uurre.
Taidelasisarjan kolmannen palkinnon 
sai Göran Hongell.

Kilpailuryhmässä oli myös mukana eri
koinen ehdotus, maljakko erimittaisille 
kukille. Maljakon pohja kohoo keskeltä 
porrasmaisesti ylöspäin antaen mahdol
lisuuden erimittaisten kukkien sijoitta
miseen. Esineen oli suunnitellut Aino

"Bölgeblick" sai toteutettaessa nimen 
"Aalto" ja kilpailupiirustuksen mukaan 
valmistettiin kaadin, lasi sekä hedelmä 
— ja vlillkulho. Sokeriastian ja kerma
kon muotoa yksinkertaistettiin, kun niitä 
ryhdyttiin valmistamaan myyntiin. Kar
hulan tehtaalla valmistettiin lisäksi "Aal- 
to"-sarjaan kuuluvia muita esineitä; lau
tasia, mukeja, kukkamaljakkoja sekä 
kannellisia voiastioita.9



naan huomiota ja se sai kiitosta osak
seen. Jo vuoden vaihteessa 1932 malli
kappaleet olivat esillä Helsingissä taide
teon i su usnäyttelyssä, jolloin arvostelu
lautakunnan jäsen Rafael Blomstedt kir
joitti niistä Arkkitehti-lehdessä.8'

Gustaf Strenge!! valitsi kaikki palkitut 
lasistot teokseensa "Miten sisustan ko
tini kotimaisin esinein?" (1933) kuvituk
seen. Kirjan tarkoituksena oli esitellä 
muodoltaan yksinkertaisia, tarkoituk
senmukaisia ja nykyaikaisen tyylikkäitä 
käyttöesineitä ja olla samalla oppaana 
ostoja tehtäessä.91

Karhulan ja Iittalan lasikllpailu 1932 
tuotti ensimmäistä kertaa muodol
taan yksinkertaisia ja tarkoituksenmu
kaisia sekä nykyaikaisen tyylikkäitä mal
leja suomalaisen lasiteollisuuden tuo
tantoon ja siten kilpailu tuli merkitse
mään myös funktionalismin läpimurtoa 
lasiteollisuudessamme.

Aalto ja siitä valmistettiin ilmeisesti 
muutamia näytekappaleita, jotka olivat 
esillä Fortnum & Mason -tavaratalossa 
1933 järjestetyssä Aallon huonekalujen 
näyttelyssä.

Taidelasien ryhmässä jäivät funktiona
listien tarkoituksenmukaisuuden peri
aatteet syrjään ja vapaat, mielikuvituk
selliset, joskus ylelliset ja toisinaan epä
käytännölliset ideat leimaavat suunni
telmia.

Kilpailun merkitys

Vuoden 1932 lasikilpailun järjestäjinä 
olivat A. Ahlström Osakeyhtiön molem
mat lasitehtaat: Karhula ja Iittala. Kaikki 
palkitut ehdotukset toteutettiin kuiten
kin Karhulan tehtaalla. Tässä kuten 
muissakin teollisissa kilpailuissa oli ky
symys
saamisesta hyvien tuotteitten avulla. 
Karhulan lasitehtaasta haluttiin tehdä 
ostavan yleisön silmissä nykyaikaisen 
lasin tuottaja. Tehtaan tuotteitten linja 
oli asiallinen ja tyylikäs vastaten kau
punkilaistuvan suomalaisen väestön tar
peita. Iittalan vuoro modernin lasin val
mistajana tuli vasta seuraavalla vuosi
kymmenellä.

tärkeitten markkinaosuuksien

Riihimäen lasitehdas oli jo 1928 saanut 
kilpailussaan joitakin uusia nykyaikaisia 
malleja. Siihen verrattuna Karhulan ja 
Iittalan lasikilpailun tuloksia voidaan 
kuitenkin pitää jopa radikaaleina. Erityi
sesti puristelasi poikkesi yksinkertaisi- 
ne muotoineen tyystin niistä kristallijäl- 
jitelmistä, joita muissa lasitehtaissa val
mistettiin. Samoin Karhulan uudet pel
kistetyt lasit ja pikarit edustivat moder- 

henkeä kuin muiden valmista-

LÄHDEVIITTEET:
1. Arvostelulautakunnan pöytäkirjat sekä tiedot 
tehtaan edustajista lautakunnassa ovat kadon
neet.
2. SAFA, vuosikertomus 1932 Arkkitehti 4/1932.
60

nimpaa 
jlen tuotteet 3. Koristetaiteilijam Liiton Ornamon kokouksen 

pöytäkirja, 1У. 3, 1932. 3, Ornamon arkisto
4. Karhula Oy:n kirja Göran Hongellille 
20. 9. 1932. A Ahlström Oy:n Karhulan tehtaitten 
arkisto.
5. Kilpailuun jätetyt ehdotukset ovat Karhulan 
lasimuseon arkistossa.
6. Aino ja Alvar Aallon lasituotantoa on yksityis
kohtaisemmin käsitelty artikkelissa. Timo Keinä
nen. Aino ja Alvar Aallon lasiesineitä. Arkkitehti 
8/1980
7. Tiedot perustuvat Karhula Oy:n ja muotoilijoi
den väliseen kirjeenvaihtoon 1932-33. A. Ahls
tröm Oy:n Karhulan tehtaitten arkisto.
8. R(atael) B(lomstedt). Taideteollisuusnäyttely. 
Arkkitehti 12/1932.
9. Gustaf Strengell. Miten sisustan kotini kotimai
sin esinein?. Porvoo 1933.

Karhulan ja Iittalan lasikilpailun arvoste
lulautakunta palkitsi johdonmukaisesti 
pelkistetyimmät ja samalla funktionalis- 
tlsimmat suunnitelmat. Kilpailuehdotus
ten joukossa oli myös dekoratiivisia ja 
voimakkaasti perinteeseen sidottuja 
suunnitelmia. Kiinnostusta tehtaan lasi- 
tuotannon tason kohottamiseen osoit
taa sekin että Göran Hongell kilpailun 
aikana kiinnitettiin Karhulan lasitehtaan 
taiteelliseksi neuvonantajaksi. Juuri hä
nen kauttaan Karhulan ja Iittalan tuotan
toa leimaava selkeä yksinkertaisuus on 
välittynyt myös seuraavien sukupolvien 
lasisuunnittelijoille.

Vuoden 1932 lasikllpailu herätti aika- 10
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Arttu Brummer, lasikilpailun 1932 taidelasisarjan 
voittanut ehdotus Bubbellasia
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FUNKTIONALISMENS GENOMBROTT 
INOM FINLÄNDSK GLASINDUSTRI

Timo Keinänen

Karhula och Iittala glasbruks tävling år 
1932

Inom vår konstindustris historia utgör 
skiftet mellan 1920- och 30-talen ett 
intressant skede. Olika uppfattningar 
om vår konstindustris målsättning gick 
då stick i stäv mot varandra. Motsatser 
utgjorde den traditionella inriktningen 
och det nya formspråket, konsthantver
ket och konstindustrin och slutligen 
handarbetet och maskinen. Man kan tala 
om ett motsatsförhållande mellan 
”tradis” och "funkis" — traditionalism 
och funktionalism. Bägge inriktningarna 
hade sina övertygade förespråkare.

att utveckla konstindustrin för att tjäna 
vardagslivets behov och samtliga social
grupper. Det dröjde dock till början av 
30-talet innan man skapade glaskollek
tioner där dess idéer målmedvetet för
verkligades.

Glastävlingen 1932

Karhula Ab och Iittala Glasbruk, vilka 
bägge tillhörde koncernen A. Ahlström 
Oy, arrangerade år 1932 en tävling för att 
få fram nya glaskollektioner. Tävlingen 
var inte den första i Finland, utan Notsjö 
och Riihimäki glasbruk hade tidigare 
arrangerat var sin tävling. Särskilt det 
senare företaget hade i sin tävling år 
1928 nått ett gott resultat och ett 
positivt mottagande, vilket torde ha 
inspirerat A. Ahlström Oy att organisera 
sin egen tävling. Ingenjör Hans Ahl
ström, verksam i Karhula, var också 
personligen intresserad av att utveckla 
glasindustrin och förnya produktionen 
med hjälp av en tävling.

Karhula och Iittala glasbruks tävling 
utlystes sommaren 1932 och den om
fattade fyra olika grupper: I design av 
dryckesservis, II kärl av pressat glas, III 
tillbehör för toalettbord och IV konst
glas. Förslagen skulle utföras i naturlig 
storlek och försedda med signatur 
sändas till Karhula före den 15 sep
tember 1932. Anmärkningsvärt var att 
pressat glas för första gången fått sin 
egen grupp, med sikte på förnyelse av 
kollektionen. Det pressade glasets låga 
produktionskostnader och stora serier 
passade i sig utmärkt ihop med det 
funktionalistiska tänkesättet 
hade det pressade glaset haft en andra- 
rangsposition, vilket visade sig i att det 
formmässigt blivit efter i utvecklingen.

Glastävlingen var tvådelad; på basen av 
ritningar inlöstes i varje grupp tre 
förslag, vilka förverkligades i form av 
modellexemplar. Den slutliga bedöm
ningen skedde på basen av de färdiga 
produkterna.

En vecka efter tävlingstidens utgång 
skedde bedömningen av utkasten på

Bland den tidens ledande designers höll 
sig t.ex. Arttu Brummer till de traditio
nella formerna och betonade handar
betets betydelse och värdet i indi
viduella konstföremål. Det andra syn
sättet, den föremålskultur som beak
tade industriell design, standardisering 
och sociala aspekter, förfäktades av 
t.ex. arkitekterna Alvar Aalto och Rafael 
Blomstedt samt kritikern, konsthistori
kern Nils Gustaf Kahl. I Ornamos års
berättelser och tidningen Arkitekten för
des omkring år 1930 en livlig principiell 
debatt om modern arkitektur och form
givning. I den deltog förutom de ovan
nämnda bl.a. Gustaf Strengell.

Särskilt starkt influerade det funktio
nalistiska tänkesättet, serietillverkning 
och billig maskinell produktion debatten 
om möbeldesign, men i början av 30- 
talet spred sig de nya idéerna också till 
landets glasindustri. Den tävling som ut
lystes av Karhula och Iittala glasbruk år 
1932 har inte uppmärksammats på det 
sätt den hade förtjänat. Den innebar 
nämligen funktionalismens genombrott 
inom finländsk glasdesign. Med hjälp av 
denna tävling förnyades glaskollektio
nerna för att motsvara tidens krav på 
enkel, ren och okonstlad vardagsvara.

Hittills

God kvalitet i kombination med indust
riell produktion och ekonomiska till
verkningsmetoder var inte längre i 
början av 1930-talet något nytt mål. I 
Sverige hade man redan år 1919 myntat 
termen "vackrare vardagsvara” och 
under 1920-talet anammades den också 
i Finland. På den tiden strävade man till 12



hotell Kämp I Helsingfors. Före nyår var 
modellexemplaren färdigställda. I täv- 
llngsjuryn Ingick för Karhula glasbruks 
del ing. Hans Ahlström och en annan 
representant,11 för Finlands Arkitektur
förbunds del arkitekt Rafael Blomstedt21 
och som representanter för Ornamo 
skulptörerna Gunnar Finne och Carl 
Wilhelms3', vilka bägge var inkomna 
också i glasdesign.

Toivonen var en känd möbeldesigner, 
liksom också Antti Salmenlinna, som 
dessutom utförde talrika ornamental- 
målningar i kyrkor och offentliga 
byggnader. Salmenlinna gjorde följande 
år, 1933, succé i Riihimäki glasbruks täv
ling. Lisa Johansson (-Pape) hade några 
år tidigare blivit färdig från Centralsko
lan för konstflict och tävlingen var för 
hennes del det första experimentet på 
glaskonstens område. Segraren i grupp 
I Yrjö Rosola var skulptör till pro
fessionen och elev till Gunnar Finne. 
Han prisbelönades också i andra glas
tävlingar under 30-talet och speciali
serade sig sedermera på design av 
monumentala, etsade glasreliefer.
I tävlingen deltog också arkitekter; Aino 
och Alvar Aalto samt Veikko Leistén och 
ark.stud. Vera Rosendal. De var alla vid 
sidan av byggnadsdesign intresserade 
också av föremålsmlljön. Känt är paret 
Aaltos arbete som formgivare av möbler 
och belysningsarmaturer. Karhulas och 
Uttalas tävling var för dem båda det 
första arbetet som glasdesigners. Det 
skulle följas av flera.

Ett okänt namn på formgivningens 
område är Aarre Putro som segrade i 
klassen pressat glas men som senare 
aldrig dykt upp i samband med glas
industrin.

Många tävlingsdeltagare lämnade In 
flera förslag. Tyvärr kan inte alla 
bevarade förslag identifieras och 
sålunda förblev de flesta oinlösta förs
lag anonyma. Aarre Putro och Lisa 
Johansson sände in ett par förslag och 
Arttu Brummer deltog med över 20 rit
ningar, vilka returnerades till honom 
efter tävlingen. Också arkitekt Elsa Aro
kallio fick sina tävlingsbidrag i retur.7'

Göran Hongell fungerade från början 
som kontaktman och förmedlade täv
lingsprogram. Det är möjligt att han 
också deltog I juryns arbete.4'

Arkitekt Rafael Blomstedt hade i början 
av 1930-talet skrivit artiklar där han 
talade för funktionalistisk föremåls- 
design.xSannolikt var hans andel I jury
arbetet betydande. Juryn valde att pris
belöna förslag som representerade 
internationell modernism. De prisbelö
nade arbetena, förutom konstglaskollek
tionen, var alla bruksföremål som 
lämpar sig för stadsliv och för små 
bostäder.

Deltagare

Karhulas och littalas glastävling 1932 
väckte stort intresse trots att tävlings- 
tlden var bara ett par månader lång. 
Största antalet ritningar lämnades in till 
serien konstglas, drygt femtio stycken. 
Designförslagen för dryckesservlser var 
närmare 40 till antalet, medan drygt 
tjugo förslag på toalettbordstlllbehör 
lämnats in 
gruppen pressat glas, som fick knappt 
tjugo förslag.5'

Intresset för tävlingen torde ha påverkats 
av att glasbruken i början av 30-talet inte 
hade stadigvarande formgivare. Täv
lingen gav formgivarna en möjlighet att 
förverkliga sina idéer.

Minst intresse väckte

Pris

På basen av de i tävlingen inlösta rit
ningarna tillverkades modellexemplar. 
Dessa bedömdes och segrande förslag 
prisbelönades.

Även om alla tävlingsdeltagare inte har 
kunnat identifieras är förteckningen 
över de inlösta förslagen intressant och 
den visar, att tävlingen intresserade 
olika yrkeskategorier. Grupp I gällde design av dryckesservis 

och förslaget skulle omfatta två karaffer 
och glas för olika slags drycker. Design 
av dricksglas var en särskilt aktuell sak 
i början av 30-talet; förbudslagen hade 
upphävts just år 1932 och det var igen 
officiellt accepterat att inta alkohol
haltige drycker.

I grupp I beslöt man utdela två 1. pris. 
Specialpriset gavs åt signaturen "Vähän

Från förr välbekanta glaskonstnärer var 
Arttu Brummer och Göran Hongell, av 
vilka den senare hade deltagit i Riihlmä- 
kls glastävling några år tidigare. Bägge 
arbetade också senare Inom glas
industrin. Elmar Granlund, som pris
belönats i Rlihimäki-tävlIngen år 1928, 
verkade som dekoratör och formgav 
också keramik. Inredningsarkitekt Evert13



vino” (Lite snett), alias Yrjö Rosola. 
Namnet syftar på att glasen och 
karafferna är en aning sneda och oregel
bundna och de var avsedda att tillverkas 
i grönt bubbelglas. Föremålens skulp
turala form, de små oregelbunden^ 
heterna och den bubbliga glasmassan 
sklljde sig till sin fördel från de övriga 
förslagen.

mm ■

1

!1. pris delades också ut för Antti Sal- 
menlinnas förslag "Kirkas” (Klar). Det 
var raka motsatsen till Rosolas design. 
Antti Salmenlinnas glas är av tunn, klar 
massa. Karaffens och bägarnas form är 
enkel och ren, med en silverrand som 
dekor.

:: :
"1

' :: :::

Förslaget ”Cappelin” står för ett tungt 
och kantigt formspråk. Glasen har en 
fyrkantig, tung fot, själva glasdelen har 
jämn botten och raka kanter. Karaffen 
är av tjockt glas och slipad i hörnen. 
"Cappelin”, design Veikko Leistén, 
belönades med 2. pris.

Arttu Brummer. Bubbelglasskàl

'SMiÉÉà

Tredje pris gavs till inredningsarkitekt 
Evert Toivonen. Hans karaff är elliptisk 
till formen och har lång hals. Bägarnas 
fot är stadig, uppåt något avsmalnande 
och glaskupan är elegant buktad. 
Bägaren utgår från rhenvlnglaset eller 
remmaren vars form renodlats här.
De prisbelönta glasen är mycket olika 
till typen. Gemensamt för dem alla är 
dock det enkla formspråket, de klara 
linjerna och betoningen av glasets egna 
egenskaper utan extra utsmyckning.

1. pris i klassen pressat glas gick till 
signaturen "Olli”, designer var Aarre 
Putro. Förslaget omfattade de föremål 
tävlingsprogrammet förutsatte: kanna, 
glas, sockerskål och gräddsnäcka samt 
fat och skålar.

Gemensamt för alla föremål är en våg- 
formad dekorfigur I avsatser. Den når 
nedifrån upp till föremålets mitt, medan 
övre delen är av slätt „glas. Helhets
tänkandet når ut över dekorfiguren, t.ex. 
sockerskålen och gräddsnäckan är 
kongruenta till volymen. Kannan och 
glaset har samma proportioner och lut- 
ningsvlnkel.

Fastän "OHI" tog hem segern I tävlingen 
togs. endast en av kollektionens pjäser 
I produktion, en skål utan fot som till
verkades I Karhula på 30-talet.

Tävllngsbidraget som vann andra pris 
blev emellertid mycket populärt och

Antti Salmenlinna, glasskal
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inlemmades sockerskålen och grädds
näckan samt fatmodeller som be
arbetats på basen av det ursprungliga 
förslaget.

ь

Tävlingens tredje grupp bestod av före
mål för toalettbord: en parfymflaska, en 
puderdosa, ett fat för nålar och kam 
samt en ringställning. Dylika föremål är 
traditionellt dekorativa, så också de i 
tävlingen prisbelönta förslagen.

Elmar Granlund fick 1. pris och de två 
övriga prisen gick till Antti Salmenlinna. 
Granlunds förslag "444" har slipade, 
vågräta fåror i glasytan och tillhörande 
dekorativa lock. Antti Salmenlinnas för
slag "Punainen ympyrä" (Röd cirkel) 
bygger på runda former medan "Flora" 
bygger på kvadraten. Bägge är gjorda av 
klart glas. Toalettbordstillbehören blev 
aldrig särskilt populära och de pris
belönta förslagen återfinns inte i glas
brukets produktkataloger.

I gruppen konstglas var deltagandet liv
ligast och här löstes också in flera 
förslag än i de övriga grupperna. 1. pris 
tillföll Arttu Brummer för "Bubbelglas" 
och "Skål i bubbelglas". Enligt namnen 
skulle de tillverkas i tjockt bubbelglas 
som hyttearbete. I bägge förslagen är 
formen relativt enkel och den tjocka 
glasmassan 
bubblor kommer till sin rätt. Antti Sal
menlinna fick 2. pris för en skål med en 
turvis konkav, turvis konvex fåra slipad 
i ytan. Tredje pris i konstglasserien gick 
till Göran Hongell.

I

Arttu Brummer. Bubbelglasskàl

föremålen tillverkades ända till 1950- 
talet. Dricksglaset fanns till salu så sent 
som 1960. Förslaget hette "Bölgeblick" 
och designer var arkitekt Aino Aalto. I 
samtliga föremål pryds glasets utsida av 
jämna ringar i avsatser. De täcker den 
pressade glasmassans ojämnheter och 
bubblor. Aino Aaltos sockerskål och 
gräddsnäcka är till formen runda I boll
form. I de övriga föremålen är kanterna 
raka, sneddade uppåt.

och dess dekorativa

"Bölgeblick" gavs namnet "Aalto" då 
serien togs i produktion. Efter tävlings- 
ritningarna tillverkades kannan, glaset, 
en fruktskål och ett filfat. Sockerskålens 
och gräddsnäckans form förenklades då 
man började tillverka dem för för
säljning. Vid Karhula glasbruk till
verkades därutöver andra föremål för 
"Aalto"-serien: tallrikar, muggar, vaser 
och smörburkar med lock.

I konstglasgruppen deltog också ett 
originellt förslag till en vas för olika 
långa blommor. Vasens mitt höjer sig 
trappformigt så att olika långa blommor 
kan placeras i vasen. Föremålet hade 
formgivits av Aino Aalto och det frams
tälldes uppenbarligen i några få modell
exemplar vilka presenterades vid utställ
ningen av Aalto-möbler i varuhuset 
Fortnum & Mason år 1933.Tredje priset gick till förslaget "Press" - 

namnet syftar på tillverkningsmetoden i 
pressat glas. Också detta förslag 
byggde på enhetliga volymer och 
enhetlig dekor, ett sågtandat band.

Denna design representerar på ett 
utmärkt sätt det funktionalistiska 
tänkandet — samtliga föremål är väl 
anpassade till varandra och för olika 
ändamål. Förslagets funkistexter 
betonar det moderna Intrycket. "Press" 
hade utarbetats av inredningsarkitekt 
Lisa Johansson. I fabrikens produktion

I gruppen konstglas frånsåg man 
funktionalistiska ändamålsenlighets- 
principer och fria, fantasifulla, stundom 
lyxiga och stundom opraktiska idéer fick 
fritt spelrum.

Tävlingens betydelse

Arrangörer för glastävlingen 1932 var 
A. Ahlström Oy:s bägge glasbruk, Kar
hula och Iittala. Samtliga prisbelönta15



förslag förverkligades emellertid vid * #*1
Karhula glasbruk. I denna tävling, liksom 
i andra Industriella tävlingar, var det 
fråga om att vinna viktiga marknads
andelar med hjälp av högklassiga pro
dukter. Man ville göra Karhula glasbruk 
till en producent av modernt glas i den 
köpande allmänhetens ögon. Brukets 
produkter följde en linje av saklighet 
och stil, vilket svarade mot den allt mer 
urbaniserade finländska befolkningens 
behov. Iittala steg fram som den mo
derna glastillverkaren först under föl
jande årtionde.

Ц

Riihimäki glasbruk hade i sin tävling 
år 1928 fått fram en rad nya, moderna 
modeller. I jämförelse med dem kan 
emellertid resultatet av Karhulas och 
littalas glastävling anses rentav radikalt. 
Särskilt det pressade glaset skiljde sig 
med sina enkla former helt från de kris
tallimitationer som tillverkades vid and
ra glasbruk. Likaså representerade de 
nya, renodlat enkla glasen och bägarna 
hos Karhula en modernare anda än and
ra tillverkares produkter.

Elmer Granlund, föremål för toalettbord, sign. 444

Karhulas och littalas tävlingsjury belö
nade konsekvent de mest förenklade 
och samtidigt mest funktionella förs
lagen. Bland tävlingsbidragen fanns 
också dekorativ design starkt bunden 
till traditionerna. Intresset för en kva
litetshöjning i glasbrukets produktion 
bevisas också av det faktum att Göran 
Hongell under tävlingens gång enga
gerades som Karhula glasbruks konst
närliga rådgivare. Det är tack vare ho
nom den rena enkelhet som präglar 
Karhulas och littalas produktion har 
förts vidare också till senare generatio
ners glasdesigners.

Glastävlingen år 1932 väckte på sin tid 
stor uppmärksamhet och fick mycket 
beröm. Redan vid årsskiftet 1932—33 
presenterades modellexemplaren vid en 
konstindustriutställning i Helsingfors. 
Jurymedlemmen Rafael Blomstedt skrev 
då om dem i tidningen Arkitekten.8*

Antti Salmenlinna, föremål för toalettbord, täv
lingsförslag

Gustaf Strenge!! valde samtliga pris- 
belönta glaskollektioner för att illustrera 
sitt verk ”Hur jag inreder mitt hem med 
inhemska föremål” (1933). Bokens ända
mål var att presentera bruksföremål 
som var enkla till formen, ändamålsen
liga och modernt stilfulla och samtidigt 
att fungera som guide vid inköp av hem
inredning.91

Karhula och Iittala glasbruks tävling år 16
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1932 förde för första gången fram just 
dessa ändamålsenliga och modernt stil
fulla modeller I enkla former för produk
tion inom finländsk glasindustri och så
lunda kom tävlingen att innebära funk
tionalismens genombrott i vår glasin
dustri.

ili
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KÄLLHÄNVISNINGAR:

1. Juryns protokoll och uppgifterna om företagets 
representanter i juryn är försvunna.
2. SAFA, årsberättelse 1932. Arkitekten 4/1932.
3. Konstindustriförbundet 
mötesprotokoll 17. 3. 1932. 3. Ornamos arkiv.
4. Karhula Oy:s brev till Göran Hongell 
20. 9. 1932. A. Ahlström Ab:s arkiv vid Karhula 
fabriker.

5. Tävlingsbidragen finns uppbevarade i Karhula 
glasmuseums arkiv.
6. Aino och Alvar Aaltos glasproduktion har detal
jerat beskrivits i en artikel av Timo Keinänen: Aino 
ja Alvar Aallon lasiesineitä (Aino och Alvar Aaltos 
glasföremål) Arkkitehti 8/1980.
7. Uppgifterna bygger på korrespondensen mel
lan Karhula Oy och formgivarna under åren 
1932-33. A. Ahlström Ab:s arkiv vid Karhula 
fabriker.

8. R(afael) B(lomstedt), Taideteollisuusnäyttely - 
Konstindustriutställningen. Arkitekten 12/1932.
9. Gustaf Strengeil: Miten sisustan kotini kotimai
sin esinein? (Hur jag Inreder mitt hem med 
inhemska föremål) Borgå 1933.

5

i Finland Ornamos

# 4"

Antti Salmenlinna, föremål för toalettbord, täv
lingsförslag Flora".
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TAIDETEOLLISUUDEN KONSTRUKTIIVINEN PERINNE

Leena Maunula

Franckin kanssa. Rationaalinen kon- 
struktiivisuus on ollut aina Franckin 
oman suunnittelijantyön ohjeita. Se ei 
kuitenkaan sulje pois sitä taiteellista ki
pinää, jonka tulee välttämättä sisältyä 
muotoilijankin työhön.

Suomalaisella taideteollisuudella on ta
vallaan kahdet kasvot — toiset ovat run
saan ja yksilöllisen taidekäsityön ja toi
set rationaalisen ja tarkoituksenmukai
sen joukkotuotannon. Molemmilla suun
tauksilla on vankka sijansa ja niiden juu
ret johtavat vuosisadanvaihteen muotoi
lun pioneeriaikoihin niin, että voidaan 
puhua kahdesta rinnakkaisesta perin
teestä.

Taideteollisuuden konstruktiivinen pe
rinne ulottuu Franckin mielestä yhtä pit
källe kuin ihmisen tarve valmistaa itsel
leen käyttöesineitä savesta, puusta tai 
langoista. Suomalaisen taideteollisuu
den konstruktiivista perinnettä ovat 
puun varvuista punottu pajukori tai rie
vuista kudottu räsymatto. Perinteinen 
suomalainen räsymatto on myös malli
esimerkki materiaalin ekonomisesta uu
delleenkäytöstä — kuluneet puuvillaiset 
käyttövaatteet leikataan kuteiksi, joista 
kudotaan tukeva peitto lattialle suojaksi 
kylmää vastaan. Matto on niin jokapäi
väinen asia, että sellainen löytyy yhä lä
hes jokaisesta suomalaisesta kodista. 
Jokainen matto on oma yksilönsä ja sen 
raitojen väritys on usein kaunis kertoen 
tekijänsä herkkyydestä ja ilmaisuntajus-

Muuan tyypillinen ero on se, että toinen, 
yksilöllinen perinne on ollut sävyltään 
kansallismielinen — nuoressa maassa 
kuten Suomi taideteollisuuskin on ollut 
mukana rakentamassa kansallista iden
titeettiä. Rationaalinen konstruktiivinen 
perinne on ollut luonteeltaan kansainvä
lisempää — se on liittynyt siihen sa
maan uudistusliikkeeseen, joka on pyrki
nyt uudistamaan koko modernia euroop
palaista ympäristöä ja sen muotokieltä.

Tällainen karkea jako ei tietenkään ker
ro koko totuutta. Juuri näiden kahden 
perinteen yhteenlomittumisesta johtuu
kin varmasti se, että moderni muoto on 
juurtunut osaksi suomalaista elinympä
ristöä näkyvämmin kuin monessa muus
sa maassa. Suomalaisella taideteolli
suudella on ollut elinvoimaa ja se on 
saavuttanut myös huomattavia kansain
välisiä tunnustuksia.

ta.

Konstruktivismi taiteen tyylilajina sen si
jaan on vieras suomalaiselle taideteolli
suudelle toisin kuin siitä on tullut ilmai
sukeino kuvataiteessa tai arkkitehtuu
rissa. Kun neuvostoliittolaiset avantgar- 
detaiteilijat ulottivat vallankumouksen 
jälkeisiä kokeilujaan myös taideteolli
suuteen, heidän työtään ei tunnettu vas
ta itsenäistyneessä naapurimaassa Suo
messa. Puhdas konstruktivismi ei istu
nut suomalaiseen muotoiluun myöhem
minkään niin funktionalistista tai ratio
naalista kuin suunnittelu parhaimmil
laan saattoi ollakin.

Professori Kaj Franck on suomalaisen 
sodanjälkeisen teollisuuden johtavia 
suunnittelijoita. Omassa työssään pos
liinin ja lasin suunnittelijana professori 
Franck on osoittanut, miten teollinen 
muotoilu ja taidekäsityö eivät sinänsä 
ole toinen toistensa vastakohtia vaan 
saman asian kääntöpuolet: tavoitteena 
on humaanin ja ihmisläheisen elinym
päristön suunnittelu esinein, joiden 
muoto on aina ihmiskäden työtä tuotan
tomenetelmistä riippumatta. Franck itse 
suunnittelee sekä suurten sarjojen as
tioita teollisuudelle että yksilöllistä tai
delasia.

Alvar Aalto ja hänen nuoret arkkitehti- 
kollegansa toivat 20- ja 30-lukujen vaih
teessa kansainvälisen funktionalismin 
uudistuspyrkimykset Suomeen. Taide
teollisuudessa ei vielä tuolloin oltu yhtä 
rohkeasti valmiita ympäristön uudistuk
seen. Vasta sodan jälkeen 50-luvulla 
suomalainen teollisuus otti muotoilijat 
täysvertaisiksi jäseniksi työryhmäänsä. 
Teollisuustuotteiden muotoiluun alet
tiin uhrata voimavaroja ja se tapahtui

Tämä kirjoitus, jossa tarkastellaan tai
deteollisuuden konstruktiivista perin
nettä ja sen tulevaisuuden haasteita, 
pohjautuu keskusteluihin professori 18



suuren molemminpuolisen Innostuksen 
vallitessa, jolloin hiottiin sekä muotoili
joiden kykyjä että teollisuuden tuotanto
tekniikkaa. Hyvin ja modernisti muotoil
luista teollisuustuotteista tuli samalla 
varteenotettavia vientituotteita.

niukkoihin oloihin löytyy kalastajien 
kulttuureista. Kansanperinne tällä ta
voin ymmärrettynä ei ole vaikuttanut 
muotoilijoiden työhön ennen kuin vasta 
viime aikoina reaktiona kaupallisen yli
kansallisen kulttuurin kulutusta koros
tavalle asennoitumiselle. Kansallisen 
kulttuurin arvot on tällöin ymmärretty 
syvällisemmin kuin vain kopioimalla nii
den koristeellisia ulkonaisia muotoja.

Taideteollisen koulutuksen saaneet 
suunnittelijat olisivat olleet jo 30-luvulla 
valmiita teollisuuden palvelukseen, 
vaikka heidän koulutustaan hallitsi tuol
loin vielä vanha käsityötradltio. Kaj 
Franck on sitä mieltä, että sotavuosien 
pula-aika opetti muotoilijoille välttämä
töntä yhteiskunnallista ajattelua. Vai
keissa oloissa koettiin tarpeelliseksi 
suunnata työn tulokset koko kansalle. 
Franck itse suunnitteli tunnetut Kilta- 
astiansa nimenomaan sodanjälkeisiin 
ahtaisiin asuntoihin, joiden keittiöissä 
oli vain niukasti säilytystiloja.

Franckin arvostamaa rationaalista "niuk
kuuden periaatetta" edustavat myös 
monet viime vuosisadan varhaiset teolli
suustuotteet, joissa teolliseen valmis
tukseen luontaisesti sopivia perusmuo
toja on käytetty tarkoituksenmukaises
ti. Franckin omien astioiden innoituk- 
senlähteitä ovat olleet juuri tällaiset van
hat teolliset käyttöesineet kuten taikina- 
kulhot tai litranmitat. Niiden muoto on 
hioutunut valmiiksi.

Pulavuosien suunnittelu oli realistista, 
jolloin aitoon konstruktiivisuuteen kuu
luvasta niukkuudesta tuli suunnitteli
joille inspiraation lähde. Kotimaisista 
materiaaleista tehtiin korvikkeita tuon
titavaroille ja suunniteltiin paperlkankal- 
ta, puukenkiä ja tuohitapetteja.

Esinesuunnittelun aitoa konstruktiivi- 
suutta edustaa Franckin mielestä myös 
se näkökohta, että suunnittelija ennakoi 
tarkoituksenmukaisen valmistamisen, 
ettei materiaalia tai energiaa hukkaannu 
tarkoituksettomiin jätteisiin. Valkoinen 
väri on monien modernien suunnitteli
joiden esteettinen ihanne. Kuitenkin esi
merkiksi paperin tai kankaan valkaisu 
on juuri vesiä saastuttavaa teollisuutta, 
mikä Suomen järville on ollut viime vuo
sien vakava ongelma.

Sotavuodet ja jälleenrakennuksen aika 
säilyttivät myös kansantaitoja ja oma
varaisuutta, joka vanhastaan kuului 
maatalousvaltaisen Suomen kansan
perinteeseen. Talot rakennettiin omatoi
misesti puusta ja taito valmistaa teks
tiilit säilyi kodeissa. Teollistumisen 
murros suurine yhteiskuntarakenteen 
muutoksineen tapahtui Suomessa vas
ta 50-luvulta lähtien, jolloin perinteen 
katkeaminen oli erityisen raju.

Taloudelliset lainalaisuudet ovat johta
neet siihen, että monien pienten mutta 
korkean elintason maiden kuten Suo
menkin teollisuus on joutunut reagoi
maan muuttuneisiin oloihin. Hyviä ja 
halpoja käyttöesineitä tuodaan maahan 
eikä teollisuuden ole mielekästä ryhtyä 
kilpailemaan niiden kanssa vaan sen si
jaan erikoistua suunnittelemaan asioita, 
jotka puolestaan kelpaavat vientiin kan
sainvälisille markkinoille. Suomalainen 
lasi- ja tekstiiliteollisuus esimerkiksi 
ovat viime aikoina vakavasti kärsineet 
tällaisesta halpatuonnista.

Franckin mielestä minkään maan teol
lisuustuotteita ei kuitenkaan tulisi suun
nitella vain viennin tarpeisiin. Etenkin 
pienessä maassa joudutaan tällöin seu
raamaan Mian orjallisesti muiden maiden 
muotokulttuureja. On aina vaarallista, 
jos kulttuuri joudutaan rakentamaan vie
raalle pohjalle. Tällaisten ongelmien 
ratkominen on muotoilijoidenkin asia ja 
osa rationaalisen ympäristönsuunnitte
lun pulmia.

Kun perinteet katkesivat, se johti muo
toilussakin eräänlaiseen mässäilyyn, yli- 
mittakaavaisuuteen, materiaalien tuh
laukseen ja keksimiseen keksimisen it
sensä vuoksi. Kaj Franckin mielestä 
suunnittelijoiden on tärkeätä muistaa, 
että puutteestakin voi inspiroitua. Hä
nestä mikään ei ole niin kiehtova esi
merkki tarkoituksenmukaisesta suunnit
telusta kuin arktisten kansojen kulttuu
rit, joita meillä Suomessa edustaa poh
joisen Lapin saamelainen kansankult
tuuri.

Arktisten kansojen käyttöesineet ovat 
luonnostaan funktionaalisia ja kepeitä 
kantaa mukana 
omaisuus on niukka mutta jokainen esi
ne sitä huolellisemmin suunniteltu. Sa
manlaista ekologista sopeutumista

paimentolaisten
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Teollisuuden haasteita on Franckin 
mielestä ymmärtää uhrata riittävä panos 
muotoilun edellyttämään tutkimukseen 
ja Innovaatioon sen sijaan, että tähdä
tään yksinomaan kylmään markkinoin
tiin. Suurissa tehtaissa tulisi olla pieniä 
kokelluverstalta, joissa säilyy tuntuma 
luovaan työhön ja joissa luodaan joukko- 
tuotannon tekninen ja taiteellinen pe
rusta. Yhdenkään maan el ole varaa luo
pua taldekäsltyöstä tai omavaraisesta ja 
joustavasta pientuotannosta. Niissä on 
kansallisen esinekulttuurin siemen.

Franckin mielestä tulevaisuuden edistyk
sellinen suunnittelu ei koskaan voi olla 
yksinomaan muoto-ongelmien ratko
mista vaan ympäristön kokonaisvaltais
ta suunnittelua. 1980-luvun hyvää kons
truktiivista suunnittelua edustaa nimen
omaan toiminnallinen suunnittelu. Se 
saattaa olla jopa suunnittelun suunnit
telua, koulujen, sairaaloiden ja laitosten 
toiminnan suunnittelua niin että ympä
ristö ei muutu vieraaksi ja mekaaniseksi 
vaan helppokäyttöiseksi ja inhimillisesti 
rikkaaksi.

Kilta-astiasto, lasitettu kivitavara Kaj Franck/Oy Arabia Ab 1951
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KONSTINDUSTRINS KONSTRUKTIVA 
TRADITION
Leena Maunula

Den finländska konstindustrin kan sägas 
ha två ansikten — det ena representeras 
av ett rikligt och personligt konsthant
verk och det andra av en rationell och 
ändamålsenlig massproduktion. Bägge 
riktningarna har sin etablerade ställning 
och bägge har sina rötter i formgivning
ens pionjärperiod kring sekelskiftet. Man 
kan således tala om två parallella tradi
tioner.

samhet. Detta utesluter emellertid inte 
den konstnärliga gnista som är nödvän
dig också i formgivarens arbete.

Konstindustrins konstruktiva tradition 
sträcker sig enligt Franck lika långt till
baka i tiden som människans behov att 
göra sig bruksföremål av lera, trä eller 
trådar. Den finländska konstindustrins 
konstruktiva tradition omfattar av kvistar 
flätade videkorgar lika väl som mattor 
vävda av trasor. Den traditionella finländ
ska trasmattan är ett typexempel på eko
nomisk återanvändning av material — 
slitna bomullskläder klipps till väft och 
vävs till stadiga mattor till skydd mot 
golvets kyla. Mattan är en så alldaglig 
sak att den alltjämt har sin plats i snart 
sagt varje finländskt hem. Varje matta är 
individuell och randningens färgsättning 
är ofta vacker, ett bevis för sensibilitet 
och uttrycksförmåga hos den som vävt 
mattan.

En typisk skillnad är den, att den ena, 
individuella traditionen har varit folklig till 
karaktären — i ett ungt land som Finland 
har också konstindustrin haft sin del i 
uppbyggandet av en nationell identitet. 
Den rationella, konstruktiva traditionen 
har haft en mer internationell inriktning 
— den har förenat sig med den nydanan
de rörelse som har strävat till att refor
mera hela den moderna europeiska mil
jön och dess formspråk.

En dylik grovindelning säger naturligtvis 
inte hela sanningen. Det är sannolikt just 
växelverkan mellan dessa två traditioner 
som lett till att modern form har föran
krat sig i och blivit en del av den natio
nella livsmiljön på ett mer uppenbart 
sätt än i många andra länder. Den fin
ländska konstindustrin har livskraft och 
den har uppnått betydande internatio
nellt erkännande.

Konstruktivismen som en stilart inom 
konsten är däremot främmande för fin
ländsk konstindustri, i motsats till bild
konsten eller arkitekturen där den blivit 
en uttrycksform. Då sovjetiska avantgar
dekonstnärer efter revolutionen med sina 
experiment nådde in också på konst
industrins område, kände man inte deras 
arbete i grannlandet Finland som så nyss 
blivit självständigt. Den rena konstrukti
vismen fann inte heller senare en plats i 
finländsk formgivning, hur funktionell 
eller rationell formgivningen än kunde va
ra när den var som bäst.

Professor Kaj Franck är en av de ledande 
formgivarna inom finländsk efterkrigsin- 
dustri. I sin egen verksamhet inom pors
lins- och glasdesign har professor Franck 
visat att industriell design och konsthant
verk inte i sig är varandras motsatser 
utan två sidor av samma sak: målet är att 
planlägga en human och människonära 
livsmiljö med hjälp av föremål formgivna 
av människohand, oberoende av produk
tionsmetod. Franck själv planerar såväl 
stora kärlserier för industrin som indi
viduellt konstglas.

Alvar Aalto och hans unga arkitektkolle
gor förde i skiftet mellan 20- och 30-talen 
in den internationella funktionalismens 
reformsträvanden i Finland. Inom konst
industrin var man på den tiden ännu inte 
lika modigt redo för en reform av miljön. 
Först efter kriget, under 50-talet, upptog 
den finländska industrin formgivarna 
som fullvärdiga medlemmar i sin krets. 
Man började offra kraftresurser på form
givning av industriprodukter och det 
skedde i en anda av ömsesidig en
tusiasm, allt medan formgivarnas ta
langer och industrins produktionsteknik 
finslipades. Väl och modernt formgivna

Denna artikel om konstindustrins kons
truktiva tradition och de utmaningar 
framtiden ställer den inför, baserar sig på 
samtal med professor Franck. Rationell 
konstruktivism har alltid varit ett av 
rättesnörena för professor Francks verk21



de attityder. Den nationella kulturens 
värden har sålunda getts en djupare inne
börd än om man stannat vid att blott och 
bart kopiera dess dekorativa yttre former.

industriprodukter blev samtidigt beak- 
tansvärda exportprodukter.

Designers med konstindustrien skolning 
skulle redan under 30-talet ha varit färdi
ga att träda i industrins tjänst, även om 
deras utbildning då ännu dominerades av 
den gamla hantverkstradltionen. Kaj 
Franck anser, att krigsårens kristid lärde 
formgivarna ett nödvändigt nytt, socialt 
tänkesätt. Under svåra förhållanden fann 
man det angeläget att rikta arbetets re
sultat till hela folket. Franck själv pla
nerade sina berömda Kilta-kärl speciellt 
just med tanke på efterkrigstidens trånga 
bostäder, där man hade knappt om förvar- 
ingsutrymme i köket.

Den rationella "knapphetens princip” 
som Franck uppskattar representeras 
också av många av 1800-talets tidiga 
industriprodukter i vilka grundformer, 
som naturligt lärnpar sig för industriell 
produktion, har utnyttjats ändamålsen
ligt. Inspirationskällor för Francks egna 
kärl har varit just sådana gamla indus
triella bruksföremål som deg t råg eller 
litermått. Deras form är färdig, finslipad.

Äkta konstruktivism inom föremålspla- 
neringen är enligt Franck också det, att 
designern framsynt beaktar en ändamåls
enlig tillverkning, så att varken material 
eller energi går förlorade i meningslöst 
avfall. Den vita färgen är enligt många 
moderna designers ett estetiskt ideal. 
Ändå innebär t.ex. blekning av papper 
och tyg industriell nedsmutsning, vilket 
under senare år har varit ett allvarligt 
problem med tanke på Finlands vatten
drag.

Ekonomiska lagbundenheter har lett till, 
att industrin i små men högt utvecklade 
länder som Finland har fått lov att reage
ra på en ny situation. Goda och billiga 
bruksföremål importeras och för indus
trin är det inte meningsfullt att börja kon
kurrera med dem. Den bör I stället spe
cialisera sig på design av ting som i sin 
tur är konkurrenskraftiga på internatio
nella marknader. T.ex. den finländska 
glas- och textilindustrin har under senare 
tid drabbats hårt av dylik billigimport.

Kristidens design var realistisk, den 
knapphet som präglar den-äkfa kons
truktivismen blev en inspirationskälla för 
formgivarna. Av inhemskt material gjor
des surrogat för importvaror, man de
signade papperstyger, träskor och näver
tapeter.

Krigsåren och återuppbyggnadstiden 
vidmakthöll också de folkliga färdigheter 
och den självhushållning som av gam
malt hörde till det jordbruksdominerade 
Finlands folktradition. Husen byggde 
man på eget initiativ av trä och konsten 
att förfärdiga textiler upprätthölls i hem
men. Industrialiseringens brytningstid 
med sina stora förändringar i själva sam
hällsstrukturen inföll I Finland först un
der 50-talet och därefter; traditioner bröts 
häftigare än någonsin.

Då traditioner dog ut ledde det också 
inom formgivningen till ett slags frosserl, 
till overdimensionering, slöseri med ma
terial och en tendens att uppfinna för 
uppfinnandets egen skull. Enligt Kaj 
Franck bör planeraren alltid komma ihåg 
att också brist kan fungera som inspira
tionskälla. Han finner ingenting mer fas
cinerande som exempel på ändamål
senlig planering än de arktiska folkens 
kulturer, hos oss representerade av den 
samiska folkkulturen i norra Lappland.

Franck anser att Inget land bör rikta in sin 
industriproduktion enbart på export. 
Särskilt i ett litet land blir man då tvungen 
att alltför slaviskt följa andra länders 
formkulturer. Det är alltid farligt om kul
tur byggs på främmande grund. Dylika 
problem är också formgivarens huvudbry 
och en del av problematiken inom ratio
nell miljöplanering.

Enligt Franck kan en framstegsvänlig 
framtidsplanering aldrig utgå från att lösa 
enbart formproblem utan bör alltid om
fatta en helhetsinriktad planering av mil
jön. Konstruktiv planering av gott 1980- 
talsmärke är uttryckligen den funktionel
la planeringen. Det kan rent av bli fråga 
om att planera planeringen, att planera 
verksamheten Inom skolor, sjukhus och 
Institutioner så, att omgivningen inte 
blir främmande och mekanisk utan lätt-

De arktiska folkens bruksföremål är av 
naturen funktionella och lätta att bära 
med sig — nomaders egendom är knapp, 
men varje föremål är desto mer omsorgs
fullt planerat. Samma ekologiska anpass
ning till knäppa förhållanden finner man 
hos fiskarkulturer. Folktradition i denna 
mening har först under allra senaste tid 
påverkat formgivarnas arbete, som en 
reaktion mot den kommersiella, multi
nationella kulturens konsumtlonslnrlkta- 22
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der, dar kontakten till det skapande arbe
tet upprätthålls och där man skapar en 

En av utmaningarna för industrin är en- teknisk och konstnärlig grund för mass- 
ligt Franck att förstå att offra tillräckligt produktionen. Inget land har råd att avstå
mycket på den forskning och innovation från konsthantverket eller från en själv
formgivningen förutsätter i stället för att ständig och smidig småproduktion. Häri 
satsa allt på kall marknadsföring. Stora ligger den nationella föremålskulturens 
fabriker borde ha små experimentverkstä- kärna.

hanterlig och mänskligt rik.
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TOIMINTAKERTOMUS 1980

KATSAUS 1980

Yhdistyksen toimintaa on sävyttänyt kertomusvuonna kansallisen ja kansainvä
lisen taloudellisen tilanteen paraneminen ja kulttuuri-ilmapiirin yleinen myöntei
syys. Muotoilun alueella on maassamme tapahtunut paljon konkreettista: näyt
telyitä, kokouksia, Ornamon juhlavuodeksi 1981 organisoiman kansainvälisen 
kongressin järjestelyt, julkaisutoiminnan, henkilöyhteyksien, tiedustelujen ja vie
railujen lisääntymistä.

Samalla on tullut esille ongelmia, jotka jatkuvasti odottavat ratkaisua. Muotoi
lun perustutkimusta on liian vähän. Siitä johtuu muun muassa käsitteiden seka
vuus, joka haittaa erityisesti kansainvälistä kanssakäymistä, mikä taas on kaiken 
kaikkiaan vahingollista muotoilulle, sen edistämiselle ja ymmärtämiselle. Suo
malaisen muotoilun historiaa ei ole kirjoitettu. Sen vuoksi jokainen teema- 
näyttely edellyttää erillistä pohjasta saakka lähtevää tutkimustyötä, joka pakos
takin muodostuu sattumanvaraiseksi, epätäydelliseksi ja erittäin työlääksi.

Yhdistyksen toiminta on laajentunut ja syventynyt. Yhdistyksen rooli alueen 
aatteellisena, muotoilua edistävänä järjestönä on kiinteytynyt. Kotimaan toimin
nassa ovat Muotoiluraadin tavoitteet kehittyneet. Suomi muotoilee 2 -näyttely 
on selvästi osoittanut vuosittaisen katselmuksen tarpeelliseksi. Kertomusvuon
na tarjottiin näytteille yhtä paljon, osin enemmän teoksia kuin ensimmäiseen 
näyttelyyn 1979, joka kuitenkin kattoi useamman vuoden tuotannon. Tiedotus- 
lehden, kuvateoksen ja filmin suunnittelu- ja toteuttamistyö on antanut uusia 
virikkeitä tulevaisuutta varten.

Ulkomainen näyttelytoiminta on luonut mahdollisuuksia tiiviiseen ja hedelmäl
liseen yhteistyöhön rakennustaiteen ja kuvataiteiden kanssa yhteisten näyttelyi
den puitteissa. Niissä esille tuotu kokonaisympäristöllinen näkökulma on avarta
nut käsityksiä mukana olevista taidelajeista kunkin suhteellisesta merkityksestä 
ihmisen elämänympäristön muodostamassa toiminnallisessa ja esteettisessä 
kokonaisuudessa. Näiden näyttelyiden ulkomailla saavuttama myönteinen vas
takaiku puolestaan on ollut sekä rohkaiseva että näkemyksiä laajentavaa. Esi
merkkinä voi mainita Funkis -näyttelyn, jonka esittäminen Tukholmassa avasi 
aivan uusia näkymiä suomalaisen funktionalismin kansainväliseen merkityk
seen. Samoissa yhteyksissä myös muotoilun koko järjestörakenne Suomessa 
on herättänyt aktiivista mielenkiintoa.

Kertomusvuoden toimintaan on sisältynyt myös runsaasti seuraavina vuosina 
niin kotimaassa kuin ulkomailla toteutettavien tapahtumien suunnittelua. Niistä 
mainittakoon Muotoiluraadin kehittäminen, kotimaan ja ulkomaiden näyttely- 
projektit, julkaisu- ja tiedotustoiminnan tehostaminen.
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Taiteilijaprofessori Antti Nurmesniemi 
Osastopäällikkö Olli Närvä 
Sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari 
Pääkonsuli Pauli Paaermaa 
Professori Reima Pietilä 24



Professori Aarno Ruusuvuori 
Professori Timo Sarpaneva 
Teoll.muotoilija Antti Siltavuori 
Vuorineuvos Olavi Sohlberg 
Johtaja Harry Sucksdorff 
Kulttuurisihteeri Helena Suomela 
Kauppaneuvos P. H. Taucher 
Toimitusjohtaja Åke Tjeder 
Akateemikko Tapio Wirkkala

Johtokunta

Varatuomari Karl Langenskiöld. puheenjohtaja 
Toim.joht. Åke Tjeder, varapuheenjohtaja 
Toim.joht. Göran Andersson 
Toim.joht. Harri Malmberg 
Sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari 
Teoll.muotoilija Antti Siltavuori 
Museonjohtaja Jarno Peltonen (itseoikeutettuna) 
Toim.joht. Tapio Periäinen (itseoikeutettuna)

Tilintarkastajat

Dipi.ekon. Ejnar Sandman, tilintarkastaja KHT.
Sis.arkk. Antti Paatero 
Varalla:
Dipi.ekon. Magnus Öhberg
Kauppatiet.maist. Per-Olof Stenvall, tilintarkastaja KHT.

Toimisto

Tapio Periäinen, toimitusjohtaja
Harriet Andersson, toimiston esimies ja hallinnollisten elinten sihteeri
Marjukka Autio, talouspäällikkö ja kirjanpitäjä
Anneli Lindström, tiedotuspäällikkö
Kristiina Paatero, näyttelypäällikkö (alkaen 20.10.)
Tony Parkkima, kuva-arkiston ja kirjaston hoitaja 
Elisabeth Pasenius, toimistosihteeri 
Helmiriitta Sariola, näyttelypäällikkö 
Sirkka-Liisa Bröderman, toimistoapulainen

Yhdistyksestä on vuoden aikana postitettu 2085 kirjettä.

Kokoukset

Vuosikokous pidettiin 14.4.1980
Hallintoneuvostoon kokoontunut 2 ja johtokunta 12 kertaa

TIEDOTUSLEHTI "FORM FUNCTION Finland”

Barbro Kulvik-Siltavuori, päätoimittaja (alkaen 1.7.) 
Eeva Siltavuori, toimitussihteeri (alkaen 1.7.)

MUOTOILURAATI

Toim.joht. Tapio Periäinen, puh.joht. (Taideteollisuusyhdistys) 
VTT Riitta Auvinen25



Kuvanveistäjä Heikki Häiväoja
Tekn.lis. Hellikki Järvenpää
Teoll.muotoilija Veikko Kamunen (Ornamo)
Toim.joht. Esa Kolehmainen 
Tekst.tait. Irma Kukkasjärvl (Ornamo)
Varatuomari Karl Langenskiöld (Taideteollisuusyhdistys)
Sis.arkk. Orvokki Niiniranta(Ornamo)
Sis.arkk. Lasse Ollinkari (Taideteollisuusyhdistys)
Graafikko Jukka Pellinen
Museonjohtaja Jarno Peltonen (Taideteollisuusmuseo)
FK Helmiriitta Sariola, sihteeri

Muotoiluraati on kuluneen vuoden aikana kokoontunut 20 kertaa.

JÄSENKUNTA

Maksavia jäseniä 365 
Vapaajäseniä 1805

Yhteisöjäseniä 35:

Aaltosen Tehtaat Oy, Sarvis 
Aarikka Koru Oy 
Oy Aga Ab
A. Ahlström Oy Iittalan Lasitehdas
Artek Oy Ab
Asko-Upo
Finnair Oy
Oy Fiskars Ab
Frenckellin Kirjapaino Oy
Oy Hackman Ab
Haimi Oy
Dora Jung Textil
Kalevala Koru
Kohvilla Oy-Ab Inhemsk UH
Lapponia Jewelry Oy
Oy Mainos Taucher Reklam Ab
Marimekko Oy
Metsovaara Oy
Neovius Oy
Studio Nurmesniemi
Kultaseppämestari Kalevi Piirainen
Rauma-Repola Oy
Lena Reweil Textile Studio Ky
Oy G. W. Sohlberg Ab
Sopenkorpi Oy
Oy Stockmann Ab
Suomen Höyrylaiva Oy
Oy Tampella Ab
Teollisuuden Keskusliitto
Oy A. Tillander Ab
Oy Tillander Ab
Galerie Björn Weckström Ky
Fredrika VVetterhoff-säätiö
Helmi Vuorelma Oy
Oy Wärtsilä Ab, Arabia ja Nuutajärven lasitehdas

Jäsenarpajaiset

Vuosittaiset arpajaiset pidettiin 18.12. 26



t 4* 4

::

11 IIrl

№ i /í

li, 1 I

ж11
v , -

Ж
X

IЖ*
V .,„ .

1

VUOKKO
ELI MÄEN KATU 14 В. 00510 HELSINKI 51. PUH. 750 144.

mi
«*

tk
.3#

^



NÄYTTELYT

Kotimaa

Suomi muotoilee 2, 25.11.80—25.1.81

Yleinen taideteollisuuden vuosinäyttely järjestettiin nyt toisen kerran Taideteol
lisuusmuseossa. Yhdistys aloitti vuonna 1979 uudelleen vuosinäyttelyt, joita 
oli järjestetty yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa säännölli
sesti vuosina 1929—1960. Näyttelytöiden valvonnan suoritti Taideteollisuusyh
distyksen ja Ornamon yhteinen Muotoiluraati avustajinaan asiantuntijajäsenet: 
muotitaiteilija Riitta-Liisa Haavisto, tekstiilitaiteilija Immi Halsti, sisustusarkki
tehti Arto Kukkasniemi, muotoilija Olli Tamminen ja keraamikko Oiva Toikka.

Näyttely käsitti yhteensä 322 esinettä 74 valmistajalta. Näyttelytyöt kattoivat 
tässä toisessa vuosinäyttelyssä myös koko kentän taidekäsityöstä teolliseen 
muotoiluun. Näyttelyarkkitehti oli sisustusarkkitehti Simo Heikkilä. Näyttely 
oli jäsennelty seuraavasti: Tekstiili: teollinen tekstiili, taidetekstiili, vaatteet — 
Huonekalut — Valaisimet — Keramiikka: käsityö/uniikki, keramiikka/teollinen — 
Lasi: käsityö/uniikki, teollinen lasi — Teollinen tuotesuunnittelu — Metallitaide- 
käsityö — Puisia taidekäsitöitä — Nahkatyöt — Lelut — Käyttögrafiikka.

Näyttely sai runsaasti huomiota osakseen lehdistössä. Arvioinnit olivat osin risti
riitaisia. Otsikolla ”Vuoden 1980 muodot puntarissa" kirjoitti Helsingin Sanomat/ 
Leena Maunula 14.12.80: "Vuosi sitten järjestetty ensimmäinen näyttely oli pe
linavaus, jonka esineistö valittiin väljästi 
muotoilee’ -näyttely on päässyt tavoitteeseensa. Se on tiukemmin vuosinäyt
tely. Esineet ja suunnitelmat ovat uusia, lähivuosien satoa. Jotkut tehtaat ovat 
oivaltaneet tilaisuuden esitellä ennakolta ensi vuoden mallistoaan. ... Osallistu
jien ja esineiden suuri määrä tekee väistämättä myös sen, että yksityiset tärkeät- 
kin työt joutuvat osaksi kokonaisuutta. Kukin katsoja poimii joukosta mieleisen
sä kokonaiskuvan, mutta kenenkään taiteilijan profiili ei voi piirtyä erikseen tässä 
katselmuksessa. Vertailutilanteessa nimenomaan on näyttelyn paras anti...

Näyttelylle on itse asiassa kunniaksi sen maltillisuus ja totinen arkisuus. Taide
teollisuutemme kultavuosien 50- ja 60-lukujen näyttelykäytännölle koitui viime 
kädessä turmioksi halu esitellä toinen toistaan hämmästyttävämpiä suorituksia 
ja näyttelyesineitä, jotka olivat kokonaan irti arjesta. Sitä vikaa ei ole 'Suomi 
muotoilee' -katselmuksessa. Päinvastoin se tuntuu pysyttelevän kuin ehdoin tah
doin kiinni todellisuudessa, olivatpa esineet ja suunnitelmat sitten tiukasti teol
lisuuden tuotantoa tai taidekäsityöläisten suorituksia. Samaa maltillista esittelyn 
linjaa toteuttaa näyttelyarkkitehtuuri. Lavean aineiston tasavertaisesti järjestä
mällä näyttely asettaa myös muotoilun nykytilan rohkeasti yleisön arvosteltavak
si. Se suuntaa polttopisteen konkreettisiin esimerkkeihin ja jatkaa näin uudelta 
tasolta pitkään puitua keskustelua suomalaisen muotoilun tilasta.'

Toinen arviointi oli Helsingin Sanomissa 10.1.81, jossa Birgitta Tikkanen kirjoit
taa otsikolla 'Muotoilu palaa pelkkään juhlaan’ mm.: "Maallikko menee muotoi- 
lunäyttelyyn nähdäkseen kerralla kaikki ne hyvät kapineet, jotka hänen elämänsä 
helpottamiseksi viime aikoina on tehty. Tänä vuonna hän 'Suomi muotoilee 
-näyttelyyn astuessaan kohtaa suorastaan ylimaallisen kauneuden. Ainakin elä
män juhlahetkistä on huolehdittu... Kauneuden ja taiteen läsnäolosta maallikko 
onkin jo vakuuttunut. Käyttötarpeisiinsa sitoutuneena ja hämärästi muistellen 
jotakin teollisen muotoilun muista tavoitteista hän selaa luetteloa. ... Ajatellen 
kaikkia epäviihtyisiä elämänsä ympäristöjä, niin linja-autoja kuin niiden asemia, 
odotussaleja, ruokaloita, kapakoita, käymälöitä, omista sotkuisista ympyröistään 
puhumattakaan, lähtee maallikko toiveikkaana kierrokselleen ... Poistuessa jää 
mieltä kaivertamaan jokin hämärä ajatuksenpoikanen, ihmettely: Tätäkö se on, 
tämän päivän muotoilu? Tätäkö ylenpalttista ylevyyttä me suomalaiset kalpaam
me juuri nyt ja tämäkö meidän antimme maailmalle on. — Kuka muotoilee ar
jen?"

Nyt toisella tulemisellaan 'Suomi
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Otsikolla 'Kaunista, vähän ohutta" kirjoittaa A. J. Routio Uudessa Suomessa 
21.12.80 mm.: "Muotolluraatlin, joka seuloo aineiston suomalaisen muotoilun 
vuoslkatselmuksiln — uudelleen aloitetussa sarjassa on päästy järjestysnume
roon 2 — on koottu niin runsaasti asiantuntemusta ja arvovaltaakin, etteivät 
erehdykset vaikuta todennäköisiltä. Taideteollisuuden ja taldekäsityön näytteet, 
jotka tällä kerralla esitellään Taideteollisuusmuseoon järjestetyssä näyttelyssä 
edustavat epäilemättä eri aloilla kärkeä. Yleisvaikutelma on hienostunut, m'utta 
ohut näkemyksellistä voimaa ja rohkeutta vailla... Valinnat tyylikkyyden ja värik
kyyden välillä (värikkyys käsitettynä sekä kirjaimellisesti että vertauskuvallisesti) 
tehdään tämän päivän suomalaisessa muotoilussa tyylikkyyden hyväksi... Ai
neellinen elintaso, joka on tässäkin maassa melko korkea, el millään tavalla pur
su esiin tämän päivän muotoilussa. Ennemminkin päinvastoin, tekisi mieli sanoa: 
niukka, hiottu ja henkevä ilmaisu sopisi monesti vaikka luostarin käyttöeslneis- 
töön. El esiinny mitään nousukasmaista rehentelyä materiaaleilla, muodon muh
keudella tai värin koreudella, ja jos yhtä ja toista ylellisyyttä tai valittuihin ym
märtäjiin vetoavaa muotolelklttelyä on mukana, sekin pysyy hyvän maun rajois
sa, hillittömyyksiin horjahtamatta... Suomalainen muotoilu elää Ilmeisesti anka
ramman moraalin Ilmastossa kuin muu osa yhteiskunnasta."

Näyttelyssä kävi yli 8000 henkeä.

Näyttely käsitti seuraavien muotoilijoiden ja valmistajien töitä:

Anneli Alrlkka-Lamml, Kalja Aarikka, Tapani Aartomaa, Karl Asikainen, Tuula 
Auermaa, Kaarina Berglund, Jaakko Burman, Göran Bäck, Margareta Carlberg, 
Bestem, Birgit Dyhr, Ergonomladesign / Juhani Salovaara / Markku Salo / Matti 
Makkonen / Helkki Kiiski, Paul Envalds, Ulla Fogelholm, Dorrit von Fleandt, 
Flnlayson-Studio, Kaj Franck, Form Center, Pirkko Hartlala, Immi Halsti, Norma 
Heimola, Helena Hyvönen, Kristiina Hänninen, Pirkko Hammarberg, Asa Hell
man, Kerttu Horlla, Pirjo Huuhka, Juhani Heikkilä, Tapani Hyvönen, Simo Heik
kilä, Pentti Hietanen, Saara Hopea-Untracht, Marketta Häkkinen, Vuokko Huttula, 
Fujiwo Ishlmoto, Malja Isola, Karl Isopahkala, Martti I. Jaatinen, Anna-Malja 
Jaatinen, Hj. Jousi, Irma Kukkasjärvl, Valto Kokko, Yrjö Kukkapuro, Helkki Kallio, 
Veikko Kamunen, Markku Kosonen, Anneli Keinonen, Glttan Kokko, Anita Karhu
nen, Sirkka Könönen, Mikko Karppanen, Arja Karjalainen, Martti Kankainen, Helk
ki Kastemaa, Aarre Kukka, Malja Lavonen, Inkeri Leivo, Heljä Llukko-Sundström, 
Berndt Lindholm, Inger Lindholm, Raija Lahtinen, Elina Lldman, Kristina Leppo, 
Kaarina Lallukka, Ilpo Lehtinen, Juha Leiviskä, Teemu Luoto, Seppo Laine, Irja 
Mikkola, Klaus Michalik, Hannu Matilainen, Jussi Mäkelä, Ella Minkkinen, Katri 
Mattila, Hans Mojé, Lea-Sisko Mäkelä, Matti Mattsson, Paavo Mällinen, Antti 
Nurmesniemi, Vuokko Nurmesniemi, Sinikka Nuotio, Kerttu Nurminen, SIv Num
minen, Kristiina Nyrhinen, Outi Niemistö, Raimo Nikkanen, Pertti Nurmela, Lasse 
Nevalainen, Helkki Orvola, Esa Ojala, Anna-Maria Osipow, Markku Piri, Pälkki 
Prlha, Hannu Peltonen, Ulla Parkkinen, Jorma Pitkonen, Laura Peterzéns, 
Jaana Pesonen, Pirkko Pylvänäinen, Pekka Perjo ja Kone Oy:n Hlssldlvisloonan 
tuotekehltysryhmä, Kirsti Rantanen, Annika ja Ilkka Rimala, Jukka Rintala, 
Pentti Rinta, Tua Rahikainen, Erkki Ruuhinen, Päivikki Reinamo, Hilkka Salo, Ju
hani Salovaara, Ben af Schultén, Pirkko Stenros, Seenat-ryhmä: Terhi Juurinen 
ja Riitta Pensanen, Timo Sarpaneva, Antti Siltavuori, Mirjam Salminen, Harri 
Syrjänen, Marja Suna, Erkki Stenlûs, Ilja Sunell-RIchter, Maisa Tikkanen, Heikki 
Turunen, Oiva Tolkka, Ritva Tulonen, Eva Turunen, Maisa Turunen-VVIklund, 
Paula Taipale, Ahti Taskinen, Jukka Tervamäkl, Arto Tikkunen, Studio Turkka, 
Leena Ujalnen, Jorma Vennola, Irene Välimäki, Mirja Vehkaoja, Sirkka Vuori, 
Jukka Veistola, Erkki Vainio, Raila Vainonen, Marja Valnonen-Gryta, Maaria 
WIrkkala, Britta Weckström, Yrjö Wiherhelmo, Tapio Wirkkala, Peter Winquist, 
Svanhild Abonde. .
Artek, Arabia, Aarikka, Avarie, Allplast, Auditek, Bijou, Conifer, Deleon, Datex, 
Décembre, Esan Kirjapaino, Finlayson, E. Helenius, Helvar, Studio Immi Halsti, 
Kultasepänlilke Ossian Hopea, Iittalan Lasitehdas, Kaunis Koru, Kone Oy/Suo- 

Hissiosasto, Kapteenska, Kalusto-Kolmio, Pekka Korhonen, Kumelan Lasi- 
tehdas, Karhu-TItan, Kajaani Oy Elektroniikka, Lahden Puutyö, Laurin Tuotteet, 
Livon, Labsystems, Marimekko, Muurame, Maarun Verstas, Mobira, Malnospyö- 
rä, Mlraakkeli, Marttinen, Mainos ja Etiketti, Studio Nurmesniemi, Nokia/Data,

men
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Oras, Pentik, Peterzéns Oy, Pirkanmaan Kotityö, Palomex, Päriset Oy, Helsingin 
Kuvalaattatehdas, B. Rahikainen & Co, Rydboholm Ab (Ruotsi), Rakennusval- 
miste, Stockmann/Keravan Puusepäntehdas, Stockmann/Orno, Suomen Auto
teollisuus, Salora, Studioiasi, Sävypaino, Tampella/Tekstiiliteollisuus, Terene, 
Tilgmann, Teelikamenten, Uusi Kivipaino, Vivero, Vanha Koru, Vuokko, Valaisin- 
paja, Valmet, Valmet/lnstrumenttitehdas, Wärtsilä/Nuutajärven Lasi.

Koruntekijöitä Yhdysvalloista 20.2.—23.3.80

Pohjois-Amerikan Kultaseppien Liiton (SNAG) korunäyttely järjestettiin Taide
teollisuusmuseossa. Sen olivat tuottaneet Taideteollisuusyhdistys yhdessä 
Taideteollisuusmuseon ja America Centerin kanssa.

Näyttely oli Pohjois-Amerikan kultaseppien liiton edustava katselmus ensim
mäinen, jonka se oli lähettänyt kiertueelle Eurooppaan. Näyttely esitteli 39 liiton 
jäsenen teoksia, metallitaidetta pienessä mittakaavassa, enimmäkseen koruja 
eri materiaaleista: kultaa, hopeaa, kuparia, helmiä, hiuksia, emalia, kilpikonnan- 
kuorta, norsunluuta, nahkaa, kalkkunan höyheniä, messinkiä, kuoriaisia, muovia
ym.

Näyttely oli, kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa 23.2.80: "ilmeisesti hyvinkin tiu
kan rajauksen tulos 70-luvun taidekäsityön uusista tuulista. Töissä on vankkaa 
ammattitaitoa mutta myös vauhtia, mielikuvitusta ja puhuvaa sanottavaa."

Korunäyttely sai osakseen myönteistä huomiota lehdistössä ja yleisöltä. Mm. 
Suomen maa kirjoittaa 20.2.80: "Vaikka nämä korut eivät olisikaan timantein si
roteltuja, ne ovat kuitenkin alusta loppuun käsin tehtyjä uniikkeja koruja... Näyt
telyn korut ovat ennakkoluulottoman ajattelun ja etsimisen sekä materiaalien 
uudenlaisten valintojen ja yhdistelmien tulosta... Mitään yhtenäistä amerikkalais
ta peruspiirrettä näistä koruista on turha etsiä, mutta oikeastaan juuri tämä mo
ninaisuus kuvastaa hyvin amerikkalaisen kulttuurin juuria: sehän on yhdistelmä 
monista kansallisuuksista, kulttuuritaustoista ja perinteistä.”

Näyttelyssä kävi yhteensä n. 2000 henkeä.

Ulkomaat

Wohnumwelt in Finnland

Puola
Sopot 
Krakova
Tsekkoslovakia
Bratislava 
Praha

Saksan Demokraattisen Tasavallan ja Suomen Valtion välisen kulttuurinvaihto
sopimuksen puitteissa oli Taideteollisuusyhdistys yhdessä Rakennustaiteen 
museon kanssa koonnut arkkitehtuuri- ja taideteollisuusnäyttelyn, joka vuonna 
1979 oli esillä Saksan Demokraattisessa Tasavallassa, Weimarissa, Berliinissä 
ja Rostockissa, jossa näyttely sai osakseen runsasta huomiota sekä yleisön eitä 
lehdistön taholta. Näyttelyn suunnittelijat: arkkitehti SAFA Sakari Laitinen sekä 
sisustusarkkitehti SIO Simo Heikkilä.
(Kävijämäärät: Weimar 22.000, Berliini 25.000, Rostock 18.500).

Joulukuussa -79 näyttely oli esillä Varsovassa Puolassa SARPm näyttelyhallissa. 
Näyttelyn avasi Suomen Puolan suurlähettiläs Magnus Enckell ja Taideteolli
suusyhdistystä edusti avajaisissa sisustusarkkitehti Lasse Ollinkari. Sen jäl
keen näyttely esitettiin Puolassa vielä Sopotissa ja Krakovassa, jonka jälkeen 
Tsekkoslovakiassa Bratislavassa ja Prahassa.

5.1.—10.2.80 
12.3,—30.3.80

29.4,—25.5.80 
31.10.80—15.2.1981
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1.11.80 kirjoittaa "Lidova Demokracie" -lehti/Pvel Minovsky Prahan näyttelystä 
mm. "Tämä ei ole ensimmäinen suomalainen tämän alan näyttely, joka on ollut 
esillä pääkaupungissamme ja toivottavaa on, ettei se olisi viimeinenkään. Luon
teenomaista näille näyttelyille on,... että ympäristö suomalaisessa mielessä ei 
rajoitu yksinomaan puhtaaseen ilmaan, läpikuultavaan veteen, hyvään ja hedel
mälliseen maahan ... ympäristö suomalaisena käsitteenä on jokapäiväistä elä
mää, joka alkaa aamupesulla, jatkuu käytännöllisesti ja hyvällä maulla katetussa 
pöydässä, ruokailuvälineillä, astiastoilla ulottuen jopa työmatkaan ja vapaa- 
ajan viettoon asti. Kaiken kaikkiaan, jokainen esine, joka palvelee nykyihmistä, 
alkaen funktionalistisista mutta samalla kertaa mielikuvitusta käyttäen valmis
tetuista nojatuoleista, tuoleista, jakkaroista, valaisimiin asti, ovat todisteena sii
tä, että kuuluisa suomalainen arkkitehtuuri ei yksinomaan anna vaikutteita eri
laisten esineiden tuotannolle maailmansotien välisestä ajasta lähtien, vaan vai
kuttaa myös ihmisten elämään, paremmin sanottuna, tarjoavat heille yleissi
vistystä.”

Ryijy Rugs from Finland: 200 years of a Textile Art

Yhdysvallat, Kanada
Washington D.C.
Wausau, Visconsin 
Winnipeg, Manitoba, Kanada 
Beaumont, Texas

21.12.79— 16. 3.80 
25. 4.80— 6. 6.80 
29. 8.80—10.10.80
31.10.80— 12.12.80

Yhteistyössä Ulkoasiainministeriön ja Opetusministeriön kanssa järjestetty 
vanhojen ja modernien ryijyjen näyttely aloitti USA:n kierroksensa Smithsonian 
Institutionin johdolla Washingtonista, Renwick Gallery'stä. Näyttely käsittää 
Lisa Johansson-Papen valitsemat 20 modernia ryijyä, n.s. Opetusministeriön ko
koelman joka tätä ennen on ollut näyttely kiertueella Norjassa ja Islannissa, seka 
7 Hörhammerin kokoelmista lainattua kansanryijyä 1700- ja 1800-lukujen vaih
teesta Tekstiilitaiteen historiaa edustavat näyttelyssä edelleen Gallen-Kallelan 
jugend-ryijy ’Lisko’ sekä Impi Sotavallan ja Laila Karttusen ryijyt Taideteollisuus
museosta.

Washingtonissa näyttely sai hyvän vastaanoton. Kävijämäärä oli peräti 52.296 
henkeä.
Ryijynäyttelyyn kuuluvat 10 vanhaa ryijyä palautetaan takaisin Suomeen. Ope
tusministeriön 20 uuden ryijyn kokoelma jatkaa kierrostaan vuoden 1981 puo
lella.

Form und Struktur/Konstruktivismus

Itävalta
Wien 24.1,—23.3.

Saksan Liittotasavalta
Nürnberg 18.4,—8.6

Unkari
Budapest (Forma és Struktúra)

24.6.—3.10
Espanja
Madrid (Forma y Estructura)

18.9.—16.11

Suomalaisen konstruktivismin näyttely, saksalaiselta nimeltään Form und 
Struktur, Konstruktivismus in der modernen Kunst, Architektur und Formgebung 
Finnlands”, jonka olivat järjestäneet Nykytaide ry, Suomen rakennustaiteen mu

ja Taideteollisuusyhdistys, oli avoinna Wienissä 24.1.—23.3.80 Nayttelytoi- 
puheenjohtajana toimi museonjohtaja Bengt von Bonsdorff |a jase-

seo 
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ninä professori Kaj Franck, arkkitehti Markku Komonen, taidemaalari Matti 
Kujasalo, konsuli Simo Kuntsi, toimitusjohtaja Tapio Periäinen, FM Helmiriitta 
Sariola, kauppaneuvos P. H. Taucher ja sihteerinä FM Marjatta Levanto. Näytte
lyn arkkitehtina toimi sisustusarkkitehti Ben af Schultén.

Näyttely esitteli laajasti suomalaista taideteollisuutta, arkkitehtuuria ja kuva
taidetta ja sai lehdistössä runsaasti huomiota osakseen. 7.3. kirjoitti mm. 
’Kleine Zeitung': ”Esimerkillistä suomalaista muotoilua (huonekaluja, tekstiilejä, 
lasia, keramiikkaa, metallia) on 23.3. asti nähtävänä Museum Für angewandte 
Kunst’issa Wienissä, rinnan kuuluisien arkkitehtien kuten Alvar Aallon piirrosten 
ja teknis-abstraktia suuntausta edustavien maalausten kanssa. Suomalainen 
muotoilu ei ole koskaan kieltänyt juuriaan kotoisessa talonpoikaisessa perin
teessä. Nykyään se kuitenkin kärsii halpojen, hyvien käyttöesineiden tuonnista 
ja huomattavalle osalle tuotannosta joudutaan etsimään markkinoita ulkoa , 
kirjoittaa 'Kleine Zeitung’ edelleen. "Kuitenkin yritetään ylläpitää joustavaa, 
itsenäistä plentuotantoa, joka mahdollistaa uusien hyvien ideoitten kehittelyn. 
Siltä miten tärkeää tällainen jatkuvuus on, on meillä negatiivinen esimerkki Itä- 
vallassa, jossa Wienin työpajojen lopetettua toimintansa 20-luvulla ei taideteolli
suutta ole enää onnistuttu herättämään henkiin."

'Die Presse' kirjoittaa: "Tässä näyttelyssä kiinnittää ensisijaisesti huomiota se 
(mitä myös informatiivinen, vastaavasti toimitettu näyttelyluettelo korostaa), 
että tehty suunnitelma on toteutettu selkeästi ja hallitusti, pitäytyen suunnitel- 
tuun järjestykseen ja siitä kehittyneisiin, juuri tässä suhteessa hieman villiinty
neelle Itävallalle esimerkillisesti vaikuttaviin mahdollisuuksiin palvella ihmisen 
alkuperäistä kauneuden kaipuuta."

Wienistä näyttely siirtyi Saksan Liittotasavaltaan Nürnbergin Kunsthalle’en, jos
sa se oli avoinna 18.4,—8.6. ja sieltä edelleen Unkariin Budapestiin kesäkuussa.

Kouluneuvos Jussi Saukkonen piti Taideteollisuusyhdistyksen edustajana näyt
telyn avauspuheen ja Unkarin kulttuuriministeriötä edusti sen kansainvälisen 
osaston johtaja Rudolf Rönai.
Espanjassa Madridissa näyttely esitettiin 18.9,—16.11. Myös täällä näyttely sai 
runsaasti huomiota lehdistössä mm. 'ABC-Reportage' kirjoittaa: Suomalaiset 
kodin esineet ovat syntyneet kaipuusta tehdä elämästä mahdollisimman käytän
nöllinen ja kaunis. Kaikki näyttelyesineet — Aalto, Sarpaneva, Dora Jung, Num
mi Toikka, Franck, Bäck, Kukkapuro, Gardberg— on tehty kotia varten: tuoli, 
pata maljakko, lamppu, matto. Niissä kaikissa on huomioitu käytännöllisyys: 
niiden tarkoitus on palvella eikä koristaa. Näiden esineiden arvokkutta Iisaa 
vielä se että ne on suunniteltu teolliseen sarjatuotantoon. Tänään me espanja
laiset voimme, toisin kuin ennen, vastaanottaa suomalaisen arkkitehtuurin ja 
muotoilun tunnustaen niiden ansiot ja ihaillen niitä esineinä, jollaisia mekin 
olemme tottuneet aikaansaamaan. Ei ole kyse kilpailusta vaan tietojen hankkimi
sesta toisen saavutuksista. Suomalaiset esineet ovat aina ihailun ansainneet. 
Nämä suomalaiset muotoilijat huomioivat esimerkillisesti arkkitehtuurin yksi
tyiskohdat": haarukan, kukkaruukun, tuolin, suomalaisesta puusta valmistetun 
esineen. Myös Espanjassa olemme jo monta vuotta olleet selvillä entisaikojen 
taiteen rajoituksista ja perinteisistä luokitteluista. Myöskin meidän maassamme 
arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun tuntemisesta on tullut tärkeä tekijä kodin 
esineistössä. Kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin suomalaista muotoilua myös 
esitettiin Espanjassa, ymmärsimme esineet täysin eri tavalla kuin nyt. Naita 
muistoja on pidettävä onnellisina, vaikka kukaan ei tähän mennessä olisikaan 
tuntenut tarpeelliseksi esitellä nykyarkkitehtuuriamme näyttelyssä eikä myös
kään kiinnittää madridilaisten huomiota teollisen muotoilumme uusimpiin saa
vutuksiin, joiden vaikutus luovaan taiteeseemme on huomattava.

Madridista näyttely siirtyy Portugaliin Lissaboniin vuonna -81 ja sen jälkeen koti
maahan, jossa se asetetaan näytteille Helsingissä.

Svenska Dagbladet. Monica Wernercrantz, kirjoittaa 21.12.80: "Suomalainen muo
toilu on nähtävästi edennyt intensiiviseen PR-kauteen ulkomailla. Tukholman 36



vaikuttavan Funkis näyttelyn lisäksi myös kaukaiset Madrid ja Barcelona ovat 
saaneet siitä osuutensa. Ja minkälaisen — valikoiden kootun ja rakennetun 
näyttelyn konstruktivismista Suomen tämän päivän rakennustaiteessa, taiteessa 
ja taideteollisuudessa. Näyttelyn, joka on saanut espanjalaiset kriitikot hykerte- 
lemään käsiään.’’

Funkis

Ruotsi
Tukholma 24. 9.80—11. 1.1981

Helsingin Juhlaviikkojen yhteydessä -79 esitetty, laaja funktionalismia esittelevä 
näyttely, jonka olivat toteuttaneet yhteistyössä Taideteollisuusyhdistys, Taide
akatemia, Rakennustaiteen museo ja Helsingin Juhlaviikot sekä asiantuntijoina 
Suomen Kirjailijaliitto ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus, oli 24.9.80—11.1. 
1981 esillä Tukholman kulttuuritalossa. Näyttelytoimikuntaan kuuluivat: FM Mar- 
ja-Liisa Bell, arkkitehti Markku Komonen, arkkitehti, valtiot.tri Tapio Periäinen 
fil tri Salme Sarajas-Korte, kirjailija Pekka Suhonen, FM Kauko Karjalainen, 
intendentti Seppo Niinivaara, sihteerinä Heljä Favén. Näyttelyn oli suunnitellut 
arkkitehti Kirmo Mikkola apunaan järjestäjien nimeämä työryhmä, johon kuului
vat: kuvataiteen asiantuntijana Salme Sarajas-Korte, taideteollisuuden ja 
suunnittelun osalta Timo Keinänen, kirjallisuuden ja teatterin, elokuvan ja musii
kin osalta Pekka Suhonen.

Funkis-näyttely esitteli taideteollisuuden, arkkitehtuurin ja kuvataiteen lisäksi 
muiden taiteen- ja elämänalojen uusien ilmiöiden tuloa maahamme maailmanso
tien välisenä aikana eli 1920- ja 1930-luvuilla. Näyttely pyrki myös antamaan ku- 

siitä innosta ja tulevaisuudenuskosta, jolla modernismi otettiin Suomessa
kin vastaan, funktionalismin myönteisistä tavoitteista ja aikaansaannoksista.

Tukholmassa esitetty näyttely oli tiivistettyjä uudistettu laitos Helsingin näytte
lystä. Tukholman Kulttuuritalossa oli 50 % vähemmän (eli 225 m2) tilaa kuin Hel
singin Taidehallissa (550 m2), josta syystä osa esineistöä oli jouduttu karsimaan. 
Ruotsia varten oli näyttelyä täydentämään tehty diasarja ruotsinkielisin tekstein.

Näyttely sai lehdistöltä erittäin myönteistä huomiota, mm. 'Svenska Dagbladet’ 
Ulf Hård af Segerstad kirjoittaa 23.9.80: ”Itse asiassa tämä näyttely on eräänlai
nen huipentuma siinä sarjassa suomalaisen vuosisadanvaihteen kulttuurin esit
telyjä, jotka viime vuosina ovat kiertäneet Eurooppaa. Näyttely kertoo kansalli
sesta herätyksestä, joka edelsi itsenäisyyttä ja tasavallan syntyä 1917. Funkis- 
näyttely korostaa taiteen luonnetta ja merkitystä ”itsenäisyyden aamuna” 1920- 
ja 1930-luvuilla. Tämä merkitsee myös, että funktionalismi arkkitehtuurin ja muo
toilun kautta sekä kuvataiteisiin, musiikkiin, kirjallisuuteen, julistetaiteeseen, 
elokuvaan, valokuvaukseen ja muotiin Suomessa antamiensa vaikutteiden kautta 
tuli saamaan ainutlaatuisen osan ilmaistessaan nuoren kansakunnan taipuma
tonta tahtoa sijoittua kartalle täysiarvoisena jäsenenä kansakuntien joukossa”... 
"Näyttelyllään eikä vähiten erinomaisen näyttelyluettelonsa ansiosta Kirmo Mik
kola sekä taidehistorioitsijat Timo Keinänen ja Pekka Suhonen ja muut ovat ihail
tavalla tavalla selvittäneet ruotsalaiselle yleisölle erästä suurelle yleisölle vähem
män tunnettua puolta maansa esinekulttuurissa.”

Näyttelyn saamaa huomiota kuvastaa myös se, että näyttelyn aukioloaikaa piden- 
nettnn kuudella viikolla sen alunperin suunnitellusta sulkemisajankohdasta 30.

Näyttelyssä kävi lähes 38.000 henkeä.

esme-

van

Finland designs -näyttelyt

Yhdistyksen ja Ulkoasiainministeriön yhteistyönä toteutetaan näyttelyprojektia, 
jossa valmistetaan useampana sarjana pienimuotoisia, joustavia näyttelyitä37



suurlähetystöjen pysyvään käyttöön. Standardisoidut näyttely raken teet on 
suunnitellut Antti Nurmesniemi ja näyttelyiden aineistosta ja sen uusimisesta 
huolehtii yhdistys.

Finland designs 1

Malesia
Penang

Indonesia
Djakarta

Australiaan näyttely siirtyy vuoden 1981 puolella.

Singaporesta 10.3.79 Kaakkois-Aasian kierroksensa aloittanut Ulkoasiainminis
teriön kanssa yhteistyössä toteutettu uutta suomalaista taideteollisuutta esitte
levä näyttely oli vuoden -79 aikana esillä Intiassa, New Delhissä, Ahmedabadissa 
ja Bombayssa, Sri Lankassa Colombossa ja Malesiassa Kuala Lumpurissa. Vuo
den -80 aikana näyttely esitettiin Malesiassa Penangin museossa sekä Djakar
tassa Indonesiassa ja Australiassa.

Tämän kiertonäyttelyn oli suunnitellut sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi ja 
siinä käytettiin ensimmäistä kertaa hänen suunnittelemiaan standardisoituja 
näyttelyrakenteita, jotka valmistettiin Singaporessa paikallisista puulajeista, jot
ta ne kestäisivät pitkän kierto-ohjelman trooppisessa ilmastossa.

Näyttelyn laajuus oli noin 200 m2.

3.1.—24.1.80

7.6,—5.7.80

Finland designs 2

Kiinan Kansantasavalta
Peking 
Changsha 
Chengdu

Pekingissä näyttely pidettiin Pekingin näyttelykeskuksen tiloissa. Tilaa oli käy
tettävissä peräti 800 m2 sekä lisäksi 300 m2 sisääntuloaula _
Näyttelyn avasivat varakulttuuriministeri Zhou Erfu ja suurlähettiläs Pentti buo-

Kiinalaisten järjestäjien mukaan näyttelyyn tutustui n. 10.000 kävijää.

Pekingistä näyttely siirtyi Hunanin maakunnan pääkaupunkiin Changshaan. 
Näyttelytiloja oli käytettävissä n. 700 m2 sekä n. 150 m2 eteisaulaa.
Näyttely pystytettiin pääosiltaan Pekingin suunnitelmien pohjalta sovellettuna 
käytettävissä olleisiin tiloihin.
Suurlähettiläs Suomela puolisoineen saapui avaamaan näyttelyn.
Myös Changshassa näyttelyssä ilmoitettiin olleen n. 10.000 kävijää.

Viimeinen näyttelypaikkakunta oli Sichuanin maakunnan pääkaupunki Chengdu,
jonka näyttelykeskuksesta oli varattu n. 700 m2 näyttelyä varten
Suurlähettiläs Suomela puolisoineen saapui avaamaan näyttelyn. Chengdussa 
näyttelyyn tutustui yli 22.000 kävijää. Kävijöiden määrään vaikutti ilmeisesti pai
kallisten järjestäjien edellisiä paikkakuntia aktiivisempi mainonta mm. smiristi- 
pohjaiset ulkomainokset ympäri kaupunkia sekä lehtikirjoittelu.

Kommentit näyttelystä olivat kaikkialla myönteisiä. Erityisesti Chengdussa pai
kallisissa lehdissä oli useita näyttelyä kiittäviä artikkeleita ja perinteiseen kima
laiseen tapaan jopa runo. . ___.
Kävijöiden suurimman mielenkiinnon kohteena olivat erityisesti puiset huoneka- 
lut samoin kuin polkupyörät. Samoin diasarja herätti paljon huomiota.
Paikalliset järjestäjät olivat myös erittäin kiinnostuneita näyttelyrakenteiden 
tekniikasta.

25.10, — 6.11.80
19.11, — 2.12.80
17.12, —30.12.80
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NÄYTTELYSUUNNITELMIA

Toimintavuoden aikana suunniteltiin seuraavia näyttelyitä:

Kotimaa

Tapio Wirkkala
Tapio Wirkkalan Moskovassa 18.5,—5.7.81 esitettävä näyttely on esillä Riihimäen 
Lasimuseossa 1.8.81 alkaen.

Konstruktivismi Suomen taiteessa
Taideteollisuusyhdistyksen, Nykytaide ry:n ja Suomen Rakennustaiteen 
yhteistyönä tehty Form und Struktur -näyttely esitetään Helsingissä 30.7,—15.9. 
81. Näyttely on esitetty aikaisemmin Itävallassa, Saksan Demokraattisessa Tasa
vallassa, Unkarissa ja Espanjassa ja esitetään vielä ennen kotimaahan tuloaan 
myös Portugalissa.

Välineitä vammaisille
Suunnitteilla on vammaisille tarkoitettuja välineitä esittelevä näyttely yhteistyös
sä Taideteollisuusmuseon kanssa Taideteollisuusmuseossa.

Alternativ sittestilling
Tutkitaan mahdollisuuksia järjestää norjalainen tutkivaa huonekalumuotoilua 
edustava näyttely "Alternativ sittestilling".

museo

Ulkomaat

Espanja, Portugali:

Form und Struktur-näyttely on esillä Barcelonassa 15.1,—22.2.81, Lissabonissa 
27.2,—22.3.81.

Neuvostoliitto:

Tapio Wirkkalan näyttely avataan Moskovassa 18.5.81 ja on siellä auki heinäkuun 
5. päivään. Sen jälkeen näyttely tulee Suomeen ja esitetään 1.8.81 alkaen Riihi- 
mäen Lasimuseossa. Suomen jälkeen näyttely lähtee kiertämään ensin Euroop
paan ja sitten muihin maanosiin.

Yhdysvallat, Kanada:

Opetusministeriön kanssa yhteistyössä toteutettu vanhojen ja modernien ryijy
jen näyttely ”Ryijy Rugs From Finland", joka avattiin Washingtonissa 21.12.79 
jatkaa kiertoaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Näyttelyyn liittyy yhdistyksen 
tuottama Ryijy-filmi.

Taideteollisuusyhdistyksen ja Suomen Rakennustaiteen museon yhteistyönä 
tehty Nature, Architecture and Design' -näyttely esitetään Minneapolisissa 
17.7.81 lähtien ja syksyllä Philadelphiassa.

Finland designs 3 avataan heinäkuussa -81 Los Angelesissa 200-vuotisjuhlien yh
teydessä paikallisessa Craft and Folk Art Museumissa, jonka jälkeen se jää kier
tämään Yhdysvaltojen länsirannikkoa.

Yhdysvaltoihin on suunnitteilla yhteispohjoismainen muotoilunäyttely Scandi
navia today 1982 -tapahtuman yhteyteen.

Italia:

Suomalaista tekstiilitaidetta esitetään Pesarossa heinä—elokuussa.39



Bulgaria:

Suomalainen asuinympänstö/Wohnumwelt in Finnland siirretään mahdollisesti 
Bulgariaan.

Australia, Filippiinit, Japani, Skandinavian maat:

Finland Designs 1 esitettäneen Australiassa ja myöhemmin mahdollisesti Uu
dessa Seelannissa.

Finland Designs 2 siirtyy vuoden -81 aikana Manllaan Filippiineille ja sieltä Japa
niin.

Finland Designs 4 tehdään pohjoismaita varten ja esitetään ensimmäiseksi Suo
mi-viikoilla Oslossa lokakuussa -81, jonka jälkeen se jää kiertämään Skandina
vian malta.

Tanska, Norja:

Taideteollisuusyhdistyksen, Suomen Rakennustaiteen museon ja Taideakate
mian yhteistyönä toteuttama Funkis-näyttely, on esillä Tukholmassa 11.1.81 
saakka ja sen jälkeen se esitetään Norjassa Bergenissä 1.10.81 alkaen.

Saksan Liittotasavalta:

Vuodeksi 1982 on suunnitteilla uusinta suomalaista muotoilua esittävä näyttely 
Hampuriin josta se lähtee kiertämään saksankieliselle kielialueelle. Näyttelyn 
runkona on Suomi muotoilee 2 -näyttely, jota täydennetään sekä vanhemmalla 
että aivan uusimmalla aineistolla.

TIEDOTUS

Kirjasto

Kirjastoa ovat kuluneen vuoden aikana käyttäneet koti- ja ulkomaiset tutkijat, 
alan ammattilaiset sekä tiedotusvälineiden edustajat. Kirjaston uudelleen jär
jestely yhdistyksen ja museon välisen työnjaon pohjalta on työn alla. Yhdistyk
sen kirjasto järjestetään palvelemaan yhdistyksen tiedotustoimintaa käsikirjas
tona sekä antamaan lisätietoja muotolluraadln tuotekortiston käyttäjille.

Kuva-arkisto
Yhdistyksen kuva-arkisto sisälsi vuoden lopussa 3903 väridiapositilvla kortistoi- 

Mustavalkoisten kuvien arkisto käsittää noin 1800 pohjustettua 
ja noin 19.000 pohjustamatonta valokuvaa.
tuine tietoineen

Arkistossa on seuraavat diasarjat: yleinen-, tuoli-, ryijy-, keramiikka-, lasi-, kirjatai- 
de-, koru-, suomalainen jugend-, kirkollinen taideteollisuus-, käsinkudotut tekstii
lit-,’hopeasepän työ-, Alvar Aalto taideteollisena muotoilijana-, kuvakudos-, julis
tesarja, hopeaseppä Bertel Gardberg -sarja sekä taideteollisuuden yleinen sarja 
II. Kukin sisältää 50 dlapositiivia sekä 10—15-slvuisen kuvia seuraavan esitelmän 
paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Vuodesta -79 on valmistettu myös suppeampia ns. В-sarjoja, jotka käsittävät ku
kin 12 dlapositiivia ja 4-sivuisen tekstin. B-sarjolsta on valmiina: Ruokailu I käsit
täen ruoanvalmistusvälineet. Kuluneena vuonna ovat valmistuneet В-sarjat: Ruo
kailu Il — suomalaisia ruoantarjoiluvällneitä, Ruokailu III — suomalaisia ruokai
luastioita ja -välineitä sekä Tekstiili I —ryijy (lyhennelmä 50-osaisesta diasar
jasta).
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Diasarjoja on kuluneena vuonna lainattu 189 kertaa ja yksittäisiä diakuvia 113
kpl
Myös kuva-arkiston uudelleen järjestely yhdistyksen ja museon välisen työnjaon 
pohjalta on työn alla. Yhdistyksen kuva-arkisto tulee käsittämään yhdistyksen 
tiedotustoimintaa palvelevan kuva-arkiston, joka sisältää tuotannossa olevia 
tuotteita ja elossa olevien muotoilijoiden töitä. Suomi muotoilee 1 -näyttelyn ai
neisto on kuvattu.

Muotoiluraadin tiedosto tulee jakautumaan tuotekortistoon, suunnittelijakortis- 
toon ja valmistajakortistoon. Se tulee sisältämään kaikki raadin hyväksymät esi
neet, tuotteet ja muut teokset. Arkistot ovat avoinna kaikille asiasta kiinnostu
neille.

Julkaisut

Vuoden 1980 vuosikirjan painos oli 4.300 kappaletta. Kirja on toimitettu yhdistyk
sen jäsenille sekä alan laitoksille ja sitä on saatavana Taideteollisuusmuseosta.

Shopping for Design -esitteen painos oli 100.000 kappaletta. Se julkaistiin 17. ker
ran.

Tämän päivän suomalaista muotoilua esittelevän kuvateoksen "Esineitä ympäril- 
lämme’T’Thlngs around us” aineisto, joka perustuu Suomi muotoilee 1 -näytte
lyyn, luovutettiin Kustannusosakeyhtiö Otavalle toukokuussa 1980. Se ilmestyy 
vuonna 1981.

Muotoilun koko kenttää esittelevä ja Opetusministeriön rahoittama englannin
kielinen lehti "Form, Function, Finland" ilmestyi vuoden lopulla kaksoisnumero
na. Lehden päätoimittaja on teollinen muotoilija Barbro Kulvik ja toimitussihteeri 
Eeva Siltavuori avustajanaan Anneli Lindström. Lehti ilmestyy neljänä numerona 
vuosittain.

Suomalaista ryijyperinnettä esittelevä lyhytfilmi, joka on tehty yhteistyössä Tai
deteollisen Korkeakoulun elokuvalinjan kanssa, valmistui kuluneena vuonna.

Suunnitteilla on Alvar Aalto -kirja yhteistoiminnassa Rakennustaiteen museon 
kanssa.

MUOTOILURAATI

Vuonna 1979 perustettu Muotoiluraatl jatkaa toimintaansa. Sen tarkoitus on roh
kaista ja lisätä hyvien ja korkeatasoisten esineiden ja tuotteiden suunnittelua, 
valmistamista, markkinoimista ja käyttämistä, ja siten korostaa kauneuden ja 
muiden inhimillisten tekijöiden merkitystä elämän laadulle ja sen kehittämiselle 
niin yksilön, yhteiskunnan kuin kansojen yhteisön tasolla.

Muotoiluraatl on Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alainen ja toimii yhteis
työssä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa. Muotoiluraadin muodostavat tai
deteollisuudesta, taidekäsityöstä ja teollisesta muotoilusta kiinnostuneet kor
keata asiantuntemusta omaavat eri alojen edustajat.

Muotoiluraadin organisaatio sisältää seuraavat toiminnat:
— tuotekortiston, johon liitetään asiatiedot ja kuvamateriaali jokaisesta raadin 

valitsemasta esineestä ja tuotteesta
— näyttelyt, joissa valitut esineet ja tuotteet julkistetaan
— näyttelyluettelot
— tunnustukset ja palkinnot

Muotoiluraadin toimintapiiriin kuuluvat kaikki perinteellisen taidekäsityön ja 
taideteollisuuden sekä myös teollisen muotoilun piiriin luettavat esineet, tuotteet 
ja ympäristöt.41



Muotoiluraatl suorittaa esineiden, tuotteiden ja ympäristökokonaisuuksien va
linnan sovittujen arvostelukriteereiden pohjalta.

KOTIMAINEN YHTEISTYÖ

Yhdistyksen edustajat

Taidehallin isännistö: 
Varatuomari Karl Langenskiöld 
Toimitusjohtaja Tapio Periäinen

Valtion taideteonisuustoimikunta: 
Toimitusjohtaja ÅkeTjeder

Gerdaja Salomo Wuorion säätiö: 
Pääkonsuli Pauli Paaermaa

Toimitusjohtaja Tapio Periäinen on lisäksi edustanut yhdistystä seuraavissa eli
missä:

Opetusministeriön kansainvälisten asiain osaston stipendijaosto
Laajennettu Suomen Unesco-toimikunta
Euroopan kulttuurisäätiö, Suomen osasto, johtokunnan vpj.
Karin & Bruno Mathssons Stiftelse, Ruotsi, johtokunta 
Pohjoismainen taidekeskus, Suomenlinna, raati 
Design in Finland, toimituskunta 
Look at Finland, toimituskunta
Scandinavian Review, New York, neuvoa antava toimituskunta 
Suomalaisen Tekstiilitaiteen Ystävät-yhdistys 
Skandinaavinen Museoliitto

Lahden taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksen johtokunta: 
Teollinen muotoilija Antti Siltavuori

Yhdistys kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin:
Suomen Mitalitaiteen Kilta
Suomen Museoliitto
Suomen Taiteilijaseura
Suomen Tekijänoikeudellinen yhdistys
Suomen Tekstiilitaiteen Ystävät -yhdistys

Suomalais—ranskalainen muotoilusymposiumi

Yhteistyössä Suomalais—ranskalaisen tieteellis-teknisen seuran kanssa yhdis
tys järjesti toukokuussa teollisen muotoilun kysymyksiä pohtivan suomalais— 
ranskalaisen muotoilusymposiumin Helsingissä. Tilaisuuteen saapui viidentoista 
ranskalaisen muotoilijan valtuuskunta, jota johti professori Danielle Quarante, 
teollisen muotoilun professori Compiegnen yliopistossa ja Ranskan muotoilijoi
den ammattijärjestön johtaja. Eräs symposiumin teemoja oli värin merkitys tä
män päivän muotoilussa. Teemasta alusti Jean Philippe Léñelos, Pariisin taide
teollisuuskoulun opettaja ja muotoilun värikysymyksiin erikoistuneen suunnitte
lutoimiston johtaja.

Yhteistyötä ranskalaisten kanssa tullaan jatkamaan. Toinen tapaaminen oli 
joulukuussa -80 Pariisissa järjestetty suomalais—ranskalainen muotoilusemi- 
naari.

Yhdistys tulee osallistumaan perusteilla olevan Alvar Aalto -instituutin toimin
taan edustaen siinä muotoilua. 42



ICSID’in kongressin yhteyteen kesällä -81 yhdistys järjestää puoli päivää kestä
vän kokouksen aatteellisille yhdistyksille.

Yhteistyössä Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton kanssa järjestetään liiton 
tilaisuuksien yhteyteen muotoilua ja sen merkitystä koskevia esitelmiä.

ULKOMAISET YHTEYDET

Pohjoismaisten taideteollisuusyhdistysten johtajat ovat vuoden aikana kokoon
tuneet 4 kertaa.

Pohjoismaisten taideteollisuusyhdistysten yhteistyönä Ilmestyy pohjoismaista 
muotoilua laajasti esittelevä teos "Nordisk Form och Miljö". Sen toimittaa oik.- 
kand. Ulla Tarras-Wahlberg Bøe. Toimituskunnassa yhdistystä edustaa teollinen 
muotoilija Barbro Kulvik. Teoksen kustantaa Rabén & Sjögren Tukholmassa. 
Teos tullaan myöhemmin julkaisemaan myös englannin kielellä.

Tolm.joht. Tapio Periäinen on toiminut ruotsalaisen Mathssonska fondenin joh
tokunnassa vuodesta 1978 lähtien. Säätiön tarkoituksena on toimia ulkoisen ja 
sisäisen elinympäristömme tutkijana ja kehittäjänä Pohjolassa ja se tulee mm. 
matka- ja työkohtalsten apurahojen muodossa tukemaan Pohjolan ja muiden mai
den välistä kulttuurivaihtoa.

International Design Zentrumln huhtikuussa Berliinissä järjestämässä aatteellis
ten muotollujärjestöjen kokouksessa yhdistystä edusti toimitusjohtaja Tapio Pe
riäinen.

Suomalals-Ranskalalnen Teknillistieteellinen Seura, Ranskan teollisuusminis
teriö ja Taideteollisuusyhdistys järjestivät joulukuussa Pariisin Pompldou-kes- 
kuksessa muotoilusemlnaarln, johon osallistui Suomesta 15 muotoilijaa tolm.
joht. Tapio Periäisen johdolla. Yhteinen seminaari oli jatkoa muotoilijoiden en
simmäiselle tapaamiselle toukokuussa Helsingissä. Seminaariin otti osaa kaik
kiaan noin 200 ranskalaista muotoilijaa eri puolilta maata. Seminaarin suomalai
sissa esitelmissä liikuttiin vapaa-ajan vaatetuksesta työvaatteisiin, näkövammai
sille tarkoitetuista keramllkkavelstokslsta ja spastlkkolasten leluista auto- ja ve- 
nesuunnitteluun sekä kertakäyttökulttuurin ja jäteongelmien sanelemiin muo- 
toiluratkalsulhin. Perinteitä edustivat taidekäsltyö ja puutyö.

Toimitusjohtaja Tapio Periäinen on kutsuttu amerikkalaisen Scandinavian 
Revlew-alkakauslehden toimitusneuvostoon vuosiksi 1981 — 1983.

ALAN TUNNUSTUKSIA

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlan
dia-mitalin 1980 keraamikko Oiva Tolkalle.

Vuonna 1979 se oli myönnetty tekstiilitaiteilija Eva Brummerille ja tekstiilitaiteili
ja Kirsti Ilvessalolle.

Tasavallan Presidentti on suonut professorin nimen ja arvon rouva Maire Gul
lichsenille.

Ruotsin kuningas Kustaa V:n perustama Prinssi Eugen -mitali myönnettiin aka
teemikko Tapio WIrkkalalle. Mitali jaetaan taiteellisista ansioista vuosittain kol
melle ruotsalaiselle ja korkeintaan kahdelle muulle pohjoismaalaiselle.

Keramiikkataiteilija Rut Bryk on ensimmäisenä suomalaisena naisena saanut 
Ranskan Kulttuuri- ja Tiedotusmlnisterlön myöntämän komentaja-merkin Com
mandeur des Arts et des Lettres.

Suomen Museoliiton keskushallitus on myöntänyt Suomen Museoliiton 50-vuo-43



tisjuhlamitalin professori H. O. Gummerukselle tunnustuksena hänen Suomen 
taideteollisuuden ja Taideteollisuusmuseon hyväksi tekemästään työstä.

Taideseppä Kaj Nuorivaaralle on myönnetty Norjan kotiteollisuusyhdistyksen 
kultainen kunnia-ja ansiomerkki.

TAIDETEOLLISUUDEN EDUSTAJILLE MYÖNNETTYJÄ APURAHOJA JA 
PALKINTOJA

Taiteen keskustoimikunnan jakamat kohdeapurahat vuodelle 1980 
(yhteensä 141.000 mk):

Åsa Hellman, keraamikko 
Kerttu Horila, keraamikko 
Martti Hyppänen, puusorvaaja 
Kristiina Hänninen, tekstiilitaiteilija 
Raija Jefremoff, keraamikko 
Heikki Kallio, lasitaiteilija 
Raija Karjalainen, keraamikko 
Eeva-Liisa Kitunen, tekstiilitaiteilija 
Eila Minkkinen-Niinimäki, metallitaiteilija 
Jaana Niittamo, tekstiilitaiteilija 
Pilvi Pesari-Paukkunen, tekstiilitaiteilija 
Leena Pursiainen, tekstiilitaiteilija 
Kari Savolainen, keraamikko 
Outi Silfvenius, tekstiilitaiteilija 
Paula Taipale, tekstiilitaiteilija 
Seppo Tamminen, metallitaiteilija 
Ritva Tulonen, keraamikko
Työryhmä, keraamikot: Olli Marttila, Marja Junikka-Marttila
Työryhmä, tekstiilitaiteilijat Riitta Sarjanen, Päivikki Soukka, Liisa Määrä
Tapio Vapaasalo, graafikko
Kimmo Varjoranta, huonekalusuunnittelija
Mirja Vehkaoja, tekstiilitaiteilija
Lea Virkkunen, huonekalusuunnittelija
Hannu Virtanen, graafikko
Kari Virtanen, puuseppä
Liisa Voima-Kylätasku, tekstiilitaiteilija
Annikki Vormala, graafinen taiteilija
Hilkka Vuorinen, graafikko
Pekka Wickström, muotoilija

Valtion taideteollisuustoimikunnan jakamat vuoden 1979 taideteollisuuspalkin
not, päätös 28.4.80 (yhteensä 75.000 mk):

Taideteollisuuspalkinnot:
P-О. Nyström, graafinen suunnittelija
Heikki Orvola, lasisuunnittelija
Maimu ja Seppo Paatero, sisustusarkkitehdit
Pekka Piekäinen, hopeaseppä
Kirsti Rantanen, tekstiilitaiteilija
Marja Suna, vaatetussuunnittelija
Tauno Tarna, sisustusarkkitehti

Käsi -ja kotiteollisuuspalkinto:
Tauno Piipponen, jalkinemestari 44



Valtion vuoden 1981 taideteollisuuden taiteilija-apurahat 
(myönnetty 11.11.80):

Kolmivuotiset:
Anna-Maria Osipow, keramiikkataiteilija 
Simo Heikkilä, sisustusarkkitehti 
Kerttu Horila, keraamikko

Yksivuotiset:
Tapani Hyvönen, teollinen muotoilija 
Paula Häiväoja, muotitaiteilija 
Katri Mattila, tekstiilitaiteilija 
Jukka Pellinen, graafinen taiteilija

Puolivuotiset:
Åsa Hellman, keramiikkataiteilija 
Tini Sauvo, graafinen suunnittelija

Valtion taiteilijaeläkkeet (myönnetty kesäkuussa 1980):

Heikki Ahtiala, graafikko
Bertel Gardberg, taiteilija
Carl Gustaf Hiort af Ornäs, sisustusarkkitehti
Aatu Mononen, käsityöläinen
Aimo Okkolin, lasitaiteilija

Läänien taidetoimikuntien jakamat apurahat:

Hämeen lääni 
Pirkko Hammarberg, tekstiilitaiteilija 
Heikki Rahikainen, keraamikko 
Satu ja Taru Syrjänen, keraamikot

Keski-Suomen lääni 
Ilkka Harjola, askarteluohjaaja 
Saila Luukkonen, keraamikko

Kuopion lääni 
Vappu Eskelinen, taiteilija
Vuokko Kinnunen-Pitkänen, tekstiilisuunnittelija 
Marita Pirinen, keraamikko

Kymen lääni 
Jaana Niittamo, pukusuunnittelija 
Tuija Sinisalo, pukusuunnittelija 
Leena Pursiainen, opettaja 
Paavo Turu, korimestari

Lapin lääni
Alli Ohenoja, tekstiilitaiteilija
JormaTörn, opettaja

Mikkelin lääni
Liisa Honkanen, teollisuustaiteilija
Jaakko Tuominen, teollisuustaiteilija
Kari Piippo, graafikko
Viivi Pipatti, tekstiilitaiteilija

Oulun lääni
Eija Konola, opiskelija
Unto Turunen, kanteleenrakentaja45



Maija Keränen, graafikko

Pohjois-Karjalan lääni 
Marita Kulvik-Unger, korutaiteilija 
Liisa Pötsönen, tekstiilitaiteilija 
Catharina Kajander-Reinhard, keraamikko

Turun ja Porin lääni 
Anna-Maija Aarras, tekstiilitaiteilija 
Kerttu Horila, keraamikko

Uudenmaan lääni 
Marja-Liisa Kaarna, tekstiilitaiteilija 
Johannes Landén, seppä 
Sini-Meri Niinikoski, tekstiilitaiteilija

Vaasan lääni
Raimo Nousiainen, teollinen muotoilija 
Hillervo Susanna Beloff, tekstiilitaiteilija 
Kaarina Heikinheimo, tekstiilitaiteilija 
Sirkka-Liisa Sarasjoki, keraamikko

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon stipendit

Hannu Matilainen, keraamikko 
Sini-Meri Niinikoski, tekstiilitaiteilija 
Marja-Riitta Salama, keraamikko 
Pekka Talvensaari, muotitaiteilija

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto:

Agneta Backlund, tekstiilitaiteilija 
Berndt Lindholm, kultaseppä

Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto:

Birgit Dyhr-Löfstrand, keraamikko 
Åsa Hellman, keraamikko 
Markku Kosonen, sisustusarkkitehti 
Maija Lavonen, tekstiilitaiteilija 
Kari Virtanen, puuseppä

Alfred Kordelinin säätiö:

Pirkko Söderman, sisustusarkkitehti 
Oiva Toikka, keramiikkataiteilija

Suomen Kulttuurirahasto:

Taisto Kuha, teollinen muotoilija 
Paula Häiväoja, korutaiteilija 
Heikki Kallio", lasitaiteilija 
Markku Piri, tekstiilitaiteilija 
Maija-Liisa Tikkanen, tekstiilitaiteilija

46



Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto:

Tuula Järvenpää-Jarva, tekstiilitaiteilija

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto:

Jorma Haavisto, taidemaalari-graafikko

Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto:

Marjut Kumela, kirjastoamanuenssi

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto:

Eira Vanhanen-Haavisto, kudonnanneuvoja

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto:

Raisa Luodonpää, taidegraafikko

Suomen Kulttuurirahaston Mikkelin läänin maakuntarahasto:

Juha Vasara, koristepuuseppä

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto:

Lauri Rankka, taidegraafikko

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto:

Pirkko Tenkama, kotiteollisuusohjaaja

Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto:

Maila Salo, taidegraafikko

Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto:

Kirsi Kostamo, tekstiiliopettaja 
Sven-Olof Westerlund, taidegraafikko

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto:

Salme Karvainen, tekstiilisuunnittelija 
Laimi Rouhiainen, tekstiilitaiteilija

Suomen Akatemian teknistieteellisen toimikunnan myöntämä tutkimusapuraha:

Yrjö Sotamaa, yliopettaja (kevyen konepajateollisuuden ja korjaamojen kaluste- 
järjestelmien tekniseen ja ergonomiseen kehittämiseen)47



Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan myöntämä kohdeapuraha:

Marja Supinen, museonjohtaja (kirjaan Iris-tehtaasta ja sen suunnittelijoista 
Louis Sparresta ja A. W. Finchistä)

Helsingin kaupungin taide- ja kirjallisuusapurahojen toimikunnan myöntämät 
apurahat (yhteensä 17.000 mk taideteollisuuden edustajille)

Anneli Lammi, tekstiilitaiteilija 
Sinikka Nuotio, keramiikkataiteilija 
Rauno Sorsa, sisustusarkkitehti 
Markku Tanttu, graafinen taiteilija 
Sirkka Vuori, tekstiilitaiteilija

Turun Saskiat ry:n stipendi:

Laimi Rouhiainen, tekstiilitaiteilija

IN MEMORIAM

Tekstiilitaiteilija Dora Jung kuoli 19.12.1980. Dora Jungin pelkistetty tekstiilitaide 
on nauttinut suurta tunnustusta sekä Suomessa että ulkomailla. Oman kutomon 
Dora Jung perusti 1932 ja kehitti siellä vuosien mittaan damasti- ja kuvakudos- 
tekniikan erittäin korkealle. Hänen monumentaalimittalsla tekstlileltään on mm. 
Finlandia-talossa, Rovaniemen teatterissa ja Turun linnassa sekä Hässelbyn 
linnassa Ruotsissa. Hänen panoksensa myös tehdastavarana tuotettujen käyttö- 
tekstiilien suunnittelussa oli huomattava.

Tekstiilitaiteilija Arm/ Ratia kuoli 3.10.1979. Marimekko Oy:n perustajana ja pitkä
aikaisena johtajana Armi Ratialla oli poikkeuksellisen voimakas vaikutus maamme 
tekstiili- ja taideteollisuuteen. Luodessaan markkinointiorganisaation käsinpai- 
netuille tekstiilituotteilleen hän teki uraauurtavaa työtä myös suomalaisen taide
teollisuuden tunnetuksi tekemiseksi ulkomailla.

Tekstiilitaiteilija Uhra Simberg-Ehrström kuoli 27.2.1979. Eräänä tekstiilitaiteem- 
me merkittävimmistä väritaltureista Uhra Simberg-Ehrström erikoistui jo varhain 
ryijyjen suunnitteluun, mm. Suomen Käsityön Ystäville. Hän suunnitteli myös 
hienostuneita kankaita ja huopia Norna Kotityölle ja Kotlvillalle sekä uudisti Oy 
Finlayson Ab:n puuvillakangasmalliston teolliseen tuotantoon.

SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYKSEN 100-VUOTISSÄÄTIÖ

Vuonna 1975 perustettu Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö 
laatii oman toimintakertomuksensa. Säätiön johtoon kuuluivat vuonna 1980:

Valtuuskunta:

kouluneuvos Jussi Saukkonen, puheenjohtaja
vuorineuvos Paavo Honkajuuri, varapuheenjohtaja
ylipormestari Teuvo Aura
professori H. O. Gummerus, asiamies
kansleri Jaakko Honko
vuorineuvos K. K. Kankaanranta
varatuomari Karl Langenskiöld
pääjohtaja Veikko Makkonen
taiteilijaprofessori Antti Nurmesniemi 48



hallitusneuvos Olli Närvä 
professori Timo Sarpaneva 
kauppaneuvos P. H. Taucher 
pääjohtaja Mika Tiivola 
toimitusjohtaja Åke Tjeder 
akateemikko Tapio Wirkkala

Hallitus:

toimitusjohtaja Åke Tjeder, puheenjohtaja 
toimitusjohtaja K. Erik Stenius, varapuheenjohtaja 
professori H. O. Gummerus, asiamies 
varatuomari Karl Langenskiöld 
taiteilijaprofessori Antti Nurmesniemi 
kouluneuvos Jussi Saukkonen 
kauppaneuvos P. H. Taucher
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TAIDETEOLLISUUSMUSEO

YLEISTÄ MUSEON TOIMINNASTA

Vuosi 1980 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sen jälkeen kun Taideteol
lisuusmuseon toiminta oli lokakuussa 1978 aloitettu vasta korjatussa kiinteistös
sä Korkeavuorenkatu 23 ja museo kesäkuussa 1979 avattu näyttelytoimintoineen 
yleisölle. Vasta nyt on pystytty hahmottamaan kokonaiskuvaa museon näyttely
toiminnasta, erikoisnäyttelyiden järjestämisestä sekä museon keskeisestä tal- 
lennustoiminnasta.

Esitettyjen näyttelyiden laaja-alaisuudella on haluttu tehdä tunnetuksi koko mu
seon toimiala. Näyttelyiden monipuolisuudella on haluttu myös korostaa mu
seon kokoelmien muodostamistarvetta. Näyttelytoiminnassa museolla on eri
tyistä merkitystä ollut toisaalta kotimaisten, nykyhetken pyrkimyksiä sekä toi
saalta muotoilun kehitystä valaisevien näyttelyiden katselmuspaikkana. Museo 
on välittänyt laajemmin yleisönsä ulottuville myös ulkomaisia johtavaa taide
teollisuutta esittäviä näyttelyitä. Näyttelytoiminnan yhteyteen museo on järjestä
nyt yleisötilaisuuksia ja opastuksia sekä erityisopastuksia mm. kouluille ja 
opintoryhmille.

Museon kokoelmat ovat karttuneet lahjoituksin ja lunastuksin. Museon tallen- 
nustoiminta on laajaa, monipuolisesti muotoilun koko aluetta kartoittavaa. Kysy
mykseen ei näin ollen tule ainoastaan valmiit, yksityiset esineet, vaan museon 
kokoelmissa tulee olla esimerkkejä suunnittelun problematiikan eri alueilta. Esi
neiden, prototyyppien ja piirustusmateriaalin lisäksi museon tallennustoimin- 
nassa on merkittävä osuus valokuvalla ja monipuolisella arkistoaineistolla. Mu
seon tallennus- ja tutkimustoimintaan liittyvästi Taideteollisuusmuseo pyrkii 
määrätietoisesti kartuttamaan myös kirjastoaan ja luomaan kokoelmistaan, luet
teloinneistaan, arkistoistaan ja kirjastostaan keskeisen, muotoilun kehitystä va
lottavan instituution.

Huomion kiinnittäminen Taideteollisuusmuseon tallennustoimintaan on erittäin 
oleellista siksi, että Taideteollisuusmuseon kokoelmissa on huomattaviakin auk
koja ja niistä puuttuu johtavia, keskeisiä esimerkkejä. Toisaalta Taideteollisuus
museo haluaa korostaa nykyhetken ja tämän päivän muotoilun pyrkimysten kar
toittamista, mitä varten museo kerää esineistöä ja tekee valokuvauksia.

Taideteollisuusmuseossa järjestettiin toimintavuonna yhteensä kaksitoista eri
koisnäyttelyä ja kymmenen luentotilaisuutta. Näyttelyiden pystytykset, kuljetuk
set ja varastoinnit ovat vaatineet vajaalukuiselta henkilöstöltä varsin huomatta
vaa työpanosta.

ORGANISAATIO

Hallinto

Taideteollisuusmuseon omistaa Suomen Taideteollisuusyhdistys, mutta mu
seon toiminta tapahtuu opetusministeriön myöntämällä toiminta-avustuksella, 
joka lähes kokonaisuudessaan kattaa Taideteollisuusmuseon menot. Ohjesään
tönsä mukaan Taideteollisuusmuseolla on neuvottelukunta ja museotoimikunta.

Taideteollisuusmuseon neuvottelukunta

Neuvottelukunta on kokoontunut kaksi kertaa. Neuvottelukuntaan ovat kertomus- 
kuuluneet; Helsingin kaupunginmuseosta museonjohtaja Marja-Liisa 

Lampinen ja museoamanuenssi Marja-Liisa Lehto, Museovirastosta valtionarkeo- 
logi C. J. Gardberg ja tutkija Marja Mäkelä, Opetusministeriöstä professori Yrjö 
Kukkapuro ja osastopäällikkö Olli Närvä, Suomen Taideteollisuusyhdistyksestä 
toimitusjohtaja Tapio Periäinen ja varatuomari Karl Langenskiöld, Suomen Tai-

vuonna
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deteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiöstä professori H. O. Gummerus, Taide
teollisesta korkeakoulusta lehtori Maria Laukka ja professori Severi Parko, Teol
lisuustaiteen liitto Ornamosta professori Kaj Franck ja tekstiilitaiteilija Kirsti 
Rantanen.

Taideteollisuusmuseon museotoimikunta

Museotoimikunta on kokoontunut yhdeksän kertaa, ja sen pöytäkirjaan on 
kitty 108 pykälää. Museotoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet: Pääsih
teeri Jorma Heinonen, sisustusarkkitehti Lisa Johansson-Pape, varatuomari Karl 
Langenskiöld, tekstiilitaiteilija Maija Lavonen, tutkija Marja Mäkelä, taiteilijapro
fessori Antti Nurmesniemi ja professori Severi Parko. Kokouksiin ovat olleet kut
suttuina lisäksi toimitusjohtaja Tapio Periäinen ja professori H. O. Gummerus.

mer-

Henkilökunta

Taideteollisuusmuseolla on ollut museonjohtajan lisäksi amanuenssi ja kanslisti 
sekä määräaikaisesti palkattua henkilökuntaa tutkijan, apulaistutkijan ja tutki
musapulaisen tehtävissä sekä lisäksi museomestari, apulaisvahtimestari sekä 
konservaattori, valokuvaaja ja näyttelynvalvoja. Tämän lisäksi Taideteollisuus- 

on sijoitettu Työvoimaministeriön oikeuttamana virastotyöntekijänä 
yhteensä kahdeksan henkilöä. Sairauslomapäiviä on vuonna 1980 ollut 93. Pal
kattuna henkilökuntaa 31.12. oli 18, joista kolme on toiminut viikonloppusijaisi- 
na näyttelynvalvontatehtävissä ja tunti- tai osapäivätyössä yhdeksän henkilöä.

museoon

Osallistumiset

Suomen Taideteollisuusyhdistys/Taideteollisuusmuseo on ollut edustettuna 
Suomen museoliiton vuosikokouksessa ja sen yhteydessä pidetyllä museopäivil- 
lä. Museonjohtaja on osallistunut lasten kulttuuri- ja kuvataideseminaariin 7.—9. 
2.1980 järjestäjänä Pohjoismainen Taidekeskus Hanasaaren kulttuurikeskukses
sa. Museonjohtaja on lisäksi osallistunut mm. UNESCOn asiantuntijakokouk
seen Plovdivissa Bulgariassa 18.—26.5. sekä kansainvälisen museoneuvoston 
yleiskokoukseen ja -kongressiin Meksikossa sekä ’The Smithsonian symposiu
miin” Washingtonissa 24.10.—9.11. Museonjohtaja on lisäksi tutustunut Tuk
holman museoiden museoteknisiin suunnitelmiin 28.—29.1.1980.

Museonjohtaja on toiminut seuraavissa: Kansainvälisen museoneuvoston Suo
men osasto ry:n puheenjohtajana, jäsenenä laajennetun UNESCO-toimikunnan 
kulttuurijaostossa, Pohjoismaisen neuvoston neuvoa-antavassa kulttuurikomi- 
teassa, Tekniikan museon hallituksessa, opetusministeriön asettamassa museo- 
asiainneuvottelukunnassa ja Pääkaupunkiseudun museoiden yhteistyöryhmäs
sä. Tämän lisäksi museonjohtaja on jäsen seuraavissa: Design History Society, 
Internationale Kunstaustellungs Leitertagung (International covention of Art 
Exhibition).

Koulutus

Henkilöstölle on järjestetty koulutustilaisuus mm. aiheenaan museoturvallisuus 
ja näyttelyn valvonta. Henkilökuntaa on osallistunut lisäksi muotoilualan 
naareihin yms.

semi-

Kokoelmat

Taideteollisuusmuseon kokoelmiin on vuonna 1980 kirjattu 1135 esinettä. Lah
joituksina on museon kokoelmiin saatu 63 hankintaerää ja lunastuksina 67. Esi
neistö jakautuu materiaaleittain seuraavasti.51



TAIDETEOLLISUUSMUSEO 
KERÄÄ KOKOELMIAAN

Taideteollisuusmuseo pyrkii ko
koelmillaan välittämään kuvan tai
deteollisuuden alan kehityksestä 
ja pyrkimyksistä. Tätä varten mu
seolla tulee olla monipuoliset ko
koelmat, joissa on esineitä, kuvia, 
suunnittelupiirustuksia ja muuta 
mahdollista aineistoa, jotka valot
tavat taidekäsityön, 
suuden ja -teollisen muotoilun 
tuotantoa aina tähän päivään 
saakka. Tätä aineistoa museo ot
taa kernaasti vastaan lahjoituksi
na tai lunastuksina.

taideteolli-

Koska museon toiminta ja kokoel
mien muodostuminen ovat olleet 
kauan keskeytyksissä, tulisi mu- 

nyt kiireesti puutteellisilta 
osin saada kokoelmiinsa täyden
nystä. Mikäli hallussanne on edel
lä kuvattua aineistoa - esineitä, 
kuvia ym. erityisesti 
sekä 1940-luvuilta - jonka mah
dollisesti haluatte luovuttaa mu
seon
suusmuseo pyytää ystävällisesti 
tekemään ilmoituksen puhelimel
la 90-174 455 tai kirjeitse osoit- 

Korkeavuorenkatu

seon

1920-1930

tarkoituksiin, Taideteolli-

23.teella 
00130 Helsinki 13.

Voitte tukea Taideteollisuusmu
seon
onnittelut tai surunvalittelut Mu- 
seorahaston kautta, tili 200120- 
430141, Suomen Yhdyspankki, 
Senaatintori 
1481175, Kansallis-Osake-Pankki, 
Helsinki Aleksanterinkatu tai tili 
300050-416027, Helsingin Osake- 
pankki, Helsinki Keskusta.

toimintaa myös esittämällä

tai tili 103150-
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KONSTINDUSTRIMUSEET 
UTÖKAR SINA SAMLINGAR

Konstindustrimuseet strävar att 
med sina samlingar föremedla en 
bild av konstindustrins utveckling 
och målsättning. För detta ända
mål behöver museet en mångsi
dig samling föremål, bilder, plane- 
ringsritningar samt övrigt tänk
bart material, vilka belyser hant
verkets, konstindustrins och den 
industriella formgivningens pro
duktion fram till våra dagar. Dylikt 
material mottager museet gärna 
som gåva eller inlösen.

Emedan museets verksamhet 
samt utökning av samlingarna un
der en lång tid varit avbrutna 
borde museet nu på det snaraste 
komplettera sina samlingar. I fall 
det i Er ägo finns ovannämnda 
material - föremål, bilder o. dyl. 
särskilt från 1920-1930-talen 
samt 1940-talen - vilket Ni möj
ligtvis önskar avstå till museet 
ber Konstindustrimuseet Er vänli
gen ta kontakt per telefon 90- 
174 455 eller per brev Högbergs- 
gatan 23, 00130 Helsingfors 13.

Ni kan även stöda Konstindustri- 
museets verksamhet med att 
framföra lyckönskningar eller 
kondoleanser via Museifonden, 
konto 200120-430141, Forenings
banken i Finland, Senatstorget 
eller konto 103150-1481175, Kan
sallis-Osake-Pankki, Helsingfors 
Alexandersgatan eller konto 
300050-416027, Helsingfors Ak
tiebank, Helsingfors Centrum.
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TAIDETEOLLISUUSMUSEO

ONNITTELE MUISTA
Museorahaston kautta

Soita Taideteollisuusmuseo 
puhelin 90-174 455

Maksun voi suorittaa Museorahaston tilille, Suomen Yhdyspank
ki, Helsini, Senaatintori, tili 200120-430141 tai tili 103150- 
1481175 Kansallis-Osake-Pankki Helsinki Aleksanterinkatu tai 
tili 300050-416027 Helsingin Osakepankki, Helsinki Keskusta.

LYCKÖNSKA K0ND0LERA
genom Museifonden

Ring Konstindustrimuséet 
telefon 90-174 455

Betalning kan ske till Museifonden konto 200120-430141, 
Föreningsbanken i Finland, Helsingfors, Senatstorget eller konto 
103150-1481175 Kansallis-Osake-Pankki, Helsingfors Alexan
dersgatan eller konto 300050-416027 Helsingfors Aktiebank, 
Helsingfors Centrum.

KONSTINDUSTRIMUSÉET
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349Keramiikka
Lasi
Grafiikka
Muovi
Tekstiili
Metalli
Huonekalut ja valaisimet
Vaatteistoa
Leikkikalut
Puu

194
163
101
97
66
53
60
38
11

Kivi 3

Lisäyksinä kokoelmiin on saatu mm. seuraavaa esineistöä:
Greta-Lisa Jäderholm-Snellmanin keramiikkaa ja lasia käsittävä kokoelma, johon 
liittyy laaja valokuva-aineisto, Christina Snellmanin lahjoituksena.

Kyllikki Salmenhaaran 1970-luvun keramiikkaa taiteilijan omana lahjoituksena.

Arabian lahjoituksena uutta suomalaista käyttökeramiikkaa: mm. Tapio Yli-Viika- 
rin ja Inkeri Leivon suunnittelemia sarjoja.

Kaj Franckin jaTaunoTarnan suunnittelemia muovisarjoja 1970-luvulta Sarviksen 
lahjoituksena.

Hans Björklindin julisteita ja muuta käyttögrafiikkaa 1930—1950-luvuilta taiteili
ja Maire Könni-Björklindin lahjoituksena.

Finnairin lentoemäntien puvusto 1960-luvulta Finnairin lahjoituksena.

Gunnel Nymanin lasisarja 1940-luvulta ja muuta Gunnel Nymanin lasituotantoa 
museon ostoina.

Tapio Wirkkalan ja Timo Sarpanevan 1970-luvun lasituotantoa mm. Iittalan Lasi- 
tehtaan lahjoituksena.

Uhra Simberg-Ehrströmin suunnittelemia kankaita ja luonnoksia Anders Ehrströ- 
min, Oy Finlayson Ab:n, Marja Mäkelän ja Eila Pajastien lahjoituksina.

Tekstiilitaiteilija Katri Waren-Wariksen luonnoskokoelma Eva Renwallin lahjoi
tuksena.

Sisustusarkkitehti Olli Borgin tuotantoa ja luonnoksia Olli Borgin muistonäytte- 
lyn yhteydessä Anne Borgin, Nissen Ky Kb:n, Palace Hotel Oy Ab:n, Pihlgren ja 
Ritola Oy:n, Tekniska Föreningen i Finlandin ja Yhtyneet Ravintolat Ab:n lahjoi
tuksina.

Louis Sparren suunnittelema Iris-tehtaan valmistama kaappi ja tuoli museon os
toina.

Pukuja parrasvaloissa-näyttelyn yhteydessä Merja Levon ja Pirjo Veijalaisen 
suunnittelemia teatteripukuja Oulun Kaupunginteatterin ja Turun Kaupungin
teatterin lahjoituksina.

Kuva-arkisto

Taideteollisuusmuseon kuva-arkisto on karttunut museon aktiivisen kuvaustoi- 
minnan lisäksi ulkopuolisin lahjoituksin ja lunastuksin. Taideteollisuusmuseon 
toimesta on kuvattu Taideteollisuusmuseossa järjestettyjen näyttelyiden ja nii
den esineistön lisäksi museon ulkopuolella järjestettyjen näyttelyiden esineis
töä. Kuvausohjelmaan on lisäksi kuulunut muotoilualan tapahtumien seuranta 
sekä erilaiset Inventoivat taiteilijakohtaiset kuvaukset tai miljöön kuvaukset.55



Keramiikka- ja posliiniesineitä
Lasiesineitä
Puuesineitä ym.
Huonekaluja
Tekstiilejä
Metalliesineitä
Muoviesineitä
Kipsiesineitä

Tämän lisäksi valokuvausohjelmaan säännönmukaisesti on pyritty sisällyttä
mään museon kokoelmien esineistön yksittäiskuvaus. Museo on osittain toteutta
nut suunnittelemiaan diasarjoja, joita on tarkoitettu mm. koulujen opetusohjel
mien käyttöön. Taideteollisuusmuseolla on ollut palkattuna valokuvaaja 7 kuu
kauden ajan. Valokuvia on luovutettu tutkijoille sekä erilaisen alan informaation 
käyttöön. Kuva-arkisto on vuonna 1980 karttunut 3700 kuvalla ollen nyt n. 7000
kpl

Kirjasto

Kirjasto on karttunut vaihtokirjallisuutena ja hankinnoin. Kirjastoa on pyritty täy
dentämään puuttuvilta osin erityisesti vanhemman kirjallisuuden ja aikakausleh
distön suhteen. Kirjaston hankintoja varten on seurattu alan julkaisutoimintaa 
sekä tarjolla olevia kirjoja yms.

Arkistoaineisto

Arkistoaineistona Taideteollisuusmuseo on pyrkinyt aloittamaan ns. taiteilija- 
kohtaisen arkiston. Erilaisen kuva-aneiston (piirustukset, kuvastot yms.) lisäksi 
arkistoa on kartutettu aikakauslehdin ja sanomalehtileikkein.

Kokoelmien uushankinnat, valokuvat, kirjat ja arkistoaines on pyritty luetteloi
maan välittömästi mahdollisuuksien mukaan. Luettelointityö siihen liittyvine 
tutkimus- ym. tehtävineen on vajaalukuisen henkilökunnan sekä lukuisien näyt- 
telypystytys- ja purkaustehtävien johdosta toteutunut kertomusvuonna vain 
osittain.

Konservointi

Kahdeksan kuukauden aikana museon kokoelmien esineistöä on konservoitu 
seuraavasti

Konservointitoimenpiteiden yhteydessä esineet on valokuvattu ennen ja jälkeen 
konservoinnin sekä osaksi myös eri konservointivaiheessa. Osa lasi-, posliini- ja 
metalliesineistöstä on ollut jätettävä keskeneräiseksi työvälineitten toistaisen 
puuttumisen vuoksi. Tekstiilikonservointitila on ollut järjestelyn alaisena, minkä 
johdosta tekstiilikonservointia ei kertomusvuonna ole ylläpidetty.

Taideteollisuusmuseon kokoelmien lasiesineistön varasto on puhdistettu ja jär
jestetty. Metallihyllyille on asetettu eristyslevyt sekä esineistö suojattu.

Taideteollisuusmuseolla on ollut palveluksessaan konservaattori yhteensä 8 kuu
kauden ajan. Esineistön konservoinnin lisäksi konservaattori on osallistunut 
näyttelyiden pystytyksiin sekä näihin liittyviin pakkaustoimenpiteisiin.

Tekstiilikokoelmien kunnon seuranta sekä huonekalukokoelmien tarvitsemat toi
menpiteet sekä varastointi ovat seuraavia toimenpidesuunnitelmia. 56
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Näyttelyt

Perusnäyttelyn lisäksi Taideteollisuusmuseo on järjestänyt tiloissaan omia ja ul
kopuolisia erikoisnäyttelyltä. Taideteollisuusmuseon tiloissa on esitelty seuraa- 
vat näyttelyt:
Suomi muotoilee 1
Järjestäjä: Suomen Taideteollisuusyhdistys

Koruntekijöitä Yhdysvalloista 
Järjestäjä: Taideteollisuusmuseo, Suomen Taideteollisuusyhdistys ja America 
Center

11.12.1979—3.2.1980

20.2,—23.3.1980

Carl Fabergé ja hänen aikalaisensa 
Järjestäjä: A. Tillander Oy Ab

Irlantilaisia tilkkupeitteitä 
Järjestäjä: Kilkenny Design Workshops Irlannin Ulkoasiainministeriön kulttuuri- 
yhteistyökomitean tukemana ja Taideteollisuusmuseo

Sveitsiläisiä seinätekstiilejä, tämän päivän taiteilijoita 
Järjestäjä: Sveitsiläinen Pro Helvetia-säätiö yhteistoiminnassa Sveitsin suurlähe 
tystön ja Taideteollisuusmuseon kanssa

Pukuja parrasvaloissa 
Järjestäjä: Muotitaiteilijat ry., Suomen Lavastustaiteilijain Liitto ry. ja Taideteolli
suusmuseo

16.3,—8.4.1980

28.5,—25.5.1980

3,—27.7.1980

21.8, —14.9.1980

Kenkiä meille
Järjestäjä: Kenkäneuvosto (30-vuotlsnäyttely)

Hommage à Uhra Simberg-Ehrström
Järjestäjä: Suomalaisen Tekstiilitaiteen ystävät ry ja Taideteollisuusmuseo

Otto Herbert Hajek 
Järjestäjä: Goethe-lnstituutti

Suomi muotoilee 2
Järjestäjä: Suomen Taideteollisuusyhdistys

Tämän lisäksi Taideteollisuusmuseon tiloissa on järjestetty Dunhill-palkintoon 
hyväksyttyjen esineiden pienimuotoinen näyttely sekä Taideteollisuusmuseon 
toimesta vaihtuvana erikoisnäyttelynä Keramiikkaa arkipäivään — Iris tehtaan 
tuotantoa 1897—1902. Yhteensä näyttelyitä on järjestetty kaksitoista.

11,—25.9.1980

3.—26.10.1980

30.10, —16.11.1980

26.11.1980—25.1.1981

Yleisö, vieraat, tilaisuudet

Tasavallan presidentti tutustui museoon 15.3. Toimintavuonna museoon ja sen 
toimintaan tutustuivat myös mm. kansainvälisen museoneuvoston Neuvostolii
ton osaston puheenjohtaja Irina Antonova, Kansainvälisen museoneuvoston ja 
Vuoden museo-palkinnon edustajana Ulla Keding-Olofsson, Unescon asiantunti
jakokouksen osanottajat sekä Unescon Neuvostoliiton toimikunnan jäsen Ser- 
guei Klockoff.

Yleisöä kertomusvuonna on käynyt lähes 50 000 (49 088).

Näyttelyille on järjestetty avajaiset ja kutakin näyttelyä on edellyttänyt lehdistö
tilaisuus. Museo on pyrkinyt näyttelyiden yhteyteen järjestämään sitä sivuavia 
luento- yms. tilaisuuksia. Taideteollisuusmuseossa on järjestetty kertomusvuon
na yhteensä kymmenen luento- ym. yleisötilaisuutta. Näistä mainittakoon Carl 
Fabergén tuotanto (Geza von Habsburg-Lothringen ja Kenneth Snowman), Ti
lataidetta esittelevä luentosarja, Skotlannin taide sekä lapsille tarkoitettu sarja57



Taidetta elokuvan keinoin. Taideteollisuusmuseon tiloja on lisäksi luovutettu so- 
velletusti museoalan tai muotoilualan järjestöjen jäsentilaisuuksiin.

TOIMITILAT

Kiinteistö

Taideteollisuusmuseolla on käytettävänään valtion museotarkoitukseen luovut
tama kiinteistö, entinen koulurakennus Korkeavuorenkatu 23. Museon käytössä 
olevien tilojen pinta-ala on 1740m2 ja tilavuus 8224 m3. Rakennuksessa on kaksi 
asuinhuoneistoa. Kiinteistön isännöitsijän tehtäviä on hoitanut museonjohtaja 
Jarno Peltonen. Peruskorjaukseen liittyviä kunnostustöitä on jatkettu. Kellariker
roksessa sijaitseva holvitila muutettiin näyttelytilaksi näyttelyn "Carl Fabergé 
ja hänen aikalaisensa" yhteydessä. Näyttelyrakenteet suunnittelivat Barbro Kul- 
vik-Siltavuori ja Antti Siltavuori. Rakennuksessa tehtiin lisäksi viemärikorjaus 
rakennushallituksen toimesta ja pienempiä kiinteistön hoidollisia toimenpiteitä. 
Kiinteistönhoitomenot ovat olleet 112.358,— markkaa, mihin sisältyy lämmitys- 
yms. maksut.

Taideteollisuusmuseon uusina toimitiloina ovat olleet rakennushallituksen luo
vuttamat kaksi varastohuonetta ns. Merikasarmin rakennuksesta. Tällä hetkellä 
Taideteollisuusmuseolla on tarve pysyvistä varastotiloista.

Irtaimisto, kalusto

Näyttelyrakenteiden lisäksi museon varastointikalustoa täydennettiin mm. pii
rustus- ja kortistolaatikostolla, arkistokaapistolla sekä varastohyllyin. Näyttelyi
tä varten rakennettiin tilapäisiä ja osittain pysyviä näyttelyrakenteita. Kalusteina 
mainittakoon lisäksi valokuvaustoiminnan ja konservointitoiminnan edellyttämät 
kiireellisimmät välineistöt sekä näyttelytoimintaan liittyvät AV-välineet.

Turvallisuus

Taideteollisuusmuseon murtohälytinlaitteistoa on täydennetty. Ensisammutus- 
välineistölle on järjestetty asianmukainen huolto. Museon ilmastointi-ja kostutus- 
järjestelmän suunnittelu on aloitettu.

Talous

Taideteollisuusmuseolla oli tuloja pääsylipuista, julkaisujen myynneistä sekä 
vuokrista yhteensä 159.125,— markkaa. Taideteollisuusmuseo on saanut lisäksi 
valtionavustusta toimintaansa varten 1.030.000,— markkaa ja avustusta Helsin
gin kaupungilta 20.000,— markkaa. Menot olivat 1.182.446,—.

LAHJOITUKSINA OVAT TAIDETEOLLISUUSMUSEON KOKOELMIIN LUOVUTTA
NEET ESINEISTÖÄ TAI KUVASTOA VUONNA 1980:

Bengt von Bonsdorff, Anne Borg, Kaj Chydenius, Anders Ehrström, Kaj Franck, 
H O Gummerus, Jorma Heinonen, Pentti Hietanen, Helmiriitta Honkanen, Saara 
Hopea-Untracht, Maire Könni-Björklind, Karl Langenskiöld, Marita Lybeck, Mart
ti A. Mykkänen, Marja Mäkelä, Kyllikki Nohrström, Terttu Paatela, Eila Pajastie, 
Solveig Parmasmaa, Kaarina Peltonen, Lauri Pentti, Raimo Raímela, Eva Renwall, 
Kyllikki Salmenhaara, Eeva Salminen, Oras Selinheimo, Christina Snellman, Lee
na Ståhlberg, Helena Tihula, Mirja Tissari, Vuokko Tuulio, Ulla von Wendt, Vuok
ko Vesterinen, Sirkka Vuori, Tapio Yli-Viikari, Ruth Österman 58



Yhteisöt ja liikeyritykset

Aaltosen Tehtaat Oy, Sarvis, Aarikka Oy, A. Ahlström Oy, Iittalan Lasitehdas, 
Oy Arabia Ab, Décembre Oy, Oy Finlayson Ab, Finnair Oy, Oy Juho Jussila, Oy 
MK-Tuote Ab. Nissen Ky, Oulun Kaupunginteatteri, Palace Hotel Oy Ab, Plhlgren 
ja Ritola Oy, Rahikainen Oy, Seenat Oy, Suomen Koneliike Helkama Oy, Suomen 
Käsityön Ystävät Oy, Suomen Taideteollisuusyhdistys, Tampereen kaupunki, 
Tekniska Föreningen i Finland, Timo Tanttu Ky, Turun Kaupunginteatteri, Ulko
asiainministeriö, Vuokko Studio Nurmesniemi Oy, Oy Yhtyneet Ravintolat Ab

Julkaisuja ovat lähettäneet:

А-lehdet Oy, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin taidemuseo, Iit
talan Lasitehtaan museo. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Porin 
Ilmailu-upseerikerho, Suomen lasimuseo.

59



SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS

Tuloslaskelma 1.1.—31.12.1980

MENOT
YHDISTYKSEN NÄYTTELY-JA TIEDOTUSTOIMINTA

Valtionapu...............................
Hallintomenot.........................
Näyttelymenot .......................
Tiedotustoiminta....................
Kuva-arkistomenot ................
Kirjastomenot.........................
Henkilöjäsenmenot................ _

TAIDETEOLLISUUSMUSEOTOIMINTA
Valtionapu ...............................
Palkat ......................................
Muut henkilöstömenot...........
Kiinteistömenot......................
Tarvikemenot...........................
Dokumentaatiomenot.............
Näyttelytoiminta ....................
Kalusto ja koneet....................
Konservointi, varastointi.......
Käyttövarat .............................

MUSEORAKENNUKSEN KORJAUSMENOT
Valtionapu ........................................................
Suunnittelu- ja korjausmenot 135.202,17 
Poisto pitkävaikutteisista 
menoista 
Lainakulut

YHDISTYKSEN YLEISHALLINTOMENOT
Valtionapu .............................
Hallintomenot.......................
Shekkitilien korot..................
Rahastojen korot..................

YHDISTYKSEN PROJEKTIMENOT
Valtionapu...............................
Projektimenot .......................

355.000,—
280.303,74
176.032,28

68.111,58
35.002,52
3.120,—

11.079,53 573.649,65 — 218.649,65

1.030.000,—
513.773,96
157.669,92
112.358,40
109.956,72
150.565,01
34.840,93

105.451,20
7.647,94

14.122,46 1.206.386,54 — 176.386,54

535.000,—

218.355,68
184.830,— 538.387,85 — 3.387,85

400.000,—
454.075,48

19.739,80
10.409,48 484.224,76 — 84.224,76

349.759,87
414.869,22 65.109,35414,869,22

— 547.758,15

TULOT
SIJOITUKSET

Korot ja osingot +__ 21.003,5321.003,53
— 526.754,62

VARAINHANKINTA
Henkilöjäsentulot ..................
Yhteisöjäsentulot ..................
Lahjoitukset ...........................
Muut tulot...............................
Museorakennustulot..............
Museon pääsylipputulot.......
Museon muut tulot................
Avustus Helsingin kaupungilta

6.680,—
24.350,—
21.000,—

331.464,— 383.494,—
3.387,85

106.386,50
25.738,13
20.000,— 152,124,63 + 539:006,48

+ 12.251,86siirto
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siirto.............................................................................
YLEISAVUSTUKSET

Vuotuinen valtionapu......................................
Valtionapu Taideteollisuusmuseotoimintaan 
Valtionapu yhdistyksen näyttely- ja tiedotus

toimintaan ....................................................
Lisävaltionapu rakennuslainojen hoitoon ....
Valtionapu projekteihin ..................................
Yleishallintomenoihin......................................
Taideteollisuusmuseotoimintaan ..................
Yhdistyksen näyttely- ja tiedotustoimintaan
Rakennuslainojen hoitoon..............................
Projekteihin ......................................................

Tilikauden ylijäämä..................................................

12.251,86

400.000,—
1.030.000,—

355.000,-
535.000,—
349.759.87 —2.669.759,87 
400.000,—

1.030.000,—
355.000,—
535.000,—
349.759.87 +2.669.759,87

12.251,86+

TASE 31.12.1980
VASTAAVAA

RAHOITUSOMAISUUS
Rahat ja pankkisaamlset...
Muut saamiset....................

KÄYTTÖOMAISUUS
Kalusto 1.1.80......................
Lisäys ..................................
Puhelinosakkeet................

PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
Museorakennuksen korjaus

1.1.80................................
Poisto 1980 .........................

SIJOITUSOMAISUUS
Arvopaperit 1.1.80..............
Lisäys 1980 .........................
Vähennys .............................

67.202,21
185.950,48 253.152,69

43.067,28 
+ 3.335,90 46.403,18

12.760,— 59.163,18

1.785.918,51
—218.355,68 1.567.562,83

289.892,90 
+ 5.760,— 
—6.799,25 288.853,65

2.168.732,35
VASTATTAVAA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Tilivelat ......................................
Siirtovelat..................................
Nostetut ennakot......................

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
OMA PÄÄOMA

Stipendirahastot 1.1.80.........
Vähennys 1980 .......................
Korko 1980 ..............................
Eläkerahasto 1.1.80................
Vähennys 1980 .......................
Korko 1980 ..............................
Kantarahasto.............................
Käyttörahasto ...........................
Alijäämä edellisiltä tilikausilta. 
Tilikauden ylijäämä..................

210.115,31
43.013,65
56.209,96 309.338,92

1.608,891,—

29.062,68
— 7.859,15 
+ 1.060,18

211.186,76
— 24.200,75
+ 9.349,30

22.263,71

196.335,31 
1.200,— 

94.615,67 
— 76.164,12 
+ 12.251,86

314.414,69

— 63.912,26
2.168.732,35

61



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1980

ÖVERSIKT

Föreningens verksamhet har under året präglats av att den ekonomiska situatio
nen förbättrats både nationellt och internationellt samt av ett allmänt taget posi
tivt kulturklimat. På formgivningens område har det i vårt land skett en hel del 
konkret: utställningar, möten, arrangemangen för den internationella kongress 
Ornamo organiserar för jubileumsåret 1981 och en påtaglig ökning av publika
tioner, personkontakter, förfrågningar och besök.

Samtidigt har det dykt upp problem som pockar på en lösning. Grundforskningen 
på formgivningens område är för knapp. Det leder bl.a. till en begreppsförvirring 

påverkar särskilt det internationella umgänget negativt, vilket i sin tur skadar 
hela vår design, befrämjandet av och förståelsen för formgivningen. Den fin
ländska formgivningens historia är oskriven. Därför förutsätter varje temautställ
ning en specialforskning från grunden. Den blir av nödtvång slumpmässig, ofull
ständig och synnerligen arbetsdryg.

Verksamheten inom föreningen har breddats och fördjupats. Föreningens roll 
som ideell, designbefrämjande organisation har befästs. Inom den inhemska 
verksamheten har Designrådets målsättningar fått en fastare utformning. Ut
ställningen Finsk form 2 har klart bekräftat behovet av en årlig mönstring. Vid 
utställningen 1980 presenterades lika många, delvis flera arbeten än vid den 
första utställningen 1979, som dock täckte många års produktion. Planeringen 
och förverkligandet av ett informationsblad, ett bildverk och en film har gett nya 
impulser för framtiden.

Den utländska utställningsverksamheten har skapat förutsättningar för ett inten
sivt och fruktbart samarbete med arkitektur och bildkonster inom ramen för ge
mensamma utställningar. Man har här utgått från miljöhelheten och därmed vid
gat synen på de olika konstarternas relativa betydelse i den funktionella och 
estetiska helhet människans livsmiljö utgör. Den positiva genklang dessa ut
ställningar väckt utomlands har i sin tur både vidgat vyer och sporrat till nya 
ansträngningar. Som exempel kan nämnas Funkisutställningen som presentera
des i Stockholm och där gav helt nya visioner om den finländska funktionalis
mens internationella betydelse. I dessa sammanhang har också formgivningens 
hela organisationsstruktur i Finland väckt aktivt intresse.

som

Årets verksamhet omfattar även en hel del planering av evenemang under kom
mande år såväl i hemlandet som utomlands. Här kan nämnas utvecklandet av 
Designrådet, utställningsprojekt hemma och i utlandet, effektivering av publi
kations- och informationsverksamheten.

ORGANISATION

Förvaltningsrådet

Skolrådet Jussi Saukkonen, ordförande
Överdirektör C. J. Gardberg
Professor Maire Gullichsen
Sekreteraren för museiärenden Jorma Heinonen
Bergsrådet Paavo Honkajuuri
VD Jaakko Ihamuotila
Vicehäradshövding Karl Langenskiöld
Konstnärsprofessor Antti Nurmesniemi
Avdelningschef Olli Närvä
Inredningsarkitekt Lasse Ollinkari
Generalkonsul Pauli Paaermaa
Professor Reima Pietilä 62



Professor Aarno Ruusuvuori 
Professor Timo Sarpaneva 
Industridesigner Antti Siltavuori 
Bergsrådet Olavi Sohlberg 
Direktor Harry Sucksdorff 
Kultursekreterare Helena Suomela 
Kommerserådet P. H. Taucher 
VD Åke Tjeder 
Akademiker Tapio Wirkkala

Styrelsen

Vicehäradshövding Karl Langenskiöld, ordförande
VD Åke Tjeder, viceordförande
VD Göran Andersson
VD Harri Malmberg
Inredningsarkitekt Lasse Ollinkari
Industridesigner Antti Siltavuori
Museichef Jarno Peltonen (självskriven medlem)
VD Tapio Periäinen (självskriven medlem)

Revisorer

Dipi.ekon. Ejnar Sandman, GGR 
Inredningsarkitekt Antti Paatero 
Suppleanter:
Dipi.ekon. Magnus Öhberg 
Ekon.mag. Per-Olof Stenvall, GGR

Byrån

Tapio Periäinen, verkställande direktör
Harriet Andersson, byråföreståndare och sekreterare för förvaltningsorganen
Marjukka Autio, ekonomichef och bokförare
Anneli Lindström, informationschef
Kristiina Paatero, utställningschef (från 20.10.)
Tony Parkkima, föreståndare för bildarkivet och biblioteket 
Elisabeth Pasenius, byråsekreterare 
Helmiriitta Sariola, utställningschef 
Sirkka-Liisa Bröderman, byråbiträde

Från föreningen har under året postats 2085 brev.

Möten

Årsmötet hölls den 14 april 1980.

Förvaltningsrådet har sammanträtt 2 och styrelsen 12 gånger.

INFORMATIONSBLADET ”FORM FUNCTION Finland”

Barbro Kulvik-Siltavuori, chefredaktör (från 1.7.)
Eeva Siltavuori, redaktionssekreterare (från 1.7.)

DESIGNRÅDET

63 VD Tapio Periäinen, ordförande (Konstflitföreningen)



Pol.dr. Riitta Auvinen 
Skulptören Heikki Häiväoja 
Tekn.lic. Hellikki Järvenpää 
Industridesigner Veikko Kamunen (Ornamo)
VD Esa Kolehmainen 
Textilkonstnär Irma Kukkasjärvi (Ornamo) 
Vicehäradshövding Karl Langenskiöld (Konstflitföreningen) 
Inredningsarkitekt Orvokki Niiniranta (Ornamo) 
Inredningsarkitekt Lasse Ollinkari (Konstflitföreningen) 
Grafiker Jukka Pellinen
Museichef Jarno Peltonen (Konstindustrimuseet)
FK Helmiriitta Sariola, sekreterare

Designrådet har under året sammanträtt 20 gånger.

MEDLEMSKÅREN

Betalande medlemmar 365 
Frimedlemmar 1805

Medlemskorporationer 35:

Aaltosen Tehtaat Oy, Sarvis 
Aarikka Koru Oy 
Oy Aga Ab
A. Ahlström Oy, Iittala Glasbruk 
Oy Artek Ab 
Asko-Upo 
Finnair Oy
Finska Ångfartygs Ab 
Oy Fiskars Ab 
FrenckelIska Tryckeri Ab 
Oy Hackman Ab 
Haimi Oy
Industrins Centralförbund 
Dora Jung Textil 
Kalevala Koru
Kotivilla Oy — Ab Inhemsk Ull
Lapponia Jewelry Oy
Oy Mainos Taucher Reklam Ab
Marimekko Oy
Metsovaara Oy
Neovius Oy
Studio Nurmesniemi
Guldsmed Kalevi Piirainen
Rauma-Repola Oy
Lena Rewell Textile Studio Kb
Oy G. W. Sohlberg Ab
Sopenkorpi Oy
Oy Stockmann Ab
Oy Tampella Ab
Oy A. Tillander Ab
Oy Tillander Ab
Galerie Björn Weckström Kb
Fredrika VVetterhoff-stiftelsen
Helmi Vuorelma Oy
Oy Wärtsilä Ab, Arabia och Notsjö glasbruk

Medlemslotteriet

64Det årliga lotteriet hölls den 18 december.
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UTSTÄLLNINGAR

I hemlandet

Finsk form 2 25.11.80—25.1.81

En allmän konstindustrien årsutställning arrangerades nu för andra gången i 
Konstindustrimuseet. Föreningen återupptog år 1979 de årsutställningar söm un
der åren 1929—60 regelbundet hade arrangerats i samarbete med Industrikonst
förbundet Ornamo. Övervakningen av utställningsarbetet sköttes av det för 
Konstflitföreningen och Ornamo gemensamma Designrådet med assistans av föl
jande sakkunniga: modekonstnär Riitta-Liisa Haavisto, textilkonstnär Immi Hals
ti, inredningsarkitekt Arto Kukkasniemi, designer Olli Tamminen och keramiker 
Oiva Toikka.

Utställningen omfattade sammanlagt 322 föremål från 74 olika tillverkare. Arbete
na vid denna andra årsutställning täckte också hela fältet från konsthantverk 
till industriell design. Utställningsarkitekt var inredningsarkitekt Simo Heikkilä. 
Utställningen var uppdelad på följande sektorer: Textil: industritextil, konsttextil, 
kläder — Möbler — Belysning — Keramik: hantverk/unik, keramik/industriell — 
Glas: hantverk/unikglas, industriglas — Industriell produktplanering — Metall
konsthantverk — Konsthantverk av trä — Läderarbeten — Leksaker — Bruks
grafik.

Utställningen rönte stor uppmärksamhet i pressen. Omdömena var delvis mot
stridiga. Under rubriken "Vuoden 1980 muodot puntarissa" (Former av år 1980 
i vågskålen) skrev Helsingin Sanomat/Leena Maunula 14.12.80: "Den första ut
ställningen för ett år sedan var en spelöppning till vilken man valde föremålen 
inom en vid ram... I sin andra utformning har utställningen Finsk form nått må
let. Den är mer begränsat en årsutställning. Föremålen och planerna är nya, 
kommande års skörd. Endel fabriker har tagit tillfället i akt att förhandspresentera 
sina modeller för nästa år. Det stora antalet deltagare och föremål för ound
vikligt med sig, att enskilda, viktiga arbeten blir en del av helheten. Varje åskå
dare bildar sig sin egen helhetsuppfattning, men ingen enskild konstnärsprofil 
kan avteckna sig i denna generalmönstring. Det bästa med utställningen är ut
tryckligen jämförelsemöjligheten...

Det är i själva verket till heder för utställningen att den är måttfull och allvarsamt 
vardaglig. Utställningspraxis under vår konstindustris guldålder på 50- och 60-ta- 
len präglades av en ödesdiger lust att presentera arbeien och föremål som över
träffade varandra i originalitet, som var helt lösryckta ur vardagen. Det felet har 
inte mönstringen "Finsk form”. Tvärtom förefaller den att medvetet vara fast 
förankrad i verkligheten, det må sedan gälla rent industriella föremål och planer 
eller verk av konsthantverkare. Samma måttfulla linje går igen i utställningsarki- 
tekturen. Genom en jämbördig presentation av hela det vitt omfattande materia
let utlämnar utställningen också modigt den aktuella situationen inom vår form
givning till allmän granskning. Den ställer konkreta exempel i brännpunkten och 
gör därmed på en ny bas ett inlägg i den redan länge aktuella debatten om 
finländsk design och dess tillstånd i dag.

En annan kritisk granskning ingick i Helsingin Sanomat 10.1.81. Birgitta Tiukkanen 
skrev under rubriken ”Muotoilu palaa pelkkään juhlaan" (Rena festen för vår form
givning igen) bl.a.: ”Lekmannen går på designutställningen för att på en gång se 
alla de goda prylar som under senare tid har gjorts för att underlätta hans dag
liga liv. I år möts han på utställningen "Finsk form” av överjordisk skönhet. 
Åtminstone livets festliga höjdpunkter har man sörjt väl för... Att här finns skön
het och konst är lekmannen heit övertygad om. Bunden av sina vardagsbehov 
och vagt medveten om den industriella formgivningens övriga målsättningar 
bläddrar han i katalogen... Med alla otrivsamma miljöer i sin omgivning, såväl 
bussar som busstationer, väntsalar, matbarer, krogar, bekvämlighetsinrättningar 
och inte minst sina egna röriga lokaliteter i gott minne startar lekmannen hopp- 

När den är över fastnar en vag liten tanke, en undran i sinnet: 66full på sin rond



If!

ea«»нЬжж

ЩШШг

^шт
*шт

Ш ,с л

9
аФ

ж

У

щт?

т0

ш
&ь.,

Æim

шШЩЩш л

. N и UTAJÄRVI
1793

WÄRTSILÄ FINLAND

Oiva loikka:
Juhlavuoden kokoelma 
Nuutajärveltä - 
Suomen SOO-vuøtista 
lasiperinnettä.
Oiva loikka:
Jubileumsårets kollektion 
från Nuutajärvi - 
Finlands 300-åriga 
glastradition.67



Ser den ut såhär, dagens formgivning? Är det detta överflödande sublima vi fin
ländare saknar just nu och är det detta vi erbjuder vår omvärld? — Vem formger 
vardagen?"

Under rubriken "Kaunista, vähän ohutta" (Vackert, lite tunt) skriver A. J. Routio i 
Uusi Suomi 21.12.80 bl.a.: "Designrådet, som gallrar materialet för den finländska 
formgivningens årsmönstringar — i den nystartade serien har man nått fram till 
nummer 2 — består av så mycken sakkunskap och auktoritet att misstag före
faller osannolika. De exempel på konstindustri och konsthantverk som denna 
gång ställs ut på Konstindustrimuseet representerar otvivelaktigt toppen inom 
olika områden. Det allmänna intrycket är att urvalet är förfinat men tunt, saknar 

kraft och djärvhet... Valet mellan elegans och färgrikedom (färg både i 
bokstavlig och symbolisk mening) sker i dagens finländska design till elegansens 

Den materiella levnadsstandarden, som också hos oss är ganska hög,

visionar

förmån
dominerar på intet sätt i dagens formgivning. Snarare tvärtom, man har Just att 
säga: det knappa, finslipade och själfulla uttrycket skulle ofta passa In på bruks
föremålen i ett kloster. Det finns ingenting av uppkomlingsvräkighet i material, 
pompösa former eller granna färger, och om det till äventyrs ryms med något 
av lyx eller formlek Inriktad på valda förståsigpåare, så hålls också det inom den 
goda smakens gränser, långt från ohämmade avsteg... Finländsk design lever tyd
ligen i ett klimat av strängare moral än det övriga samhället.”

Utställningen besöktes av drygt 8000 personer.

Utställningen omfattade arbeten av följande formgivare och tillverkare:

Anneli Airikka-Lammi, Kalja Aarikka, Tapani Aartomaa, Kari Asikainen, Tuula 
Auermaa, Kaarina Bergalund, Jaakko Burman, Göran Bäck, Margareta Carlberg, 
Destem, Birgit Dyhr.Érgonomiadesign/Juhani Salovaara/Markku Salo/Matti Makko
nen/Heikki Kiiski, Paul Envalds. Ulla Fogelholm. Dorrit von Fieandt, Finlayson- 
Studio, Kaj Franck, Form Center, Pirkko Hartiala, Immi Halsti, Norma Heimola 
Helena Hyvönen, Kristiina Hänninen, Pirkko Hammarberg, Asa Hellman, Kerttu 
Horila, Pirjo Huuhka, Juhani Heikkilä, Tapani Hyvönen, Simo Heikkilä, Marketta 
Häkkinen, Vuokko Huttula, Pentti Hietanen, Saara Hopea-Untracht, Fujivvo Ishi- 
moto, Maija Isola, Karl Isopahkala, Martti I. Jaatinen, Anna-Maija Jaatinen, Hj. 
Jousi, Irma Kukkasjärvi, Valto Kokko, Yrjö Kukkapuro, Heikki Kallio, Veikko Kamu
nen, Markku Kosonen, Anneli Keinonen, Gittan Kokko, Anita Karhunen, Sirkka 
Könönen, Mikko Karppanen, Arja Karjalainen, Martti Kankainen, Helkki Kastemaa, 
Aarre Kukka, Malja Lavonen, Inkeri Leivo, Heljä Liukko-Sundström, Berndt Lind
holm, Inger Lindholm, Raija Lahtinen, Elina Lidman, Kristina Leppo, Kaarina 
Lallukka, Ilpo Lehtinen, Juha Leiviskä, Teemu Luoto, Seppo Laine, Irja Mikkola, 
Klaus Michalik, Hannu Matilainen, Jussi Mäkelä, Eila Minkkinen, Katri Mattila, 
Hans Mojé, Lea-Sisko Mäkelä, Matti Mattsson, Paavo Mällinen, Antti Nurmesnie
mi, Vuokko Nurmesniemi, Sinikka Nuotio, Kerttu Nurminen, Siv Numminen, 
Kristiina Nyrhinen, Outi Niemistö, Raimo Nikkanen, Pertti Nurmela, Lasse 
Nevalainen, Heikki Orvola, Esa Ojala, Anna-Maria Osipow, Markku Piri, Päikkl 
Priha, Hannu Peltonen, Ulla Parkkinen, Jorma Pitkonen, Laura Peterzéns, Jaana 
Pesonen, Pirkko Pylvänäinen, Pekka Perjo och Kone Oy:s hissdlvlsions produkt- 
utveckllngsgrupp, Kirsti Rantanen, Annika och Ilkka Rimala, Jukka Rintala, Pentti 
Rinta, Tua Rahikainen, Erkki Ruuhinen, Päivikki Relnamo, Hilkka Salo, Juhani 
Salovaara, Ben af Schultén, Pirkko Stenros, Seenat-grupp: Terhi Juurinen och 
Riitta Pensanen, Timo Sarpaneva, Antti Siltavuori, Mirjam Salminen, Harri Syrjä
nen, Marja Suna, Erkki Stenius, Ilja Sunell-RIchter, Maisa Tikkanen, Helkki Turu- 

Olva Toikka, Ritva Tulonen, Eeva Turunen, Maisa Turunen-Wiklund, Paula 
Taipale, Ahti Taskinen, Jukka Tervamäki, Arto Tikkunen, Studio Turkka, Leena 
Ujainen, Jorma Vennola, Irene Välimäki, Mirja Vehkaoja, Sirkka Vuori, Jukka Veis
tola, Erkki Vainio, Raila Vainonen. Marja Valnonen-Gryta, Maaria Wirkkala, Britta 
Weckström, Yrjö Wiherheimo, Tapio Wirkkala, Peter Winquist, Svanhild Abonde.

Artek, Arabia, Aarikka, Avarte, Allplast, Auditek, Bijou, Conifer, Deleon, Datex, 
Décembre, Esan Kirjapaino, Finlayson, E. Helenius, Helvar, Studio Immi Halsti, 
Guldsmedsaffär Ossian Hopea, Iittala Glasbruk, Kaunis Koru, Kone Oy/ Finska 
Hissavdelningen, Kapteenska, Kalusto-Kolmio, Pekka Korhonen, Kumelan Lasi

nen,
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tehdas, Karhu-Titan, Kajaani Oy Elektronik, Lahden Puutyö, Laurin Tuotteet, 
Livon, Labsystems, Marimekko, Muurame, Maarun Verstas, Mobira, Mainospyörä, 
Miraakkeli, Marttinen, Mainos ja Etiketti, Studio Nurmesniemi, Nokia/Data, Oras, 
Pentik, Peterzéns Oy, Pirkanmaan Kotityö, Palomex, Päriset Oy, Helsingin Kuva- 
laattatehdas, B. Rahikainen & Co, Rydboholm Ab (Sverige), Rakennusvalmiste, 
Stockmann/Kervo Snickerifabrik, Stockmann/Orno, Suomen Autoteollisuus, 
Salora, Studiolasi, Sävypaino, Tampella/Textilindustrin, Terene, Tilgmann, 
Teelikamenten, Uusi Kivipaino, Vivero, Vanha Koru, Vuokko, Valaisinpaja, 
Valmet, Valmet/lnstrumentfabriken, Wärtsilä/Notsjö Glas.

Smyckekonst från USA 20.2.—23.3.80

Nordamerikas Guldsmeders förbund (SNAG) ställde ut smycken i Konstindustri
museet. Utställningen arrangerades av Konstflitföreningen i samarbete med 
Konstindustrimuseet och America Center.

Utställningen bjöd på en representativ mönstring av arbeten från Nordamerikas 
Guldsmeders förbund, förbundets första turnéutställning i Europa. Här presente
rades arbeten från 39 föreningsmedlemmar, metallkonst i liten skala, mest 
smycken i olika material: guld, silver, koppar, pärlor, hår, emalj, sköldpadd, 
elfenben, läder, kalkonfjädrar, mässing, skalbagge, plast etc.

Utställningen var, så som Helsingin Sanomat skrev 23.2.80: ”uppenbarligen en 
strängt begränsad exposé över nya vindar inom 70-talets konsthantverk. Arbetena 
uppvisar ett stort professionellt kunnande men också fart, fantasi och ett talande 
budskap."

Smyckeutställningen fick positiv uppmärksamhet både i pressen och från publi
kens sida. Bl.a. Suomenmaa skriver 20.2.80: ”Även om dessa smycken inte är 
beströdda med diamanter, är de i alla fall handgjorda, unika smycken från början 

Smyckena är resultat av fördomsfritt tänkande och sökande och en ny
Något enhetligt amerikanskt grund

till slut
form av val och kombination av material 
drag söker man förgäves, men egentligen speglar just denna mångfald mycket väl 
den amerikanska kulturens rötter: den är ju dock en kombination av många na
tionaliteter, kulturella bakgrunder och traditioner."

Utställningen besöktes av c. 2000 personer.

I utlandet

Wohnumwelt in Finnland

Polen
Sopot 
Kraków
Tjeckoslovakien
Bratislava 
Prag

Inom ramen för avtalet om kulturutbyte mellan Tyska demokratiska republiken 
och Finland hade Konstflitföreningen I samarbete med Arkitekturmuseet sam
manställt en arkitektur- och konstindustriutställning, som under år 1979 pre
senterades i Tyska demokratiska republiken, i Weimar. Berlin och Rostock och 
livligt uppmärksammades av publiken och i pressen. Utställningen planerades av 
arkitekt SAFA Sakari Laitinen och inredningsarkitekt SIO Simo Heikkilä.

(Publikfrekvens: Weimar 22.000, Berlin 25.000. Rostock 18.500).

I december -79 presenterades utställningen i Warszawa i 
ningshallen. Inredningsarkitekt Lasse Ollinkari var som Konstflitförenmgens 
representant med om att öppna utställningen. Därefter visades Finländsk bo-

5.1.—10.2.80 
12.3,—30.3.80

29.4,—25.5.80 
31.10.80—15.2.81

Polen i SARP-utställ-
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form-function
FINLAND

kertoo englanninkielellä 
kansainväliselle yleisölle 
mitä suomalaisessa 
muotoilussa tapahtuu

Lehti sisältää □ Suomen muotoilun uutisia
□ ajankohtaista tietoa 

suomalaisen muotoilun ja 
ja visuaalisen kulttuurin 
nykytilanteesta

□ persoonallisia puheenvuoroja
□ tietoa muotoilun 

uusista aluevaltauksista
□ muotoilijoiden ja heidän 

työnsä esittelyjä
□ uusia tuotteita, ideoita
□ arviointeja alan näyttelyistä, 

kirjoista ja muista julkaisuista

FORM FUNCTION FINLAND -lehteä julkaisee Suomen Tai
deteollisuusyhdistys. Päätoimittaja on Barbro Kulvik. Lehti 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran tilaushinta koti
maahan ja Skandinavian maihin on 70 mk ja muihin maihin 
100 mk. Irtonumeron hinta Suomessa 18 mk.

Irtonumeroja myyvät ja tilauksia vastaanottavat mm. Aka
teeminen Kirjakauppa, Keskusk. 1, 00100 Helsinki 10, puh. 
90-65 1122 ja Suomalainen Kirjakauppa, Koivuvaarankuja 
2, 01640 Vantaa 64, puh. 90-84 941.
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endemiljö ytterligare i Sopot och Kraków. Sedan flyttades utställningen till 
Tjeckoslovakien där den visades I Bratislava och Prag.

1.11.80 skriver tidningen ”Lidova Demokracie’VPvel Minovsky om utställningen i 
Prag bl.a.: ”Detta är den första utställning av finländsk boendemiljö som presen
terats i vår huvudstad och det är att hoppas att det inte heller är den sista. Ka
rakteristiskt för dessa utställningar är, ...att miljön I finländsk mening inte enbart 
innefattar ren luft, klart vatten, god och fruktbar jord... miljö som finländskt 
begrepp är vardagsliv som. börjar med morgontvätt, fortsätter vid ett praktiskt 
och med god smak dukat bord, med matbestick och servis och sträcker sig över 
arbetsresan och fritiden. Snart sagt varje föremål som tjänar nutidsmänniskan, 
allt från funktionella men samtidigt med fantasi tillverkade länstolar, stolar och 
pallar till belysningsarmatur är bevis för att den berömda finländska arkitekturen 
Inte endast påverkar produktionen av olika slags föremål ända sedan tiden mellan 
världskrigen, utan också påverkar människors liv, bättre uttryckt, erbjuder dem all
mänbildning.”

Ryijy Rugs from Finland: 200 Years of Textile Art

USA, Kanada
Washington D.C.
Wausau, Visconsin 
Winnipeg, Manitoba, Kanada 
Beaumont, Texas

En utställning av gamla och moderna ryor arrangerad i samarbete med Utrikesmi
nisteriet och Undervisningsministeriet inledde sin USA-turné under ledning av 
Smithsonian Institution i Renwick Gallery i Washington. Utställningen omfattar 
20 moderna ryor utvalda av Lisa Johansson-Pape, den sk Undervisningsministe
riets samling som tidigare ställts ut i Norge och på Island, samt 7 folkryor från 
sekelskiftet 1700—1800 lånade från Hörhammers samlingar. Textilkonstens histo- 

representeras vidare vid utställningen av Gallen-Kalleias jugendrya "Ödla' 
samt ryor av Impi Sotavalta och Laila Karttunen från Konstindustrimuseet.

Utställningen fick ett gott mottagande i Washington. Publiken uppgick till hela 
52.296 personer.

Ryeutställnmgens 10 gamla ryor returneres till Finland. Undervisningsministeriets 
samling av 20 moderna ryor turnerar vidare under 1981.

21.12.79— 16. 3.80 
25. 4.80— 6. 6.80 
29. 8.80—10.10.80
31.10.80— 12.12.80

na

Form und Struktur/Konstruktivismus

Österrike
Wien
Tyska förbundsrepubliken
Nürnberg
Ungern
Budapest (Forma és Struktúra) 24.6.— 3.10.
Spanien
Madrid (forma y Estructura)

En utställning av finländsk konstruktivism, på tyska "Form und Struktur. Konstruk
tivismus in der modemen Kunst, Architektur und Formgebung Finnlands”, ar
rangerad av Nutidskonst rf, Finlands arkitekturmuseum och Konstflitföreningen, 
presenterades i Wien 24.1,—23.3.80. Ordförande i utställningskommittén var mu
seichef Bengt von Bonsdorff, medlemmar var professor Kaj Franck, arkitekt Mark
ku Komonen, konstnär Matti Kujasalo, konsul Simo Kuntsi, VD Tapio Periäinen, 
FM Flelmiriitta Sariola, kommerserådet P. H. Taucher och FM Marjatta Levanto 
(sekreterare). Utställningsarkltekt var Inredningsarkitekt Ben af Schultén.

24.1,—23. 3.

18.4,— 8. 6.

18.9,—16.11

72



muìstoìe-SL
.i. \
kiv i
hiottu- ,
hopea-doii'^lbi n
battet t м
^-C-S(

z
:

\!
XX jk \ - JyK V

JALOKIVIHIOMO

TAURO PAROnER OY
MANNERHEIMINTIE 18 C 
00100 HELSINKI 10 
PUH. 607 895

n \
\



Utställningen gav en bred exposé över finländsk konstindustri, arkitektur och bild
konst och rönte stor uppmärksamhet I pressen. 7.3. skrev bl.a. "Kleine Zeitung": 
"Föredömlig finländsk formgivning (möbler, textiler, glas, keramik, metall) visas 
fram till 23.3. vid Museum für angewandte Kunst I Wien, vid sidan av ritningar och 
tekniskt-abstrakta målningar av berömda arkitekter såsom Alvar Aalto. Den fin
ländska formgivningen har aldrig förnekat sina rötter I den egna bondetraditionen. 
Numera blir den dock lidande av att billiga, goda bruksföremål importeras och 
för en stor del av produktionen får man lov att söka marknader utomlands", skriver 
"Kleine Zeitung" vidare. "Trots det försöker man upprätthålla en smidig, själv
ständig småproduktion, vilken möjliggör utvecklandet av nya goda Idéer. Hur viktig 
en dylik kontinuitet är, bevisas av ett negativt exempel I Österrike, där man sedan 
Wiens verkstäder upphörde med sin verksamhet på 20-talet Inte har lyckats väcka 
liv i konstindustrin."

"Die Presse” skriver: ”1 denna utställning fäster man uppmärksamhet framför 
allt vid det faktum (vilket också den informativa, på motsvarande sätt redigerade 
utställningskatalogen betonar), att planen har förverkligats tydligt och behärskat 
med iakttagande av den planerade ordningen och därur utvecklade möjligheter 
att tjäna människans ursprungliga skönhetslängtan, vilket torde verka som ett 
föredöme för det i detta hänseende något förvildade Österrike."

Från Wien flyttades utställningen till Kunsthalle i Nürnberg, Tyska förbundsre- 
publiken. Där visades den 18.4,—8.6., varefter den I juni flyttades till Budapest i 
Ungern.

Skolrådet Jussi Saukkonen höll som representant för Konstflitförenlngen öpp- 
ningstalet. Ungerns kulturministerium representerades av chefen för dess utrlkes- 
avdelnlng Rudolf Rönal.

I Madrid i Spanien presenterades utställningen 18.9.—16.11. Också här kommente
rades utställningen flitigt i pressen. Bl.a. "ABC-Reportage" skriver: "Det finländska 
hemmets föremål har fötts ur en längtan att göra livet så praktiskt och vackert 
som möjligt. Samtliga föremål på utställningen — Aalto, Sarpaneva, Dora Jung, 
Nummi, Toikka, Franck, Bäck, Kukkapuro, Gardberg — är gjorda för hemmet: 
stolen, grytan, vasen, lampan, mattan. I samtliga fall har man beaktat den praktiska 
sidan: ändamålet är att tjäna, inte att pryda. Föremålens värde ökas också av att 
de har planerats för industriell serieproduktion. I dag kan vi spanjorer, i motsats 
till hur det var tidigare, ta emot den finländska arkitekturen och formgivningen, 
erkänna deras förtjänster och beundra dem som föremål vilka vi själva har vant 
oss att åstadkomma. Det är Inte fråga om konkurrens utan om att få kunskap ur 
andras prestationer. Finländska föremål har alltid förtjänat beundran. De fin
ländska formgivarna uppmärksammar på ett föredömligt sätt arkitekturens "detal
jer": en gaffel, en blomkruka, en stol, ett av finländskt trä tillverkat föremål. 
Också I Spanien har vi under många år varit på det klara med begränsningarna och 
de traditionella klassificeringarna Inom forna tiders konst. Också I vårt land har 
det blivit en viktig faktor när det gäller hemmets föremål att känna till arkitekturen 
och den industriella formgivningen. För tjugo år sedan, då man också presentera
de finländsk formgivning I Spanien, uppfattade vi föremålen på ett helt annat sätt 
än nu. Det bör anses lyckligt att vl har dessa minnen, även om Ingen hittills har 
funnit det befogat att presentera vår moderna arkitektur vid en utställning eller 
fästa madridbornas uppmärksamhet på vår industriella formgivnings senaste vin
ningar, vilkas inflytande på vår skapande konst är betydande.

Från Madrid flyttas utställningen år 1981 till Lissabon i Portugal och därefter hem 
till Finland för att visas I Helsingfors.

Svenska Dagbladet. Monica Wernercrantz, skriver21.12.80:

"FINSK FORM tycks ha gått in för ett intensivt PR-skede på det Internationella 
planet. Inte nog med att Stockholm fått njuta av en imponerande funklsutställning, 
utan fjärran orter som Madrid och Barcelona har också fått sig en släng av sleven. 74



Och vilken släng — en kräsen sammansatt och monterad utställning om konstrukti
vismen I modern finsk arkitektur, konst och konsthantverk, som kommit spanska 
kritiker att gnugga händerna av förtjusning”.

Funkis

Sverige
Stockholm 24.9.80—11.1.1981

På Kulturhuset i Stockholm presenterades 24.9.80—11.1.1981 den stora ut
ställning av funktionalismen som premiärvisades i samband med Helsingfors 
Festspel 1979 och som arrangerats i samarbete mellan Konstflitföreningen, 
Konstakademin, Arkitekturmuseet och Helsingfors Festspel under medverkan 
av Suomen Kirjailijaliitto och Informationscentralen för finsk musik som ex
perter. Utställningskommittén bestod av: FM Marja-Liisa Bell, arkitekt Markku 
Komonen, arkitekt, pol.dr. Tapio Periäinen, fil.dr. Salme Sarajas-Korte, för
fattaren Pekka Suhonen, FM Kauko Karjalainen, intendent Seppo Niinivaara, 
Heljä Favén (sekreterare). Utställningen planerades av arkitekt Kimmo Mikkola 
med bistånd av en arbetsgrupp utsedd av arrangörerna: Salme Sarajas-Korte 
som expert på bildkonst. Timo Keinänen för konstindustri och design samt 
Pekka Suhonen som representant för litteratur och teater, film och musik.

Funkis-utställningen presenterade nya strömningar i vårt land under tiden 
mellan världskrigen, dvs 1920- och 30-talen, inte enbart inom konstindustrin, 
arkitekturen och bildkonsten, utan också inom andra konstformer och på livets 
övriga områden. Utställningen var även ägnad att ge en bild av den iver och fram
tidstro modernismen mötte också i Finland och av de positiva mål och presta
tioner funktionalismen stod för.

Stockholmsutställningen var en komprimerad och förnyad version av utställ
ningen i Helsingfors. I Kulturhuset i Stockholm var utrymmet hälften mindre 
(225 m!) än utrymmet i Helsingfors Konsthall (550 m2), vilket ledde till att en 
del av föremålen måste gallras ut. Som ett komplement till utställningen i 
Sverige gjordes en diaserie med svensk text.

Utställningen rönte synnerligen positivt mottagande i pressen. ”Svenska Dag- 
bladet’VUlf Hård af Segerstad skriver 23.9.80:

”1 SJÄLVA VERKET var denna utställning ett slags fullföljande av en presen
tation av Finlands kultur omkring sekelskiftet, som under några år cirkulerat I 
Europa. Denna senare berättar om den nationella väckelse, som föregrep själv
ständigheten och republikens födelse 1917. Funkisutställningen markerade och 
markerar konstens karaktär och betydelse under "självständighetens morgon" 
på 1920- och 30-talen. Därmed är också antytt att funktionalismen med dess 
nedslag i arkitektur och formgivning och i sin återklang inom bildkonst, musik, 
litteratur, plakatkonst, film, fotografi och mode I Finland kom att spela en unik 
roll som uttryck för den unga nationens obändiga vilja att placera sig på kartan 
som en fullvärdig medlem i nationernas krets.

Med sin utställning och inte minst den utomordentliga katalogen har Kirmo 
Mikkola, konsthistorikerna Timo Keinänen, Pekka Suhonen och andra på beröm
värt sätt för svensk publik belyst en för den stora allmänheten mindre välkänd 
sida av sitt lands fascinerande föremålskultur”.

Den uppmärksamhet utställningen fick sig till del illustreras också av det 
faktum att utställningstiden förlängdes med sex veckor. Enligt de ursprungliga 
planerna skulle utställningen ha stängts redan 30.11.80.

Utställningen besöktes av närmare 38.000 personer.75



Finland designs

Konstflitföreningen och Utrikesministeriet samarbetar om ett utställnings- 
projekt som går ut på att en serie små, flexibla utställningar ställs till ambassa
dernas förfogande. De standardiserade utställningskonstruktionerna har pla
nerats av Antti Nurmesniemi. För utställningsmaterialet och dess förnyande 
svarar föreningen.

Finland designs 1

Malaysia
Penang
Indonesien
Djakarta

3. 1-24. 1.80

7. 6-5. 7. 80

Under 1981 flyttas utställningen till Australien.

Utställningen av modern finländsk konstindustri arrangerad I samarbete med 
Utrikesministeriet inledde sin turné I Sydostasien den 10 mars 1978 i Singapore. 
Under år 1978 presenterades den också i New Delhi, Ahmedabad och Bombay i 
Indien, under 1979 i Colombo I Sri Lanka och I Kuala Lumpur I Malaysia. Under år 
1980 visades utställningen i Penangmuseet i Malaysia och i Djakarta i Indone
sien.

Den ambulerande utställningen har planerats av Antti Nurmesniemi. Här har 
man för första gången använt sig av standardiserade utställningskonstruk- 
tioner, design Nurmesniemi. De byggdes i Singapore av lokala träslag för att de 
skulle hålla under hela den långa turnén i tropiskt klimat.

Utställningen omfattar c. 200 m2

Finland designs 2

Folkrepubliken Kina

Peking 
Changsha 
Chengdu

Pekingutställningen hölls vid Pekings utställningscentrum. Det utrymme den 
hade till förfogande var hela 800 m2 plus en aula på 300 m2.
Pekingutställningen öppnades av biträdande kulturministern Zhou Erfu och 
ambassadör Pentti Suomela.
Enligt de kinesiska arrangörerna besöktes utställningen av c. 10.000 personer.

Från Peking flyttades utställningen till Hunanprovinsens huvudstad Changsha. 
Här stod c. 700 m2 utställningsutrymme och en c. 150 m2 aula till förfogande. 
Utställningen sattes i huvudsak upp enligt planerna för Peking men anpassad 
efter de aktuella utrymmena.
Ambassadör Suomela med maka kom för att öppna utställningen.
Också i Changsha var besökarantalet enligt uppgift c. 10.000.

Den sista utställningsorten var Sichuanprovinsens huvudstad Chengdu, vars 
utställningscentrum bjöd på c. 700 m2 utrymme för utställningen. Ambassadör 
Suomela med maka öppnade utställningen. I Chengdu sågs utställningen av 
drygt 22.000 besökare. Antalet var uppenbarligen såpass högt tack vare att de 
lokala arrangörerna stod för en betydligt aktivare reklam än på de föregående 
orterna. Bl.a. sågs plakat med blåvit korsfana runt om i staden och i tidningar 
skrevs om utställningen.

25.10, — 6.11.80
19.11, — 2.12.80
17.12, —30.12.80
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Kommentarerna var positiva överallt. Särskilt i Chengdu skrev lokala tidningar 
flera positiva artiklar och på traditionellt kinesiskt vis berömdes den t.o.m. I 
diktform.

Besökarna var speciellt intresserade av trämöbler och cyklar. Också diasenen 
rönte stor uppmärksamhet.

De lokala arrangörerna var också mycket Intresserade av utställnlngskonstruk- 
tlonernas tekniska utformning.

UTSTÄLlNINGSPLANER

Följande utställningar har planerats under verksamhetsåret

I hemlandet

Tapio Wirkkala

Tapio Wlrkkala-utställningen som äger rum I Moskva 18.5.—5.7.81 visas i Riihi- 
mäki glasmuseum från och med 1.8.81.

Konstruktivism i finländsk konst

Form und Struktur-utställningen, som arrangeras i samråd mellan Konstflit
föreningen, Nutldskonst rf och Finlands arkitekturmuseum, presenteras i Hel
singfors 30.7.—15.9.81. Utställningen har turnérat I Österrike, Tyska demokra
tiska republiken, Ungern och Spanien och visas ytterligare I Portugal Innan den 
flyttas till hemlandet.

Redskap för handikappade

En utställning I Konstindustrimuseet av redskap för handikappade planeras I 
samråd med Konstlndustrimuseet.

Alternativ sittestilling

Möjligheterna att stå för arrangemangen för den norska utställningen av under
sökande möbeldesign. "Alternativ sittestilling", är under utredning.

I utlandet

Spanien, Portugal:

Utställningen Form und Struktur presenteras I Barcelona 15.1.—22.2.81, i 
Lissabon 27.2.—22.3.81.

Sovjetunionen:

Tapio Wlrkkala-utställningen öppnas I Moskva 18.5.81 och pågår till den 5 juli. 
Därefter flyttas utställningen hem till Finland och visas från 1.8.81 i Riihimäki 
glasmuseum. Sedan turnérar utställningen först I Europa och därefter i andra 
världsdelar.

USA, Kanada:

Utställningen av gamla och moderna ryor, "Ryijy Rugs from Finland", arrangerad77



i samarbete med Undervisningsministeriet och öppnad i Washington 21.12.79. 
turnérar vidare i USA och Kanada. I anslutning till utställningen visas filmen 
Ryijy (Ryan), producerad av föreningen.

Utställningen "Nature, Architecture and Design" arrangerad i samarbete mellan 
Konstflitföreningen och Finlands arkitekturmuseum presenteras i Minneapolis 
med början 17.7.81 och i Philadelphia senare på hösten.

Finland Designs 3 öppnas I juli 1981 I Los Angeles I samband med 200-årsjubileet 
I det lokala Craft and Folk Art Museum, varefter den turnerar på USA:s västkust.

För USA planeras en samnordisk designutställning i samband med evenemanget 
Scandinavia Today 1982.

Italien:

Finländsk textilkonst presenteras i Pesaro i jull-augustl

Bulgarien:

Finländsk boendemiljö/Wohnumwelt in Finnland flyttas eventuellt till Bulgarien

Australien, Filippinerna, Japan, Skandinavien:

Finland Designs 1 presenteras i Australien och senare eventuellt i Nya Zeeland

Finland Designs 2 flyttas under -81 till Manilla på Filippinerna och därifrån till 
Japan.

Finland Designs 4 görs för de nordiska länderna och premiärvisas under Fin- 
landveckan I Oslo i oktober -81, varefter den turnerar I Skandinavien.

Danmark, Norge:

Funkis-utställningen arrangerad i samarbete mellan Konstflitföreningen, Fin 
lands arkitekturmuseum och Konstakademin visas i Stockholm fram till 11.1.81 
Därefter presenteras den I Bergen i Norge med början 1.10.81.

Tyska förbundsrepubliken:

För år 1982 planeras en utställning i Hamburg av det nyaste inom finländsk 
design. Därefter turnerar den på det tyska språkområdet. Som stomme ut
nyttjas utställningen Finsk form 2, som kompletteras både med äldre material 
och det allra nyaste.

INFORMATION

Biblioteket

Biblioteket har under året utnyttjats av inhemska och utländska forskare, yr
kesfolk och representanter för massmedia. Omorganisationen på basen av 
arbetsfördelningen mellan föreningen och museet är underarbete. Föreningens 
bibliotek organiseras så, att det fungerar som handbibliotek för föreningens 
informationsverksamhet och ger kompletterande information åt dem som an
vänder sig av designrådets produktkartotek. 78



Bildarkivet

Föreningens bildarkiv omfattade i slutet av året 3903 färgdiapositiv med katalogi
serad information. Arkivet för svartvita bilder omfattar c. 1800 monterade och c. 
19.000 omonterade fotografier.

Arkivet omfattar följande diaserier:
Allmän konstindustri, stolar, ryor, keramik, glas, bokkonst, smycken, finländsk 
jugend, kyrklig konstindustri, handvävda textilier, silversmide, Alvar Aalto som 
konstindustrien formgivare, bildvävnad, affischkonst, silversmeden Bertel Gard
berg samt allmän konstindustri II. Varje serie omfattar 50 diapositiv och ett 
10—15 sidors föredrag i anslutning till bilderna på finska, svenska, engelska, 
franska och tyska.
Sedan år 1979 färdigställs också mindre, s.k. B-serier, som omfattar 12 diapositiv 
med 4-sidig text. Utöver den första färdiga В-serien Måltiden I gällande mat- 
lagningsutensilier finns följande B-serier, färdigställda under verksamhetsåret: 
Matlagning II — finländska serveringsutensilier, Matlagning III — finländska 
serviser och bestick samt Textil I — ryor (förkortad version av serien på 50 dior). 
Diaserier har under året utlånats 189 gånger, enskilda diabilder 113 stycken.

Också omorganisationen av bildarkivet på basen av arbetsfördelningen mellan 
föreningen och museet är under arbete. Föreningens bildarkiv kommer att 
omfatta bilder som betjänar föreningens informationsverksamhet och som 
presenterar produkter vilka är under tillverkning samt nulevande formgivares 
arbeten. Materialet i utställningen Finsk form 1 har fotograferats.

Designrådets register kommer att uppdelas på ett produktkartotek, ett designer
kartotek och ett producentkartotek. Det kommer att omfatta samtliga föremål, 
produkter och övriga verk godkända av rådet. Arkiven är öppna för alla intres
serade.

Publikationer

Årsboken för år 1980 gavs ut i 4.300 exemplar. Boken distribuerades till fö
reningens medlemmar och till inrättningar i branschen. Boken finns att få på 
Konstindustrimuseet.

Broschyren Shopping for Design gavs ut i en upplaga på 100.000 ex. Den publi
cerades för sjuttonde gången.

Materialet för bildverket "Esineitä ympärillämme’T’Things around us", vilket 
presenterar dagens finländska formgivning och bygger på utställningen Finsk 
form 1, överläts till Förlags Ab Otava i maj 1980. Verket utkommer år 1981.
Det engelskspråkiga informationsbladet "Form, Function, Finland", som pre
senterar formgivningens hela fält och som finansieras av Undervisnings
ministeriet, utkom i ett dubbelnummer i slutet av året. Chefredaktör är industri
designer Barbro Kulvik och redaktionssekreterare Eeva Siltavuori med Anneli 
Lindström som assistent. Tidningen utkommer med fyra nummer per år.

En kortfilm om den finländska ryetraditionen, producerad i samarbete med film 
linjen vid Konstindustriella högskolan, färdigställdes i slutet av året.

En Alvar Aalto-bok planeras i samarbete med Arkitekturmuseet

DESIGNRÅDET

Det år 1979 grundade Designrådet fortsätter sin verksamhet. Dess uppgift är att 
uppmuntra och öka design, produktion, marknadsföring och bruk av föremål och79



produkter av hög kvalitet. Därmed vill man betona skönhetens och andra mänskli
ga faktorers betydelse för livskvaliteten och dess utveckling både på ett Indivi
duellt, ett samhälleligt och ett internationellt plan.

Designrådet underlyder Konstflitföreningen I Finland och fungerar i samarbete 
med Industrikonstförbundet Ornamo. Designrådet består av personer med 
intresse och sakkunskap på hög nivå inom olika områden av konstindustri, 
konsthantverk och industriell design.

Designrådets organisation omfattar följande funktioner:
— ett produktkartotek med sakuppgifter och bildmaterial över alla av rådet 

utvalda föremål och produkter
— utställningar där de utvalda föremålen och produkterna offentliggörs
— utställningskataloger
— erkännanden och pris.

Designrådets verksamhetsområde innefattar alla föremål, produkter och mil
jöer inom traditionellt konsthantverk, konstindustri och industriell design.

Designrådet väljer ut föremål, produkter och mlljöhelheter på basen av överens
komna bedömningskriterier.

SAMARBETE I HEMLANDET

Föreningens representanter

I Konsthallens styrelse: 
Vicehäradshövdlng Karl Langenskiöld 
VD Tapio Periäinen

I Statens konstindustrikommitté: 
VD Åke Tjeder

I Gerda och Salomo Wuorlos stiftelse: 
Generalkonsul Pauli Paaermaa

VD Tapio Periäinen har representerat föreningen också I följande organ

Stlpendlesektionen vid Undervisningsministeriets internationella avdelning 
Finlands utvidgade Unesco-kommlsslon
Europeiska kulturfonden, styrelsen för Finlandsavdelnlngen, (viceordförande)
Karin & Bruno Mathssons Stiftelse, Sverige, styrelsen
Nordiska konstcentret, Sveaborg, rådet
Design in Finland, redaktionskommittén
Look at Finland, redaktionskommittén
Scandinavian Review, New York, redaktionsrådet
Föreningen Suomalaisen Tekstiilitaiteen Ystävät
Skandinaviska Museiförbundet

Styrelsen för Lahden taide- ja käsiteollisuusoppilaitos: 
Industridesigner Antti Siltavuori

Föreningen är medlem i följande organisationer:

Gillet för medaljkonst i Finland 
Finlands Museiförbund 
Konstnärsgillet i Finland 
Finlands upphovsrättsliga förening 
Föreningen Suomalaisen Tekstiilitaiteen Ystävät 80



Finländskt-franski designsymposium

I samarbete med Finsk-franska tekniskt-vetenskapliga föreningen arrangerade 
Konstflitföreningen i maj i Helsingfors ett finländskt-franskt designsymposium 
kring industriell design. I symposiet deltog en femtonmannadelegation av 
franska formgivare, ledd av professor Danielle Quarante, professor i industriell 
design vid Compiegneunlversitetet och ledare för de franska formgivarnas 
fackorganisation. Ett tema vid symposiet var färgens betydelse i dagens form
givning. Inledare var Jean Philippe Léñelos, lärare vid Paris konstindustriskola 
och chef för en planeringsbyrå specialiserad pä färgfrågor inom formgivningen.

Samarbetet med fransmännen får en fortsättning. Det andra mötet ägde rum i 
december-80 i Paris vid ett finländskt-franskt designseminarium.

Föreningen kommer att medverka som representant för formgivningen 
Alvar Aalto-lnstitut som håller på att grundas.

I samband med ICSID-kongressen sommaren 1981 arrangerar föreningen 
underen halv dag ett möte för ideella föreningar.

det

I samarbete med Finlands Metallindustris Centralförbund arrangeras föredrag 
om formgivningen och dess betydelse I samband med förbundets olika till
ställningar.

SAMARBETE I UTLANDET

Ledarna för de nordiska konstindustriföreningarna har under året sammanträtt 
4 gånger.

De nordiska konstindustriföreningarna utger tillsammans ett omfattande verk 
om nordisk design, ”Nordisk Form och Miljö”. Det redigeras av jur.kand. Ulla 
Tarras-Wahlberg Bøe. I redaktionskommittén representeras föreningen av 
industridesigner Barbro Kulvik. Verket förläggs av Rabén & Sjögren i Stockholm. 
Det kommer senare att publiceras också på engelska.

VD Tapio Periäinen är sedan år 1978 medlem av styrelsen för den rikssvenska 
Mathssonska fonden. Stiftelsens syfte är att stöda forskning och utveckling av 
den yttre och inre livsmiljön i Norden och den kommer bl.a. i form av rese- och 
projektstipendier att stöda kulturutbytet mellan Norden och andra länder.

Vid mötet mellan ideella designföreningar arrangerat av International Design 
Zentrum i Berlin I april representerades föreningen av VD Tapio Periäinen.

Finsk-franska tekniskt-vetenskapliga föreningen, Frankrikes industriministerium 
och Konstflitföreningen arrangerade i december vid Pompidou-centret i Paris 
ett designseminarium. Från Finland deltog 15 formgivare under ledning av VD 
Tapio Periäinen. Det gemensamma seminariet var en fortsättning på det första 
designermötet i maj i Helsingfors. I seminariet deltog sammanlagt, c. 200 franska 
formgivare från olika delar av landet. I seminariets finländska föredrag behand
lades allt från fritidskläder till arbetskläder, kerämlkskulpturer avsedda för 
synskadade, spastikerbarns leksaker, bil- och båtdesign samt designlösningar 
dikterade av slit-och-släng-kulturen och avfallsproblemen. Traditionerna rep
resenterades av konsthantverk och träarbete.

VD Tapio Periäinen har kallats som medlem 
kanska tidskriften Scandinavian Review för åren 1981 —1983.

redaktionsrådet för den ameri-

UTMÄRKELSER

Republikens President har åt keramiker Oiva Toikka förlänat Pro Flnlandia- 
medaljen 1980 av Finlands Lejons Orden.81



År 1979 hade medaljen förlänats textilkonstnär Eva Brummer och textilkonstnär 
Kirsti Ilvessalo.

Republikens President har åt fru Maire Gullichsen beviljat professors rang och 
värdighet.

Den av Sveriges kung Gustaf V instiftade Prins Eugen-medaljen tilldelades aka
demiker Tapio Wirkkala. Medaljen ges årligen för konstnärliga meriter till tre 
svenskar och högst två personer från andra nordiska länder.

Keramiker Rut Bryk har som första finländska kvinna av Frankrikes Kultur- och 
Informationsministerium tilldelats kommendörstecknet Commandeur des Arts 
et des Lettres.

Finlands Museiförbunds centralstyrelse har tilldelat professor H.O.Gummerus 
Finlands Museiförbunds 50-års jubileumsmedalj som erkänsla för hans Insatser 
till förmån för Finlands konstindustri och konstindustrimuseum.

Konstsmeden Kaj Nuorivaara har tilldelats norska hemslöjdsföreningens heders- 
och förtjänsttecken i guld.

STIPENDIER OCH PRIS SOM TILLDELATS REPRESENTANTER FÖR 
KONSTINDUSTRIN

Projektstipendier för år 1980 utdelade av Centralkommittén för konst (samman
lagt 141.000 mk):

Åsa Hellman, keramiker
Kerttu Norila, keramiker
Martti Hyppänen, träsvarvare
Kristiina Hänninen, textilkonstnär
Raija Jefremoff, keramiker
Heikki Kallio, glaskonstnär
Raija Karjalainen, keramiker
Eeva-Liisa Kitunen, textilkonstnär
Eila Minkkinen-Nilnimäki, metallkonstnär
Jaana Nlittamo, textilkonstnär
Pilvi Pesari-Paukkunen, textilkonstnär
Leena Pursiainen, textilkonstnär
Kari Savolainen, keramiker
Outi Silfvenlus, textilkonstnär
Paula Taipale, textilkonstnär
Seppo Tamminen, metallkonstfiär
Ritva Tulonen, keramiker
Arbetsgrupp, keramiker: Olli Marttila, Marja Junikka-Marttila
Arbetsgrupp, textilkonstnärer: Riitta Sarjanen, Päivikki Soukka, Liisa Häärä
Tapio Vapaasalo: grafiker
Kimmo Varjoranta, möbeldesigner
Mirja Vehkaoja, textilkonstnär
Lea Virkkunen, möbeldesigner
Hannu Virtanen, grafiker
Kari Virtanen, snickare
Liisa Voima-Kylätasku, textilkonstnär
Annikki Vormala, grafisk konstnär
Hilkka Vuorinen, grafiker
Pekka Wickström, designer 82



Konstindustripris för år 1979 utdelade av statens konstindustrikommitté enligt 
beslut av den 28.4.80 (sammanlagt 75.000 mk):

Konstindustripris:
P-О. Nyström, grafisk designer
Heikki Orvola, glasdesigner
Maimu och Seppo Paatero, inredningsarkitekter
Pekka Piekäinen, silversmed
Kirsti Rantanen, textilkonstnär
Marja Suna, kläddesigner
Tauno Tama, inredningsarkitekt

Pris för hemslöjd och hantverk
Tauno Piipponen, skomakarmästare

Statens konstnärsstipendier för konstindustrin för år 1981 (beviljade 11.11.80):

Treårigt stipendium:
Anna-Maria Osipow, keramikkonstnär 
Simo Heikkilä, inredningsarkitekt 
Kerttu Horila, keramiker

Ettåriga stipendier:
Tapani Hyvönen, industridesigner 
Paula Häiväoja, modekonstnär 
Katri Mattila, textilkonstnär 
Jukka Pellinen, grafisk konstnär

Halvårs stipendier:
Åsa Hellman, keramikkonstnär 
Tini Sauvo, grafisk designer

Statens konstnärspensioner (beviljade i juni 1980):
Heikki Ahtiala, grafiker
Bertel Gardberg, konstnär
Carl Gustaf Hiort af Ornäs, inredningsarkitekt
Aatu Mononen, hantverkare
Aimo Okkolin, glaskonstnär

Stipendier utdelade av länens konstkommissioner:

Tavastehuslän

Pirkko Hammarberg, textilkonstnär 
Heikki Rahikainen, keramiker 
Satu och Taru Syrjänen, keramiker

Mellersta Finlands län

Ilkka Harjola, hobbyledare 
Saila Luukkonen, keramiker

Kuopio län

Vappu Eskelinen, konstnär
Vuokko Kinnunen-Pitkänen, textildesigner
Marita Pirinen, keramiker83



Kymmene län 
Jaana Nlittamo, kläddesigner 
Tuija Sinisalo, kläddesigner 
Leena Pursiainen, lärare 
Paavo Turu, korgmästare

Lapplandslän
Alli Ohenoja, textilkonstnär
Jorma Törn, lärare

St. Michels län
Liisa Honkanen, Industridesigner
Jaakko Tuominen, industridesigner
Kari Piippo, grafiker
Viivi Pipatti, textilkonstnär

Uleåborgs län 
Eija Konola, studerande 
Unto Turunen, kantelebyggare 
Maija Keränen, grafiker

Norra Karelens län 
Marita Kulvik-Unger, smyckekonstnär 
Liisa Pötsönen, textilkonstnär 
Catharina Kajander-Reinhard, keramiker

Åbo och Björneborgs län 
Anna-Maija Aarras, textilkonstnär 
Kerttu Horila, keramiker

Nylands län
Marja-Liisa Kaarna, textilkonstnär 
Johannes Landén, smed 
Sini-Meri Niinikoski, textilkonstnär

Vasa län
Raimo Nousiainen, industridesigner 
Hillervo Susanna Beloff, textilkonstnär 
Kaarina Heikinheimo, textilkonstnär 
Sirkka-Liisa Sarasjoki, keramiker

Industrikonstförbundet Ornamos stipendier

Hannu Matilainen, keramiker 
Sini-Meri Niinikoski, textilkonstnär 
Marja-Rlitta Salarna, keramiker 
Pekka Talvensaari, modekonstnär

Kulturfonden för Island och Finland:

Agneta Backlund, textilkonstnär 
Berndt Lindholm, guldsmed

Kulturfonden för Sverige och Finland:

Birgit Dyhr-Löfstrand, keramiker 
Åsa Hellman, keramiker 
Markku Kosonen, inredningsarkitekt 
Maija Lavonen, textilkonstnär 
Kari Virtanen, snickare 84



Alfred Kordelins stiftelse:

Pirkko Söderman, inredningsarkitekt 
OivaToikka, keramikkonstnär

Suomen Kulttuurirahasto:

Taisto Kuha, industridesigner 
Paula Häiväoja, smyckekonstnär 
Heikki Kallio, glaskonstnär 
Markku Piri, textilkonstnär 
Maija-Liisa Tikkanen, textilkonstnär

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Syd-Karelen:

Tuula Järvenpää-Jarva, textilkonstnär

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Syd-Österbotten:

Jorma Haavisto, màlare-grafiker

Suomen Kulttuurirahasto, fonden förTavastland:

Marjut Kumela, biblioteksamanuens

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Kymmenedalen:

Eira Vanhanen-Haavisto, vävinstruktör

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Lappland:

Raisa Luodonpää, konstgrafiker

Suomen Kulttuurirahasto, landskapsfonden för St. Michels Iän:

Juha Vasara, dekorsnickare

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Nord-Österbotten:

Lauri Rankka, konstgrafiker

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Nord-Savolax:

Pirkko Tenkama, hemslöjdsinstruktör

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Satakunda:

Maila Salo, konstgrafiker

Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Nyland:

Kirsi Kostamo, textillärare 
Sven-Olof Westerlund, konstgrafiker85



Suomen Kulttuurirahasto, fonden för Egentliga Finland

Salme Karvainen, textildesigner 
Laimi Rouhiainen, textilkonstnär

Forskningsstipendium beviljat av Finlands Akademis teknisktvetenskapliga 
nämnd:

Yrjö Sotamaa, överlärare (för att tekniskt och ergonomiskt utveckla apparatur
systemen i den lätta verkstadsindustrin och i verkstäder).

Projektstipendium beviljat av delegationen för information:

Marja Supinen, museichef (för en bok om Iris-fabriken och dess designers Louis 
Sparre och A.W. Finch)

Helsingfors stads kommission för konst- och litteraturstipendier tilldelade 
representanter för konstindustrin (sammanlagt 17.000 mk)

Anneli Lammi, textilkonstnär 
Sinikka Nuotio, keramikkonstnär 
Rauno Sorsa, inredningsarkitekt 
Markku Tanttu, grafisk konstnär 
Sirkka Vuori, textilkonstnär

Turun Saskiat ry:s stipendium:

Laimi Rouhiainen, textilkonstnär

IN MEMORIAM

Textilkonstnär Dora Jung avled 19.12.1980. Dora Jungs renodlade textilkonst 
har rönt stor aktning både i Finland och utomlands. År 1932 grundade Dora Jung 
sitt eget väveri och utvecklade där under årens lopp damast- och gobelängs- 
vävnadstekniken mycket högt. Hennes textiler i monumentalformat finns bl.a. 
i Finlandia-huset, Rovaniemi teater, i Åbo slott samt på Hässelby slott i Sverige. 
Hennes insats som designer av fabriksproducerad brukstextil var även be
tydande.

Textilkonstnär Armi Ratia avled 3.10.1979. I sin egenskap av Marimekko Oy:s 
grundare och långvariga chef utövade Armi Ratia ett exceptionellt stort inflytan
de på vårt lands textil- och konstindustri. Genom att skapa en marknadsorgani- 
sation för sina handtryckta textilprodukter gjorde hon även en banbrytande in
sats för att göra den finländska konstindustrin känd utomlands.

Textilkonstnär Urha Simberg-Ehrström avled 27.2.1979. Uhra Simberg-Ehrström 
var en av vår textilkonsts mest betydelsefulla färgvirtuoser och hon koncentre
rade sig redan i ett tidigt skede på design av ryor bl.a. för Finska Handarbetets 
Vänner. Hon planerade även förfinade tyger och filtar för Norna Kotityö och 
Kotivilla samt förnyade Oy Finlayson Ab.s sortiment av bomullstyger för in
dustriell produktion. 86



KONSTFLITFÖRENINGENS I FINLAND 100-ÅRSSTIFTELSE

Konstflitföreningens i Finland 100-årsstiftelse, som grundades àr 1975, uppgör 
sin egen verksamhetsberättelse. Till stiftelsens ledning hörde år 1980:

Delegationen:

skolrådet Jussi Saukkonen, ordförande 
bergsrådet Paavo Honkajuuri, viceordförande 
överborgmästare Teuvo Aura 
professor H.O. Gummerus, ombudsman 
kansler Jaakko Honko 
bergsrådet K.K. Kankaanranta 
vicehäradshövdlng Karl Langenskiöld 
chefdirektör Veikko Makkonen 
konstnärsprofessor Antti Nurmesniemi 
regeringsrådet Olli Närvä 
professor Timo Sarpaneva 
kommerserådet P.H. Taucher 
chefdirektör Mika Túvola 
VD Åke Tjeder 
akademiker Tapio Wirkkala

Styrelsen:

VD Åke Tjeder, ordförande 
VD K. Erik Stenius, viceordförande 
professor H.O. Gummerus, ombudsman 
vicehäradshövdlng Karl Langenskiöld 
konstnärsprofessor Antti Nurmesniemi 
skolrådet Jussi Saukkonen 
kommerserådet P.H. Taucher
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KONSTINDUSTRIMUSEET

Allmänt om museets verksamhet.

År 1980 var det första hela verksamhetsåret sedan konstindustrimuseets verksam
het hade inletts Í oktober i den nyrenoverade fastigheten vid Högbergsgatan 23 
och museet hade öppnats med sin utställningsverksamhet för allmänheten 
i juni 1979. Först nu har man kunnat skapa sig en helhetsbild av museets ut
ställningsverksamhet, av vad det vill säga att anordna specialutställningar samt 
av museets centrala insamlingsverksamhet.

Genom att visa utställningar med ett mycket vitt spektrum har man velat 
göra museets hela verksamhetsfält känt. Med utställningarnas mångsidighet 
har man velat betona behovet av att skapa samlingar i museet. Inom ut- 
ställnlngsverksamheten har museet haft särskild betydelse som en plats för 
mönstring av dels Inhemska aktuella strävanden, dels för utställningar som 
belyst formgivningens utveckling. Museet har också till en bredare publik 
förmedlat utställningar som presenterat ledande utländsk konstindustri. I sam
band med utställnlngsverksamheten har museet anordnat publikevenemang 
med guldnlng och specialguldnlng bl.a. för skolor och studiegrupper.

Museets samlingar har vuxit genom donationer och inlösen. Museets Insam
lingsverksamhet är omfattande och kartlägger mångsidigt formgivningens hela 
fält. Det blir sålunda inte bara fråga om färdiga, enstaka föremål, utan I museets 
samlingar måste finnas exempel från olika områden av planerlngsproblema- 
tlken. Vid sidan av föremål, prototyper och rltmaterial utgör fotografier och ett 
mångsidigt arkivmaterial en avsevärd andel av museets Insamlingsverksamhet.
I anslutning till museets Insamlings- och forskningsverksamhet strävar Konst
lndustrimuseet också målmedvetet till att utöka sitt bibliotek och att av sina 
samlingar, kataloger, arkiv och bibliotek skapa en central Institution som belyser 
formgivningens utveckling.

Det är mycket väsentligt att uppmärksamheten fästs vid Konstindustrimuseets 
insamlingsverksamhet eftersom det finns avsevärda luckor I Konstindustri
museets samlingar. I dem saknas betydande, centrala exempel. Å andra sidan 
vill Konstlndustrimuseet betona kartläggningen av dagens aktuella formgiv- 
nlngssträvanden och samlar med denna strävan för ögonen föremål och utför 
fotograferingar.

Under verksamhetsåret anordnades i Konstlndustrimuseet sammanlagt tolv 
specialutställningar och tio föreläsningar. Av den Icke fulltaliga personalen har 
det krävts en betydande arbetsinsats för att sätta upp utställningarna och att 
sörja för transporter och lagring.

ORGANISATION

Förvaltning

Konstflitföreningen I Flnland'äger Konstlndustrimuseet, men museets verk
samhet sker med stöd av ett drlftsoidrag som undervisningsministeriet beviljat 
och det täcker nästan helt Konstindustrimuseets utgifter. Enligt sitt reglemente 
har Konstlndustrimuseet en delegation och en muselnämnd.

Konstindustrimuseets delegation

Delegationen har sammanträtt två gånger. Medlemmar I delegationen har under 
året varit från Helsingfors stadsmuseum museichef Marja-Liisa Lampinen och 
museiamanuens Marja-Liisa Lehto, från Museiverket statsarkeolog C.J. Gard
berg och forskare Marja Mäkelä, från Undervisningsministeriet professor Yrjö 
Kukkapuro och avdelningschef Olli Närvä, från Konstflitföreningen I Finland VD 88



Tapio Periäinen och vicehäradshövding Karl Langenskiöld, från Konstflitfö
reningens i Finland 100-årsstiftelse professor H.O. Gummerus, från Konstin
dustriella högskolan lektor Maria Laukka och professor Severi Parko, från In- 
dustrikonstförbundet Ornamo professor Kaj Franck och textilkonstnär Kirsti 
Rantanen.

Konstindustrimuseets museinämnd

Museinämnden har sammanträtt nio gånger och i dess protokoll har antecknats 
108 paragrafer. Nämnden har under året haft följande sammansättning: Gene
ralsekreterare Jorma Heinonen, inredningsarkitekt Lisa Johansson-Pape, vice
häradshövding Karl Langenskiöld, textilkonstnär Maija Lavonen, forskare Marja 
Mäkelä, konstnärsprofessor Antti Nurmesniemi och professor Severi Parko. 
Till mötena har därtill kallats VD Tapio Periäinen och professor H.O. Gummerus.

Personal

Konstindustrimuseet har förutom museidirektör haft en amanuens och en kans
list samt som periodvis avlönad personal en forskare, en forskningsassistent 
och ett forskningsbiträde. Förutom dessa har museet haft en museimästare, 
hjälpvaktmästare, konservator, fotograf och utställningsövervakare samt åtta 
personer av Arbetskraftministeriet berättigad byråpersonal. Sjukpermissions- 
dagarna var under år 1980 tillsammans 93. Den avlönade personalens antal var 
den 31.12.1980 18 personer, varav tre verkat som utställningsövervakare under 
veckosluten och nio som tim- och deltidsanställda.

Engagemang

Konstflitföreningen i Finland/Konstindustrimuseet har varit representerade vid 
Finlands museiförbunds årsmöte och museidagen. Museichefen har deltagit i 
barnens kultur- och bildkonstseminarium 7,—9.2.1980 som arrangerades av 
Nordiska Konstcentret i Hanaholmens kulturcentrum. Museichefen har vidare 
deltagit i UNESCO:s expertmöte i Plovdivi i Bulgarien 18.—26.5. samt i inter
nationella museirådets generalförsamling och kongress i Mexiko samt i ’’The 
Smithsonian’’-symposiet i Washington 24.10,—9.11. Museichefen har därtill 
bekantat sig med Stockholmsmuseernas museitekniska planer 28.—29.1.1980. 
Museichefen har haft följande uppdrag: ordförande i Internationella museirådets 
Finlandsavdelning r.f., medlem i förstärkta UNESCO-delegationens kultursek
tion, Nordiska rådets rådgivande kulturkommitté, Tekniska museets styrelse, 
konsultativa kommissionen för museiärenden tillsatt av undervisningsminis
teriet och huvudstadsnejdens museers samarbetsgrupp. Därtill är museichefen 
medlem i Design History Society, Internationale Kunstausstellungs Leitertagung 
(International convention of Art Exhibition).

Skolning

För personalen har bereits skolning bl.a. i museisäkerhet och utställningsöver- 
vakning.
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Samlingarna

Till Konstindustrimuseets samlingar bokfördes under år 1980 1135 föremål. 
Såsom donationer har museet till sina samlingar fått 63 förvärvsposter och som 
Inlösen 67. Enligt materialet fördelar sig föremålen på följande sätt:
Keramik 
Glas 
Grafik 
Plast 
Textil 
Metall
Möbler och armaturer 
Garderober 
Leksaker

349
194
163
101
97
66
53
60
38

Trä 11
3Sten

Som tillskott till samlingar har bl.a. följande föremål mottagits:
Christina Snellmans donation omfattande Greta-Lisa Jäderholm-Snellmans 
keramik och glas. Till samlingen hör dessutom ett rikligt fotomaterial.

Kyllikki Salmenhaaras 1970-tals keramik. Konstnärlnnans egen donation.

Arabias donation av ny finländsk brukskeramlk: bl.a. serier planerade av Tapio 
Yll-Vllkarl och Inkeri Leivo.

Sarvis donation av Kaj Francks och Tauno Tamas plastserier från 1970-talet.

Konstnär Maire Könnl-Björkllnds donation av Hans Björklinds affischer och 
annan bruksgrafik från 1930—1950-talen.

Flygvärdlnnegarderob från 1960-talet, Finnairs donation.

Gunnel Nymans glasserie från 1940-talet och annat av Gunnel Nymans glas- 
produktlon. Museets inköp.

Uttala glasbruks donation av bl.a. Tapio Wlrkkalas och Timo Sarpanevas glas- 
produktlon från 1970-talet.

Anders Ehrströms, Oy Finlayson Ab:s, Marja Mäkeläs och Ella Pajastles donation 
av Uhra Slmberg-Ehrströms tyger och skisser. Eva Benwalls donation av textil
konstnär Katri Waren-Waris sklssamling.

Arbeten och skisser av Olli Borg, donerade I samband med OMI Borgs minnes
utställning. Donatorer: Anne Borg, Nissen Ky Kb, Palace Hotel Oy Ab, Plhlgren 
ja Ritola Oy, Tekniska Föreningen I Finland och Yhtyneet Ravintolat Ab.

Louis Sparres skåp och stol, tillverkade av Iris-fabriken. Museets inköp.

Uleåborgs Stadsteaters och Åbo Stadsteaters donation av teaterkostymer, 
design Merja Levon och Pirjo Veijalainen, i samband med utställningen Kos
tymer I rampljuset.

Bildarkivet

Konstindustrimuseets bildarkiv har utökats genom museets egen fotograferings
aktivitet och därtill tack vare donationer av utomstående och Inlösen. De ut
ställningar och föremålssamlingar som förekommit I Konstlndustrimuseet har 
på museets försorg fotograferats liksom även föremål på utställningar som 
anordnats utanför museet. Till fotograferingsprogrammet har dessutom hört 
uppföljning av händelser Inom formglvnlngsbranschen samt olika Inventerande 90



Keramik och porslinsföremal
Glasföremål
Träföremål m.m.
Möbler
Textiler
Metallföremål
Plastföremål
Gipsföremål

I samband med konserveringen har föremålen fotograferats före och efter åt
gärden, delvis även I olika skeden av konserveringen. En del av glas-, porsllns- 
och metallföremålen har lämnats på hälft därför att arbetsredskap tillsvidare 
saknas. Textilkonservering har ej pågått under året därför att utrymmet för 
ändamålet har varit under organisation.

Konstindustrimuseets lager för samlingarna av glasföremål har rengjorts och 
organiserats. Metallhyllorna har försetts med isoleringsskivor och föremåls- 
beståndet skyddats.
Konstindustrimuseet har haft en konservator i sin tjänst under sammanlagt 8 
månader. Vid sidan av konservering av föremålssamlingarna har konservatorn 
varit med om att sätta upp utställningar och därtill medverkat i den packnings- 
aktivitet som dessa förutsatt.

De följande aktionsplanerna går ut på fortlöpande kontroll av textilsamllngarnas 
skick samt de åtgärder och den lagring som möbelsamlingarna kräver.91

fotograferingar som hänför sig till enskilda konstnärer eller miljöer. Därtill har 
man i fotograferingsprogrammet strävat till att regelbundet fotografera enskilda 
föremål i museets samlingar. Museet har delvis förverkligat sina planer på dia- 
serler, som bl.a. är avsedda för skolornas undervisningsprogram.

Konstindustrimuseet har under 7 månaders tid avlönat en fotograf. Fotografier 
har ställts till forskares förfogande samt för olika slag av Information. Bildarkivet 
har under år 1980 ökat med 3700 fotografier och omfattar nu c. 7000 st.

Biblioteket

Biblioteket har vuxit genom utbyte av litteratur och anskaffningar. Strävan har 
varit att komplettera biblioteket I synnerhet beträffande de luckor som finns när 
det gäller äldre litteratur och tidskrifter. Med tanke på bibliotekets anskaffningar 
bevakas utgivningen Inom denna sektor och det utbud som finns av böcker osv.

Arkivmaterialet

Museet har strävat att uppgöra ett arkiv som hänför sig till enskilda konstnärer. 
Förutom med bildmaterial (teckningar, bildsamlingar osv) har arkivet utbyggts 
med tidskrifts- och dagstidningsurklipp.

I mån av möjlighet har man försökt katalogisera nyanskaffningarna, fotografier, 
böcker och arkivmaterial omedelbart. Under året har detta förverkligats endast 
delvis p.g.a. Icke fulltalig personal och de forsknings- m.m. uppgifter som är 
förknippade med katalogisering samt de Insatser som de talrika utställningarna 
krävt med uppställning och avveckling.

Konservering

Under åtta månaders tid har museets föremålssamling konserverats enligt 
följande fördelning:
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Utställningarna

Förutom den stående utställningen har Konstindustrimuseet i sina lokaliteter 
anordnat egna och utomståendes specialutställningar. I museets utrymmen har 
följande utställningar presenterats:

Finsk form 1
Arrangör: Konstflitföreningen i Finland

Smyckekonstnärer från USA 
Arrangör: Konstindustrimuseet, Konstflitföreningen i Finland och America 
Center

11.12.1979—3.2.1980

20.2,—23.3.1980

16.3,—8.4.1980Carl Fabergé och hans samtida 
Arrangör: A. Tillander Oy Ab

28.5, —25.5.1980Irländska lapptäcken 
Arrangör: Kilkenny Design Workshops, med stöd av kultursamarbetskommittén 
vid Irlands Utrikesministerium, och Konstindustrimuseet.

Schweiziska väggbonader, 
dagens konstnärer 3.—27.7.1980
Arrangör: Modekonstnärerna rf., Finlands dekorkonstnärers förbund rf. och 
ambassaden och Konstindustrimuseet.

Kostymer i rampljuset 21.8,—14.9.1980
Arrangör: Modekonstnärerna rf., Finlands dekorkonstnärers förbund r. och 
Konstindustrimuseet

11,—25.9.1980Skor för oss
Arrangör: Skorådet (30-årsutställning)

Flommage à Uhra Simberg-Ehrström
Arrangör: Finska textilkonstens vänner rf. och Konstindustrimuseet

Otto Flerbert Flajek 
Arrangör: Goethe-lnstitutet

Finsk form 2
Arrangör: Konstflitföreningen i Finland

Utöver detta har i Konstindustrimuseets utrymmen anordnats en mindre ut
ställning av föremål som godkänts för Dunhillpriset samt på Konstindustri- 
museets initiativ som alternerande specialutställning Keramik för vardagen — 
Iris fabrikens produktion 1897—1902. Sammanlagt tolv utställningar har arran
gerats.

3,—26.10.1980

30.10,—16.11.1980

26.11.1980—25.1.1981

Publik, gäster, evenemang

Republikens president bekantade sig med museet 15.3. Bland andra som stiftat 
bekantskap med museet kan nämnas ordföranden för sovjetiska avdelningen vid 
internationella museirådet Irina Antonova, representanten för Internationella 
museirådet och Årets museum-priset Ulla Keding-Olofsson, deltagarna I 
UNESCO:s expertmöte samt medlemmen av Sovjetunionens UNESCO-kom- 
mission Serguei Klockoff.

Publiken har under året uppgått till närmare 50 000 (49 088).

För utställningarna har anordnats öppningshögtidligheter och varje utställning 
har föregåtts av en pressvisning. Museets strävan har varit att i samband 
med utställningarna anordna föreläsningar och andra evenemang med anknytning 
till utställningstemat. Under året har sammanlagt tio föreläsningar och liknande 92



publikevenemang arrangerats i Konstindustrimuseet. Av dessa må nämnas Carl 
Fabergés produktion (Geza von Habsburg-Lothringen och Kenneth Snowman), 
en föreläsningsserie om inredningsarkitektur, skotsk konst samt en serie avsedd 
för barn, Konst med filmens medel. Konstindustrimuseets utrymmen har vidare 
i tillämpliga fall ställts till förfogande för musei- och formgivningsorganisatio
ners medlemsmöten.

LOKALITETERNA

Fastigheten

Konstindustrimuseet har till sitt förfogande den av staten för museiändamål 
överlämnade fastigheten, f.d. skolbyggnaden Flögbergsgatan 23.
De utrymmen museet förfogar över har en yta pä 1740 kvm och volymen är 
8224 kbm. I byggnaden finns två bostäder. Museichefen Jarno Peltonen har skött 
fastighetens disponent uppgifter. Renoveringarna i anslutning till fastighetens 
sanering har fortsatt. Valven i källarvåningen gjordes till utställningsutrymmen 
i samband med utställningen "Carl Fabergé och hans samtida”. Barbro Kulvik- 
Siltavuori och Antti Siltavuori planerade utställningskonstruktionerna. På 
byggnadsstyrelsens försorg reparerades därtill fastighetens avlopp. Även 
vissa andra smärre åtgärder som hänför sig till fastighetens underhåll har vid
tagits. Kostnaderna för fastighetens underhåll uppgick till 112.358,- mark, värme- 
m.fl. kostnader inberäknade.
Nya lokaliteter för Konstindustrimuseet har varit de två lagerrum I den s.k. 
Havskasernen som byggnadsstyrelsen överlät. För närvarande har Konst
industrimuseet behov av permanenta lagerutrymmen.

Lösöre, inventarier

Museets lagringslnventarier kompletterades förutom med utställnings- 
konstruktioner även med ett lådsystem för ritningar och kartotek, arkivskåp 
samt lagerhyllor. För utställningar byggdes temporära och delvis permanenta 
utställningskonstruktioner. Bland inventarierna må ytterligare nämnas den mest 
brådskande apparaturen för konservering och fotografering samt AV-utrustning 
för utställningsverksamheten.

Säkerheten

Museets tjuvalarm har kompletterats. Brandsläckningsmaterielen har fått veder
börlig service. Planeringen av museets system för luftkonditionering och 
fuktnlng har inletts.

Ekonomin

Inträdesbiljetter, försäljning av publikationer och hyror har givit Konstindustri
museet inkomster sammanlagt 159.125,— mark. För sin verksamhet har Konst
industrimuseet dessutom erhållit 1.030.000,— mark i statsunderstöd och 
20.000,— mark i understöd av Helsingfors stad. Utgifterna var 1.182.446,—.
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KONSTINDUSTRIMUSEET HAR FÅTT MOTTAGA FÖREMÅL ELLER BILDER SOM 
DONATION ÅR 1980:

Bengt von Bonsdorff, Anne Borg, Kaj Chydenius, Anders Ehrström, Kaj Franck, 
H.O. Gummerus, Jorma Heinonen, Pentti Hietanen, Helmiriitta Honkanen, Saara 
Hopea-Untracht, Maire Könni-Björklind, Kari Langenskiöld, Marita Lybeck, Martti 
A. Mykkänen, Marja Mäkelä, Kyllikki Nohrström, Terttu Paatela, Eilä Pajastie, 
Solveig Parmasmaa, Kaarina Peltonen, Lauri Pentti, Raimo Baimela, Eva Renvvall, 
Kyllikki Salmenhaara, Eeva Salminen, Oras Selinheimo, Christina Snellman, 
Leena Ståhlberg, Helena Tihula, Mirja Tissari, Vuokko Tuulio, Ulla von Wendt, 
Vuokko Vesterinen, Sirkka Vuori, Tapio Yli-Viikari, Ruth Österman.

Samfund och företag

Aaltosen Tehtaat Oy, Sarvis, Aarikka Oy, A. Ahlström Oy, Iittala Glasbruk, Oy 
Arabia Ab, Décembre Oy, Oy Finlayson Ab, Finnair Oy, Oy Juho Jussila, Oy MK- 
Tuote Ab, Nissen Ky Kb, Oulun Kaupunginteatteri, Palace Hotel Oy Ab, Pihlgren 
ja Ritola Oy, Rahikainen Oy, Seenat Oy, Suomen Koneliike Helkama Oy, Finska 
Handarbetets Vänner Ab, Konstflitföreningen i Finland, Tammerfors stad, Tek
niska Föreningen i Finland, Timo Tanttu Ky, Turun Kaupunginteatteri, Ministe
riet för utrikesärenden, Vuokko Studio Nurmesniemi Oy, Oy Yhtyneet Ravin
tolat Ab.

Publikationer har mottagits av

А-lehdet Oy, Helsingfors stadsmuseum, Helsingfors stads konstmuseum, Iittala 
Glasbruks museum, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Porin Ilmailu- 
upseerikerho, Finlands glasmuseum.
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KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND

Resultaträkning 1.1.—31.12.1980

KOSTNADER
FÖRENINGENS UTSTÄLLNINGS- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

355.000,—Statsunderstöd ................
Administration ..................
Utställnlngskostnader .... 
Informationsverksamhet ..
Bildarkivet .........................
Biblioteket.........................

Kostnader för medlemskåren

280.303,74
176.032,28
68.111,58
35.002,52
3.120,—

11.079,53 573.649,65 — 218.649,65
KONSTINDUSTRIMUSEETS VERKSAMHET

Statsunderstöd ......................
Löner ........................................
Övriga personalkostnader....
Fastighetskostnader .............
Materiel....................................
Dokumentation.......................
Utställningsverksamhet.........
Inventarier o. maskiner...........
Konservering, lagring.............
Dispositionsmedel ................

RENOVERING AV MUSEI BYGG NADEN
Statsunderstöd ......................
Planering och renovering.......
Aktiverat som utgift

med lång verkningstid.......
Lånekostnader .......................

1.030.000,—
513.773,96
157.669,92
112.358,40
109.956,72
150.565,01
34.840,93

105.451,20
7.647,94

14.122,46 1.206.386,54 —176.386,54

535.000,—
135.202,17

218.355,68
184.830,— 538.387.85 — 3.387,85

FÖRENINGENS ALLMÄNNA ADMINISTRATION
Statsunderstöd ......................
Administration .......................
Räntor på checkkonto...........
Räntor på fonder....................

FÖRENINGENS PROJEKTKOSTNADER
Statsunderstöd ......................
Projektkostnader....................

400.000,—
454.075,48

19.739,80
10.409,48 484.224,76 — 84.224,76

349.759,87
414.869,22 414.869,22 —65.109,35

— 547.758,15

INTÄKTER

PLACERINGAR
Räntor och dividender. 21.003,53 + 21.003,53

- 526.754,62
FINANSIERING

Medlemsavgifter, person. 
Medlemsavgifter, korp..
Donationer......................
Övriga intäkter................
Museibyggnaden............
Museets inträd.bilj..........
Övriga museiintäkter... 
Hfors stads understöd..

6.680,—
24.350,—
21.000,—

331.464,— 383.494,—
3.387,85

106.386,50
25.738,13
20.000,— 152.124,63 + 539.006,48

transport + 12.251,86
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transport........................................................
ALLMÄNNA UNDERSTÖD

Årligt statsunderstöd.............................
Statsunderstödet för Konstindus-
trlmuseiverksamheten...........................
Statsunderstödet för föreningens 
utställnings- och Informations
verksamhet.............................................
Extra statsunderstöd för bygg
nadslånens skötsel..............................
Statsunderstöd för projekt....................
För allmän administration....................
För konstindustri musei verksam heten 
För föreningens utställnings- och
Informationsverksamhet.......................
För skötsel av byggnadslån................
För projekt...........................................

Räkenskapsperiodens överskott..................

BALANSRÄKNING 31.12.1980

12.251,86

400.000,—

1.030.000,—

355.000,—

535.000,—
349.759,87 —2.669.759,87 
400.000,—

1.030.000,—

355.000,—
535.000,—
349.759,87 -r-2.669.759,87

+ 12.251,86

AKTIVA
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

Kontanter och banktillgodohavanden
Övriga tillgodohavanden....................

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier 1.1.80.........
Ökning .........................
Telefonaktier................

KOSTNADER MED LÅNG VERKNINGSTID 
Renovering av museibygg
naden 1.1.80...........
Avskrivning 1980 ... 

KAPITALPLACERINGAR 
Värdepapper 1.1.80 .
Ökning 1980.............
Minskning ...............

67.202,21
185.950,48 253.152,69

43.067,28 
+ 3.335,90 46.403,18

12.760,— 59.163,18

1.785.918,51 
— 218.355,68 1.567.562,83

289.892,90 
+ 5.760,— 
- 6.799,25 288.853,65

2.168.732,35

PASSIVA

KORTFRISTIGA
Kontoskulder.......................
Giroskulder.........................
Lyftade förskott..................

LÅNGFRISTIGA.........................
EGET KAPITAL

Stipendiefonder 1.1.80.......
Minskning 1980..................
Ränta 1980...........................
Pensionsfonden 1.1.80.......
Minskning 1980..................
Ränta 1980...........................
Grundfond...........................
Bruksfond.............................
Underskott från föregående
räkenskapsperioder.............
Räkenskapsperiodens 
överskott..............................

210.115,31
43.013,65
56.209,96 309.338,92

................ . 1.608.891,—

29.062,68 
— 7.859.15
+ 1,060,18 22.263,71
211.186,76 

— 24.200,75
+ 9.349,30 196.335,31

1.200,—

94.615,67 314.414,69

— 76.164,12

+ 12.251.86 —63.912,26
962.168.732,35
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