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POHJOISMAINEN DESIGN-KORKEAKOULU

Ulf Hård af Segerstad

Svenska Dagbladetin kriitikko Ulf Hård 
af Segerstad on Pohjoismaiden näky
vimpiä taideteollisuusalan kirjoittajia. 
Hän on Pohjoismaiden edustaja muo- 
toilujärjestöjen kansainvälisen liiton 
ICSID:in neuvostossa toimien sen vara
puheenjohtajana. Suomessa hänet tun
netaan monista suomalaista arkkiteh
tuuria ja taideteollisuutta käsittelevis
tä kirjoituksistaan ja erityisesti kaksi 
vuotta sitten julkaistusta kirjastaan 
»Suomen taideteollisuus».

hön, taideteollisuuteen, insinööridesig- 
niin johtavan tien. Ainutlaatuinen yhdis
telmämme, joka koostui muotoiluperin- 
nöstä ja orastavasta sosiaalisesta tie
toisuudesta, esti liian rajun kehityksen 
ensimmäisessä erässä, ja vasta 50-lu- 
vulla pääsi teollinen design vaativassa 
mielessä täällä alkuun, olkoonkin että 
erityinen taideteollisuuslajimme oli teh
nyt läpimurtonsa sotienvälisenä aikana. 
Myös meidän teollisuustaiteilijamme, 
muotoilijamme, designerimme olivat 
alun pitäen itseoppineita; taidemaala
reita, kuvanveistäjiä, graafikkoja, ka- 
lustepiirtäjiä, jotka vähitellen oppivat 
tulemaan toimeen materiaalien, konei
den, tuotantomenetelmien, insinöörien 
ja myyntipäälliköiden kanssa.

Tähän uuteen teolliseen muotoiluun 
tähtäävän koulutuksen tarve oli varhai
simmin ilmennyt Saksassa. Bauhausin 
perustaminen 1919 oli ensimmäinen, 
sosiaalisen paatoksen kannattama yri
tys yhdistää vapaa ja sovellettu taide, 
taidekäsityö ja käyttötaide arkkitehtuu
riin ja teolliseen muotoiluun. Suunnil
leen samanaikaisesti perustettiin Neu
vostoliitossa design-koulu, Vshutemas, 
joka mursi täysin vanhat käsityöperin
teet. Taidehan oli porvarillista ja siksi 
halveksittavaa, ja taiteilijat ja muotoi
lijat pitivät itseään ensi kädessä ra
kennesuunnittelijoina. Työtuloksia luon
nehdittiin tuotanto- ja teollisuustai
teeksi. Bauhaus-koulun oltua pako
tettu lopettamaan perusti yksi sen 
opettaja, L. Moholy-Nagy Chicagoon 
The New Bauhaus -koulun, josta 
myöhemmin tuli The Institute of 
Design. 1950 perusti Max Bill Uimin 
muotoilukorkeakoulun Die Hochschule 
für Gestaltungin, joka sekin oli Bau
hausin seuraaja. Sittemmin on Yhdys
valtoihin perustettu lukuisia design- 
kouluja. Englannin ensimmäinen yli
opistotasoinen design-koulu oli Royal 
College of Art. Myös muissa maissa 
on yritetty saada aikaan design-korkea- 
kouluja, mutta ilman sen suurempaa 
menestystä, kuten Italian esimerkki 
osoittaa.

Design — se on kaikkein kauneimman 
käyrän, nousevan myyntikäyrän piirtä
mistä.

Tämä kyyninen teollisen muotoilijan 
ammatinharjoittamisen määritelmä ke
hitettiin 1930-luvun kovina pioneeriai- 
koina, jolloin kuluttajan shokkihoito oli 
yhtä laillista kuin uutta ja jolloin in
nokkaat muotoilijat antoivat myynnille 
pontta muotoilemalla virtaviivaisia täy- 
tekyniä, leivänpaahtimia, lastenvaunu
ja, pikajunia ja valtamerijättiläisiä, kaik
kia niitä pienehköjen dollariomaisuuk- 
sien vastikkeena. Sillä elinvoimaisissa 
Yhdysvalloissa tietenkin luotiin tällä 
tavoin perusteet ammattitoiminnalle, 
josta oli tuleva tärkeimpiä ympäristöm
me hahmottajia. Että varsinainen uran
uurtaja oli AEG:Mä Saksassa työsken
nellyt Peter Behrens ei nyt esilläole
vassa yhteydessä merkitse paljoakaan. 
Ammatin enemmän tai vähemmän ta
runomaisille uranuurtajille, Walter Dor- 
win Teaguelle, Norman Bel Geddesille, 
Raymond Loewylle, Henry Dreyfussille, 
Jay Doblinille ja muille oli muun muas
sa yhteistä, että he designereinä olivat 
itseoppineita. Pari heistä aloitti insi
nööreinä, yksi teatterilavastajana, yksi 
taidehistorioitsijana, yksi muotipiirtä- 
jänä ja niin edelleen. Behrens oli alun
perin taidemaalari ja taidekäsityöläi
nen.

Täällä Pohjolassa kehitys ei tapahtunut 
niin äkkinäisesti. Kuljimme varoen koti
teollisuudesta käsityöhön, taidekäsityö-5



[¡alainen Alberto Roseli!, amerikkalai
set George Nelson, Jay Doblin, Eliot 
Noyes, Richard D. Latham ja Edgar 
Kaufmann sekä monet muut ovat lau
suneet hyväksymisensä ja myötämieli
syytensä edistäen asiaa monilla hyvin 
painavilla, sen toteuttamiseen tähtää
villä perusteluilla.

Olen kauan askarrellut tämän ajatuk
sen parissa. Keskusteltuani monia vuo
sia ja monissa yhteyksissä design-pe- 
dagogiikasta käytännöllisesti katsoen 
kaikkialta maailmasta olevien amma
tin edustajien kanssa olen joka tapauk
sessa vakuuttunut eräästä seikasta: yh
delläkään pienellä Pohjoismaalla ei 
erikseen ole mahdollisuuksia ylläpitää 
kansainvälistä yliopistotasoista »ko
van» designin opetusta. Tomás Maldo
nado, Uimin koulun tulisielu — joka 
nykyisin toimii Italiassa — on puoles
taan vakuuttunut, että Eurooppaan tar
vitaan kolme (3), enintään neljä (4) 
design-korkeakoulua. Voidaan ajatella, 
että niistä yksi sijoitettaisiin Skandi
naviaan.

Olemme sikäli omalaatuisessa tilan
teessa että Tanskassa jatkuvasti ko
keillaan uutta design-koulutusta, että 
Suomessa on asiaa varten asetettu ko
mitea, että Norjassa tarmokkaasti täh
dätään kouluongelman pikaiseen rat
kaisemiseen ja että Ruotsissa on hil
jattain julkaistu laaja selvitys taidekor
keakouluista.Tietämäni mukaan ei sään
nöllisiä yhteyksiä kuitenkaan ole luotu 
niiden elinten välille, jotka kussakin 
maassa työskentelevät näiden kysymys
ten parissa. Tämä on valitettavaa, eikä 
vähiten sen vuoksi, että vaikuttaa kuin 
sitä tietä joutuisimme epätahtiin keski
näisessä kehityksessä. Esimerkkinä täs
tä haluan viitata äskenmainitussa ruot
salaisessa selvityksessä tehtyihin eh
dotuksiin.

Asiantuntijat haluavat jo ajanjaksona 
1972—76 perustaa yhteen menoon ei 
vähempää kuin viisi muotokorkea- 
koulua. Niiden tulee jakaa peruskou
lutusta vapaille taiteilijoille ja designe
reille ja ne mitoitetaan siten, että ne 
vuosittain voivat ottaa vastaan yhteen
sä 1000 opiskelijaa. Muotokorkeakou- 
lussa annettava koulutus ehdotetaan 
myös sellaiseksi, että se voitaisiin yh
distää muihin lukionjälkeisiin oppilai
toksiin, jotka eivät pääasiallisesti ole 
taiteellisesti suuntautuneita. Edelleen 
halutaan perustaa kolme design- 
korkeakoulua Tukholmaan, Göte-

Pohjoismalden taidekäsityö- ja taide
teollisuuskouluilla on lajissaan ollut 
erittäin hyvä maine ja ne ovat ainakin 
60-luvulle asti kehittäneet perinnettään 
muotoilijoiden ja taiteilijoiden koulut
tamisessa lasin, keramiikan, puun, teks
tiilin ja metallin tuotantoaloilla. Tans
kassa ruvettiin ensimmäisenä Pohjois
maana antamaan korkeakoulutasoista, 
yliopistoasteista teollisen muotoilun 
opetusta. Kolmessa muussa maassa 
ovat koulut jatkuvasti pyrkineet uusiu
tumaan: 60-luvun lopulla tämä tapahtui 
voimakkaan, välistä väkivaltaisen opis- 
kelijavastarinnan paineesta, johon si
sältyi selviä poliittisia piirteitä. Epäi
lemättä tämä uudelleensuuntautuminen 
on ollut yhtä tarpeellista kuin arvokas
takin. Yksikään koulu ei kuitenkaan 
täytä vaatimuksia, joita nykyisin kat
somme olevamme selkeän tavoitemää
rittelyn, käytännöllisten ja taloudellis
ten voimavarojen, organisaation tai 
opettajavoimien suhteen oikeutettuja 
esittämään.

Suunnilleen tällä tavoin voidaan roi
man kaavamaisesti hahmotella design- 
koulutuksen tähänastista kehitystä. Ti
lanpuute el anna mahdollisuuksia sel
vittää läheskään oikeudenmukaisella 
tavalla itse asiassa hyvin monimutkais
ta tapahtumaketjua. En ole edes yrit
tänyt puhua siitä, miten itse käsite 
design olisi ymmärrettävä, vaan viit
taan amerikkalaisen filosofin ja yhteis- 
kuntasuunnittelijan Donald A. Schonin 
ICSID:in kongressissa Lontoossa syk
syllä 1969 esittämään määritelmään: 
»Designerin rooliin on kuuluva tuo
tantojärjestelmän yhdistäminen kulu- 
tusjärjestelmään, kuluttajavaatimusten 
muuntaminen funktiovaatimuksiksi ja 
viimemainittujen osatuotteita koskevik
si määritelmiksi: hänen roolinsa on liit
tyvä suureen tapahtumaan, joka ulot
tuu tuotannosta kulutukseen ja päin
vastaiseen takaisinkytkentään.» Kuten 
näkyy, tämä määritelmä eroaa jyrkäs
ti alkukappaleen iskusananomaisesta 
1930-luvun määritelmästä.

Viimeksi Suomessa esitetty ajatus yh
teispohjoismaisen design-korkeakoulun, 
post graduate -koulun, perustamisesta 
on nähtävä tätä taustaa vasten. Tämä 
ajatus näyttää monesta näkökulmasta 
katsottuna järkevältä ja taistelemisen 
arvoiselta, eikä ole Ihmeteltävää, että 
lukuisat kansainvälisesti arvovaltaiset 
henkilöt ovat tukeneet sitä. Englanti
laiset Misha Black, lordi Queensberry 
ja Robin Day yhtyvät ajatukseen, ita- 6



borgün ja Lundiin/Malmöön. Lisäksi ha
lutaan rakentaa kolme taidekor
keakoulua, jotka tosin tässä asia
yhteydessä kiinnostavat meitä vähem
män. Selvityksessä ehdotetaan, että 
Tukholman design-korkeakoulun opiske
lijapaikkojen määrä tulevaisuudessa 
nousisi 295:een ja Göteborgin sekä 
Lundin/Malmön design-korkeakouluissa 
vastaavasti 160:een kummassakin. Si
nänsä selvitys on hyvin yksityiskohtai
nen ja sisältää kaikki näihin korkeakou
luihin liittyvät näkökohdat yleisestä ta
voitemäärittelystä aina teknisten varus
teiden kustannuslaskelmiin ja kahvi- 
huoneen, käymälöiden ja vaatehuoneen 
lattiapinta-alaan saakka.

Tässä ei ole oikea paikka tarkastella 
lähemmin tätä Ruotsin korkeakoulu
tasoista designerien kouluttamista kos
kevaa ehdotusta. Sen verran voidaan 
kuitenkin sanoa, että ajatuskulut ovat 
oleellisesti edistyksellisiä ja »avoimia» 
muuttuvassa maailmassamme. Tässä 
tapauksessa, kuten niin monen muun
kin mietinnön kohdalla, voi kuitenkin 
kysyä itseltään miten näiden koulujen 
ajatellaan toimivan käytännössä. Anta
vatko ne meille kansainvälisesti päte
viä designereita, joita me niin ilmei
sesti tarvitsemme jo aivan lähitulevai
suudessa, vai onko tämän valtiollisen

koulutuskoneiston tuloksena oleva epä
pätevän työvoiman ylitarjontaa, jota jo 
esiintyy muilla koulutuksen alueilla, 
joille niin lukemattoman monet tunte
vat olevansa kutsuttuja mutta verrat
tain harvat kaikesta huolimatta kuulu
vat valittuihin?

Tomás Maldonado ja monet hänen lail
laan saattoivat ajatella kolmea tai nel
jää design-korkeakoulua koko Euroop
paan. Ehkä pelkästään Ruotsissa muu
taman vuoden kuluttua on jo kolme 
tällaista koulua. Henkilökohtaisesti en 
kuitenkaan usko, että uudet ruotsa
laista design-koulutusta koskevat suun
nitelmat kovinkaan paljon vaikuttavat 
sen post graduate -koulun tarpeellisuu
teen, jota suomalaiset ystävät ajattele- 
vat. Heidän tavallaan uskon, että mei
dän on jatkuvasti tähdättävä siihen, et
tä pohjoismaisella yhteistyöllä yritettäi
siin luoda edellytykset kansainvälisen 
huipputason koulutukselle, johon mei
dän on sijoitettava parhaimmat lahjak
kuutemme, mikäli heillä on oleva mah
dollisuus vaikuttaa Skandinavian pro
vinssin ulkopuolella. Vaikeudet tämän 
toteuttamiseen lisääntyvät kuitenkin 
mitä enemmän yksittäiset maat keskit
tyvät omalta osaltaan edistämään kor
keampaa design-koulutustaan.

7



NORDISK DESIGNHÖGSKOLA

Ulf Hård af Segerstad

formgivningsarv och gryende social 
medvetenhet hindrade i första omgång
en en alltför burdus utveckling, och 
det dröjde ända till 50-talet, innan vi 
fick en begynnande industriell design 
i mer kvalificerad mening, låt vara att 
vår speciella form av konstindustri 
hade haft sitt genombrott mellan de 
båda krigen. Även våra industrikonst
närer, formgivare, designer var från 
början självlärda; målare, skulptörer, 
grafiker, möbeltecknare, som under
hand lärde sig umgås med material, 
maskiner, processer, ingenjörer och 
försäljningsdirektörer.

Kritikern vid Svenska Dagbladet Ulf 
Hård af Segerstad hör till de mest 
synliga konstindustriskribenterna i Nor
den. Han representerar de Nordiska 
länderna i Internationella förbundet för 
formgivningsorganisationerna (ICSID), 
där han är verksam som viceordför- 
ande. I Finland är han känd för talrika 
artiklar om finländsk arkitektur och 
konstindustri och särskilt för sin bok 
»Finskt konsthantverk», som utkom för 
två år sedan.

Design — det är att rita den skönaste 
av alla kurvor, den stigande försälj- 
ningskurvan.

Denna cyniska definition av den indust
rielle formgivarens yrkesutövning pres
terades under 1930-talets hårdföra 
pionjärtid, då chockbehandling av kon
sumenten var lika legitim som ny, och 
då fräsiga formgivare satte fart på 
försäljningen genom strömlinjeform- 
ning av reservoarpennor, brödrostar, 
barnvagnar, expresståg och atlantjättar, 
allt mot ett vederlag av mindre förmö
genheter i dollar. Ty naturligtvis var 
det i det dynamiska USA, som man på 
detta sätt lade grunden till en yrkes
verksamhet, som skulle komma att bli 
en av de viktigaste för gestaltningen 
av vår miljö. Att den egentlige pion
jären var tysken Peter Behrens vid 
AEG i Tyskland är i det nu aktuella 
sammanhanget av mindre betydelse. 
De mer eller mindre legendariska pion
järerna inom yrket, Walter Dorwin 
Teague, Norman Bel Geddes, Raymond 
Loewy, Henry Dreyfuss, Jay Doblin och 
andra hade bland annat det gemensamt 
att de som designer var självlärda. Ett 
par av dem började som ingenjörer, 
en som teaterdekoratör, en som konst
historiker, en som modetecknare och 
så vidare. Behrens var ursprungligen 
målare och konsthantverkare.

Här i Norden blev utvecklingen inte så 
brådstörtad. Vi gick den försiktiga vä
gen från hemslöjd till hantverk, till 
konsthantverk, till konstindustri, till 
ingenjörsdesign. Vår unika förening av

Behovet av adekvat utbildning för den
na nya industriella formgivning hade 
tidigast gjort sig gällande i Tyskland. 
Grundandet av Bauhaus 1919 var ett 
första, av socialt patos buret, försök 
att sammanföra fri konst och tillämpad 
konst, konsthantverk och brukskonst 
med arkitektur och industridesign. Un
gefär samtidigt inrättades en rysk de
signskola, Vchutemas, som helt bröt 
med äldre konsthantverkstraditioner. 
Konsten var ju borgerlig och därför för
aktlig, och konstnärer och formgivare 
betraktade sig i första hand som konst
ruktörer. Man karakteriserade sina ar
betsresultat som produktionskonst och 
industrikonst. Sedan Bauhausskolan 
tvingats upphöra grundade en av dess 
lärare, L. Moholy-Nagy, i Chicago The 
New Bauhaus, som senare blev The 
Institute of Design. 1950 inrättade Max 
Bill Die Hochschule für Gestaltung i 
Ulm, också den en efterföljare till Bau
haus. Sedan dess har en lång rad sko
lor för design tillkommit i USA. Eng
land fick sin första designskola på uni
versitetsnivå med Royal College of 
Art. Även andra länder har försökt 
bygga upp designhögskolor men utan 
större framgång exempelvis Italien.

Konsthantverks- och konstindustrisko
lorna i Norden har i sin art länge haft 
ett mycket gott rykte och åtminstone 
fram till 60-talet byggt vidare på sin 
tradition att utbilda formgivare eller 8



konstnärer för produktion inom glas, 
keramik, trä, textil och metall. Danmark 
kom först med utbildning i kvalificerad 
industridesign på universitetsnivå. I de 
övriga tre länderna har skolorna suc
cessivt sökt förnya sig, under 60-talets 
senare hälft under trycket av en stark, 
stundom våldsam, studentopposition 
med nog så påtagliga politiska inslag. 
Det råder ingen tvekan om att denna 
nyorientering varit lika nödvändig som 
värdefull, men ingen av skolorna upp
fyller de krav, som vi idag anser oss 
ha rätt att ställa på dem varken i fråga 
om klar målsättning, praktiska och eko
nomiska resurser, organisation eller 
lärarkrafter.

Själv har jag länge umgåtts med denna 
tanke. Efter att under åratal och i olika 
sammanhang ha diskuterat designpe
dagogik med ledande företrädare för 
yrket från praktiskt taget hela världen 
har jag i varje fall blivit övertygad om 
en sak: Inget av våra små nordiska 
länder har, taget var för sig, möjlighe
ter att driva pedagogik i »hård» design 
på internationell universitetsnivå. To
más Maldonado, eldsjälen bakom sko
lan i Ulm — numera verksam i Ita
lien — är för sin del övertygad om att 
vi behöver tre (3) maximalt fyra (4) 
designhögskolor i Europa. En av dessa 
kan tänkas placerad i Skandinavien.

Vi befinner oss i den kuriösa situatio
nen att Danmark kontinuerligt omprö
var sin designundervisning, att Finland 
har en kommitté tillsatts för ändamålet, 
att Norge energiskt siktar på en snar 
lösning av sitt skolproblem, och att 
Sverige helt nyligen offentliggjort sin 
stora utredning om Högskolor för 
konstnärlig utbildning. Såvitt mig är 
bekant har emellertid inga regelrätta 
kontakter tagits mellan de organ, som 
i respektive länder sysslar med frågor
na. Detta är beklagligt inte minst därför 
att vi därigenom ser ut att komma i 
»otakt» i den gemensamma utveckling
en. Som exempel på detta vill jag 
antyda vad nyssnämnda utredning i 
Sverige föreslår.

De sakkunniga vill redan under perio
den 1972—76 successivt inrätta Inte 
mindre än fem stycken f o r m hög- 
s k o I o r. Dessa skall meddela grundut
bildning för fria konstnärer och design
er och dimensioneras så att de sam
manlagt årligen kan ta emot totalt 
1.000 studerande. Utbildningen vid 
formhögskola föreslås också kunna 
kombineras med studier vid andra icke 
huvudsakligen konstnärligt inriktade 
eftergymnasiala utblldningsanstalter. 
Vidare vill man inrätta tre stycken 
designhögskolor i respektive 
Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. 
Dessutom vill man bygga upp tre 
konsthögskolor, vilka dock i vårt 
sammanhang är av mer perifert int
resse. Utredningen föreslår att antalet 
studerandeplatser i framtiden skall 
uppgå till 295 vid designhögskolan i 
Stockholm och till vardera 160 vid 
designhögskolorna i Göteborg respekti
ve Lund/Malmö. Som sig bör är utred
ningen ytterst detaljerad och omfattar 
alla väsentliga aspekter på dessa hög
skolor alltifrån allmän målsättning till

Ungefär på detta sätt kan man med 
stark schematisering teckna den hit
tillsvarande utvecklingen av design
utbildningen. Utrymmet ger inte till
närmelsevis möjligheter att på ett helt 
rättvisande sätt redogöra för det i 
själva verket mycket komplicerade 
skeendet. Jag har inte ens försökt tala 
om hur man bör fatta själva begreppet 
design utan hänvisar till den ameri
kanske filosofen och samhällsplane
raren Donald A. Schons formulering på 
ICSID:s kongress i London hösten 
1969: »Designerns roll kommer att 
bestå i att han integrerar produktions
system med konsumtionssystem, att 
han förvandlar konsumentkrav i funk
tionskrav och dessa i specifikationer 
för delprodukter, att han integreras i 
det stora förloppet från produktion till 
konsumtion och i återkopplingsproces- 
sen från det senare till det förra.» Som 
synes skiljer sig denna definition radi
kalt från den ingressvis berörda slag- 
ordsmässiga formuleringen från 1930- 
talet.

Det är mot denna bakgrund som man 
skall se den senast i Finland framförda 
tanken att organisera en gemensam 
nordisk designhögskola, en post gra
duate school. Denna idé ter sig ur 
många synpukter förnuftig och värd att 
kämpa för, och man förvånar sig inte 
över att den fått stöd av en lång rad 
internationella auktoriteter. Misha 
Black, lord Queensberry och Robin Day 
i England ansluter sig till tanken, Al
berto Rosselli i Italien, George Nelson, 
Jay Doblin, Eliot Noyes, Richard S. Lat
ham och Edgar Kaufmann i USA och 
många andra har uttalat sitt gillande 
och sin sympati och bidragit med en 
lång rad ytterst vägande motiveringar 
för dess förverkligande.9



Tomás Maldonado — och många med 
honom — kunde tänka sig tre eller 
fyra designhögskolor i hela Europa. 
Kanske får vi om några år tre stycken 
enbart i Sverige. Personligen tror jag 
emellertid inte att de nya planerna för 
svensk designundervisning i alltför hög 
grad kommer att påverka behovet av 
den post graduate school, som vänner
na i Finland tänker sig. Jag tror liksom 
de att vi fortfarande måste sikta på att 
i nordisk gemenskap försöka skapa för
utsättningar för den utbildning på in
ternationell toppnivå, som vi måste ge 
våra yppersta begåvningar, om dessa 
skall få möjlighet att göra sig gällande 
utanför provinsen Skandinavien. Svå
righeterna att förverkliga denna kom
mer emellertid att öka, ju mer de en
skilda länderna satsar på att för egen 
del driva fram en högre designunder
visning.

kostnadsberäkningar för teknisk utrust
ning och golvyta för kafferum, toaletter 
och kapprum.

Det här är inte platsen att närmare 
granska detta förslag till utbildning av 
designer på högskolenivå i Sverige. Så 
mycket kan dock sägas att tankegång
arna i väsentliga avseenden är prog
ressiva och »öppna» i den föränderlig
hetens värld, som är vår. I detta fall 
som i så många andra besläktade kan 
man emellertid fråga sig hur dessa 
skolor kan tänkas fungera i praktiken. 
Kommer de att ge oss de internatio
nellt kvalificerade designer, som vi så 
väl torde behöva redan inom en snart 
framtid, eller skall detta statliga utbild- 
ningsmaskineri resultera i den överpro
duktion av underkompetenta krafter, 
som vi redan fått inom andra utbild
ningsområden, där så ofantligt många 
känner sig kallade men jämförelsevis 
få trots allt hör till de utvalda?

10



KUKA ON DESIGNER?

Axel Thygesen

Puhutaan muotoilijoista, suunnittelijois
ta, tuotekehittelijöistä; ja englannin
kielistä »designeriä» käytetään kaikkien 
taideteollisen koulutuksen saaneiden 
yleisnimenä. Tanskalainen arkkitehti 
Axel Thygesen pyrkii selvittämään kä- 
sitehajaannusta tässä artikkelissa, joka 
on julkaistu Dansk Brugskunst -lehdes
sä, numerossa 1—2 1970.

Käykäämme kerrankin asiaan niin puo
lueettomasti kuin mahdollista ja tarkas
telkaamme, minne välittäjän rooli voi 
meidät viedä. Epämääräisten sanojen 
epämääräinen käyttö aiheuttaa oaljon 
epäyhtenäisyyttä, ja monet väärinkäsi
tykset voidaan poistaa yksinkertaisesti 
käyttämällä kieltä taitavammin. Vähem
män oleellista on, peittääkö määritelmä 
kaiken, kunhan vain täsmälleen tiede
tään mitä itse ja vastapuoli sanoilla 
tarkoittavat.

Sana design on englantia ja mer
kitsee monia eri asioita 
suunnitelmaa, tarkoitusta, päämäärää, 
välinettä, tavoitetta, merkitystä, valin
taa, määrittelyä, tavoitteen ja välineen 
yhdistämistä, kuvaamista, erottamista, 
luonnehtimista.

piirrosta,

Eräässä teollisuusmiesten ja designe
rien välillä hiljattain käydyssä keskus
telussa ilmeni suhteellisen selvästi, et
tä teollisuudelle design ja muotoilu 
ovat synonyymeja ja että designer 
ehkä harkitsematta käännetään piir
täjäksi (mikä kuulostaa aika haus
kalta, kun esim. on kysymys työskente
lystä yksivärisellä aineella). Designerit 
puolestaan varustavat design-käsitteen 
lukuisilla eettisillä kvaliteeteilla puh
taasti esteettisten ja teknisten kvali
teettien ohella tunnustaen samalla, että 
pelkkä kaupallinen menestys on koko 
toiminnan edellytys.

Maailma on täynnä tavaroita, täyteky- 
niä, autoja, taloja, lamppuja, koneita ja 
helyjä, ja kaikki nämä esineet ovat ih
misten tekemiä. Kaikkien esineiden ul
konäkö, muoto, väri ja sisällys ovat, 
niin merkilliseltä kuin se kuulostaakin, 
ihmisten määräämiä. He ovat jonakin 
ajankohtana katsoneet, että tämä muo
to ja tämä väri ja tämä sisältö on ase
tettava kaikkien muiden mahdollisuuk
sien edelle. Ei ole helppoa käsittää, 
että kaikissa ympärillämme olevissa 
esineissä joku näkee kaunista tai hyö
dyllistä tai ainakin tavoittelemisen ar
voista; ne on tehty innolla tai varmasti 
tietäen että ne tullaan ostamaan in
nolla. O n todella olemassa ihminen, 
jonka mielestä muoviympäristön tulee 
olla vihreä — jotakin määrättyä vih
reän sävyä jota ei luonnossa ole mis
sään — ja o n todella tuhansia ihmisiä 
jotka pitävät siitä.

Sana designing on englantia ja 
merkitsee lukuisia machiavellisia pa
heita, kuten diplomaattista, mutkikasta, 
viekasta, vaikeaa, petollista, surkastu
nutta, viisasta, hienoa, kavalaa ja las
kelmoivaa.

Sana designer on tanskaa eikä ku
kaan tiedä mitä se merkitsee. Mutta 
varmasti se on viehättävä sekoitus yl
läolevia asioita, epämääräinen ja laaja- 
alainen, kuten kaikki tanskalainen.

Ensi näkemältä näyttää kuin me kaikki 
olisimme designereita, mutta samalla 
on lukumäärää vähennettävä jonkin ver
ran, sillä oli designer mitä tahansa, hän 
ilmeisesti on henkilö, joka tekee kaiken 
tarkoituksellisesti, koskaan jättämättä 
päämääräänsä näkyvistään.

Tähän mennessä on ollut kovin vaikea
ta keksiä, mitä designer on. Tästä voi
daan syyttää mm. sitä, että käsittee
seen on etukäteen liitetty jotakin kva
litatiivista, makuun liittyvää. Kun maku 
ja mieltymys tunnetusti ovat erilaisia, 
on yhtenäisyyden mahdollisuus etukä
teen suljettu pois. Voidaan myös sa
noa, että on niin innokkaasti oltu kek
simässä mitä hyvä designer on, että 
huonon olemassaolo kenties on laimin
lyöty. Siten ei ole huomattu, että kä
sitteen tulisi sellaisenaan voida sisäl
tää heidät molemmat.11



jalommista materiaaleista, halvemmak
si tai kevyemmäksi tuottaa tai pakata 
ilman, että tuote sen tähden tulisi pa
remmaksi designiksi. Hyvää designia 
ei ole yksityiskohtien parantaminen ot
tamatta kokonaisuutta huomioon, se on 
vain parantelua — hyvän designin 
vastakohta.

Maailma ei ole ainoastaan täynnä esi
neitä, se on täynnä designereita. Hyviä 
ja huonoja, eikä tässä ole tarkoituksena 
langettaa arvoarvostelmia vaan rajata 
käsite. Todellisuudessa on lähdettävä 
liikkeelle sanomalla, että jokainen joka 
tuottaa yhden- tai toisenlaisia esineitä 
on designer. Niinpä olemmekin kaikki 
tavallamme designereita, sillä kaikkien 
meidän on pakko jollakin tasolla luoda 
yhteyksiä fyysisen elämämme suurien 
tai pienien osien välille. Viimein raken
nuttaja on designer rakentaessaan ta
loaan. Hän valitsee työntekijänsä, arkki
tehdin tai urakoitsijan, hän antaa tehtä
vän ja vain hänellä on päätösvalta sekä 
asetettaessa päämääriä että päätet
täessä keinoista. Hänen tehtävänsä on 
koordinoida omat unelmansa ja toi
veensa olemassaolevien mahdollisuuk
sien suhteen ja tuottaa itsensä ja ym
päristönsä välille sellainen yhteys ja 
harmonia, joka on hänen elämänsä säi
lymisen edellytys. Tämän design-toimin- 
tansa rakennuttaja suorittaa spesialis
tien avulla, aivan kuten kaikki muutkin 
designerit.

Kuten näemme, kaksi seikkaa tekee ra
kennuttajan designeriksi: hän on koordi
naattori ja hänellä on päätösvalta. Mo
lemmat ovat välttämättömiä voidak
semme puhua designista.

Henkilökohtaisesti ajattelen yhteyksien- 
tajun kuuluvan mukaan kolmantena omi
naisuutena, mutta se on kvalitatiivinen 
ja voidaan siksi jättää pois. Paradok
saalista kyllä voidaan väittää, että ru
mia ja huonolaatuisia esineitä ovelan 
mainoksen avulla myyvä toiminta, joka 
käyttää hyväkseen yhteiskunnan vinou
tumia ja ihmisten tyhmyyksiä ja turha
maisuutta suuremman liikevaihdon saa
vuttamiseksi, on designin kannalta pa
remmin hoidettua kuin toiminta, joka 
samoin perustein valmistaa yksinkertai
sia, hyviä esineitä. Designin kannalta 
on yhteys tärkeintä.

Jos yritämme tarkastella yksittäistä 
tuotetta kokonaisen toiminnan asemes
ta, voidaan sanoa, että hyvä design ei 
koostu ainoastaan hyvien osatekijöi
den yhdistämisestä. Ei myöskään voida 
ilman muuta erottaa hyvää tuotetta ja 
lähteä sen yksinkertaisten osien täy
dellisyydestä yhteyksistään irrotettuina 
— tai siitä että silmiinpistävästi epä- 
täydellisempi yksityiskohta tuomitsisi 
kokonaisuuden huonoksi. Aivan hyvin 
voidaan ajatella, että yksityiskohta teh
täisiin kauniimmaksi, vahvemmaksi tai

Designer voi hyvin työskennellä yksin
kertaisten esineiden tai kokonaisuuden 
osien parissa, olla hyvä designer ja 
luoda hyvää designia. Hyvä design on 
tosin yhteydessä suuriin kokonaisuuk
siin, mutta suurimmallekin kokonaisuu
della on rajansa, ja useimmat ihmiset 
saavat luvan toimia paljon ahtaammilla 
alueilla, spesialisteina. Ja myös desig
nerin on erikoistuttava, jos kohta se 
kuulostaakin ristiriitaiselta tarkastelta
vana olevan käsitteen kanssa.

Designer voi teollisena muotoilijana 
hyvin saada tehtäväkseen selkeästi 
määrätyn rajatun työn, esimerkiksi vita- 
miinipilleripakkauksen tai radiolaatikon 
tekemisen. Kummassakaan tapauksessa 
ei voida sanoa, että muotoilija on tuot
teen designer, sillä hän ei miten
kään ole vaikuttanut itse sisältöön, hä
nellä on jopa heikot edellytykset pe
rustelluille mielipiteille tuotteen mah
dollisista hyvistä tai huonoista kvali
teeteista. Voi olla, että tuottaja korvaa 
designerin ja vastaa suurista tai pie
nistä yhteyksistä tuotteen yksinkertais
ten osien välillä ja toimii koordinoivana 
välittäjänä monien spesialistien, tek
nikoiden, tiedemiesten ja muotoilijoi
den välillä, jotka kaikki ovat tuotteen 
kehitysvaiheissa työskennelleet sen pa
rissa ja jotka kaikki tänä aikana ovat 
olleet designereita, koordinaattoreita, 
erityisillä rajatuilla alueilla.

Voidaan sanoa, että esimerkiksi huo- 
nekaluarkkitehdin laita on toisin. Hän 
voi oikeutetusti esiintyä jonkin mallin 
designerina. Hänellä on jokaisessa tuo- 
tekehittelyvaiheessa täysi tieto ja täysi 
vastuu tuloksesta, ja monesti hän itse 
on toimeksiantaja.

Pitäisi olla itsestäänselvää, että täysin 
pätevä, hyvä designer ei luonnollises
tikaan tyydy laatimaan irrallista, toimin
ta-alueen muiden tuotteiden suhteen 
yhteydetöntä tuotetta eikä jätä huomi
otta yhteiskuntaa tai ympäristöä, jossa 
tuotetta käytetään. Samalla sekunnilla, 
kun designer alkaa murehtia mitä kulut
taja haluaa tai mitä voitaisiin myydä, 12



taa. Sen seikan, miten designer tuntee 
työnsä riippuvan päätösvallasta, tulisi 
saada hänet pohtimaan eri johtajien 
suhdetta design-käsitteeseen. Nämä 
pohdinnot vievät ilmeisesti välttämättä 
design-ryhmän laajentumiseen tai de
sign-käsitteen vapautumiseen ahtaasta 
muotoilualueesta. Mahdollisesti on ole
massa designereita, jotka ovat selvittä
neet tämän itselleen, mutta aivan liian 
monet designerit ovat yksinkertaisesti 
muotoilijoita (erikoistuneita designe
reita) ja sen tähden heitä vaivaavat 
kaikkien erikoistuneiden ihmisten hy
veet: rajoitettu näkökulma, into ja va
kavuus ja sen nurkkauksen yliarvostus, 
jossa he itse istuvat.

Jos päästäisiin yksimielisyyteen siitä, 
että designer määritellään koordinaat
toriksi, koordinaattoriksi ei pelkästään 
yksittäisten tuotteiden yksityiskohtien 
tai tuotteiden keskinäisen aseman sekä 
tuotteiden ja toiminnan välillä vaan 
myös mikäli mahdollista tuotteen ja 
yhteiskunnan välillä, ymmärrettäisiin 
designin ja taiteen ero selvemmin. Sil
lä missä designer pyrkii luomaan esi
neitä, jotka ovat harmonisessa yhtey
dessä mahdollisimman suuren todel
lisuuden osan kanssa, pyrkii vapaan tai
teen harjoittaja päinvastoin luomaan it
sessään lepäävän maailmasta riippu
mattoman kokonaisuuden.

Ehkä tästä määritelmästä voi olla hyö
tyä, kun ennemmin tai myöhemmin jou
dutaan pohtimaan kansallisuuskriteere- 
jä. Kysymykseen, onko designerin kan
sallisuus vai valmistajamaa ratkaisevas
sa asemassa tuotteen sidonnaisuuden 
määräytymisessä, voitaisiin ehkä vas
tata siten, että tuottaja (koordinaattori, 
designer) on ratkaiseva henkilö.

hän ei enää ole hyvä designer. Hän 
on kylläkin designer kaiken aikaa toi
miessaan koordinaattorina ja harjoitta
essaan tähän vaadittavaa päätösvaltaa, 
mutta häneltä puuttuu hyvän designe
rin varsinainen ominaisuus: yhteyksien- 
taju. Hän voi olla hyvä myyjä tai taitava 
psykologi mutta ei milloinkaan hyvä de
signer. Hyvä designer on omaksunut 
ihannevaatimuksen ja lakkaa olemasta 
pätevä sitä mukaa kun hän ryhtyy 
kompromissiin tämän harmillisen pa
heen kanssa. Tässä on kuitenkin tär
keätä tehdä itselleen selväksi, että 
ihannevaatimus on suhteellinen — se 
ei tähtää määrätyn ulkoisen muodon tai 
hinnan toteuttamiseen vaan aina ni
menomaan harmonisen yhteyden löytä
miseen kaikkien tekijöiden välille, pie
nimmästä ruuvista yhteiskunnan raken
teeseen asti. Hyvä designer voi työs
sään hyvin käyttää muita muotoilijoita, 
jotka tosin ovat designereita mutta 
alemmalla tasolla, he ovat spesialisteja 
samalla linjassa muiden spesialistien, 
graafikoiden, insinöörien, hitsaajien, 
keraamikkojen tai arkkitehtien kanssa.

Kun teollisuus haluaa käyttää designe
riä periaatteessa samantasoisista työn
tekijöistä koostuvassa ryhmässä, on 
designerin reagoitava, sillä tällöin hän 
ei enää ole designer, koordinaattori, 
vaan ainoastaan muotoilija. Ja kun de
signer enemmän tai vähemmän voimak
kaasti korostaa, että design on jotain 
muuta ja enemmän kuin muotoilua ja 
vaatii johtajuutta ja päätösvaltaa kye
täkseen vaikuttamaan, on selvää että 
tuottaja asettuu vastarintaan, sillä ky
symyksessä on yht’äkkiä valtataistelu. 
Ulospääsytietä ei kuitenkaan ole: de
signer on koordinaattori, eikä mikään 
koordinaatio ole mahdollista ilman val
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HVEM ER DESIGNER?

Axel Thygesen

Lad os for en gangs skyld forsøge at 
gå så neutralt til værks som muligt og 
se, hvor mæglerens rolle kan føre os 
hen. Megen uenighed opstår ved u- 
præcise ords upræcise brug, og mange 
misforståelser kan ryddes af vejen ved 
en simpel artikulering af sproget. Det 
er for så vidt mindre væsentligt, om en 
definition er helt dækkende, blot man 
præcist ved, hvad man selv og mod
parten mener med ordene.

Ved en diskussion for nylig mellem in
dustrifolk og designere blev det for
holdsvis klart, at for industrien er de
sign og formgivning synonymer, og at 
designed by ganske ureflekteret 
oversættes til tegnet af (hvad der 
efter dansk sprogbrug lyder ganske 
pudsigt, når det f.eks. drejer sig om 
et stykke ensfarvet stof), mens de
signerne på deres side udstyrer de
signbegrebet med en lang række etis
ke kvaliteter ved siden af de rent æs
tetiske og tekniske, samtidig med at 
de erkender, at simpel merkantil suc
ces er forudsætningen for det hele.

Verden er fuld af ting, blyanter, biler, 
huse, lamper, maskiner og nips, og alle 
disse ting er lavet af mennesker. Alle 
tings udseende, form, farve og indhold 
er, så mærkeligt det end lyder, blevet 
bestemt af et menneske, der på et gi
vet tidspunkt har ment, at netop denne 
form eller denne farve og dette ind
hold var at foretrække fremfor alle 
andre muligheder. Det er slet ikke rig
tig til at fatte, men alt hvad vi ser om 
os, er der nogen, der finder smukt 
eller nyttigt eller i det mindste attrå
værdigt; det er lavet med begejstring 
eller med en bekræftet overbevisning 
om, at det ville blive købt med be
gejstring. Der e r virkelig et menneske, 
der har ment, at det må være rigtigt, 
at et plastichegn skal være grønt -— 
en ganske bestemt grøn farve, der ikke 
findes noget sted i naturen — og der 
er virkelig tusinder af mennesker, der 
giver vedkommende ret.

Det talas om formgivare, planerare, 
produktutvecklare; och det engelska 
ordet »designer» används som allmän 
benämning för alla konstindustriellt 
skolade. Den danska arkitekten Axel 
Thygesen försöker klargöra begrepp
förvirringen i denna artikel, som publi
cerats i tidskriften Dansk Brugskunst, 
i nr 1—2 1970.

Ordet design er engelsk og betyder 
mange forskellige ting: tegning, plan, 
hensigt, formål, middel, mål, mening, 
valg, specificering, at bringe mål og 
midler i overensstemmelse, at be
skrive, at adskille og karakterisere.

Ordet designing er også engelsk 
og betyder en hel masse macchiavellis- 
ke laster såsom diplomatisk, kunstig, 
snu, vanskelig, forræderisk, forkrøblet, 
smart, subtil, svigefuld og beregnende.

Ordet designer er dansk, og ingen 
ved, hvad det betyder. Men det skal 
nok være en skønsom blanding af 
ovenstående, upræcist og vidtfavnende, 
som alt dansk.

Ved første øjekast ser det så ud, som 
om vi alle er designere, men ved andet 
må man dog nok decimere antallet en 
smule, for hvad en designer så siden 
er, er han åbenbart en person, der 
gør alt med hensigt og aldrig taber 
sit mål af syne.

Når det hidtil har været så vanskeligt 
at finde ud af, hvad en designer er, kan 
det blandt andet skyldes, at man på 
forhånd har lagt noget kvalitativt i 
begrebet, noget kvalitativt i smags
mæssig forstand, og da smag og be
hag som bekendt er forskellig, har 
man på forhånd udelukket muligheden 
for enighed. Man kan også sige, at 
man har været så ivrig efter at finde 
ud af, hvad en god designer er, at 
man ganske har negligeret den dårli
ges tilstedeværelse og dermed over
set, at begrebet som sådan må kunne 
rumme dem begge. 14



detaille kunne gøres smukkere, 
stærkere eller af ædlere materiale, 
billigere eller lettere at producere eller 
pakke, uden at den derfor nødvendigvis 
ville gøre et produkt til bedre design. 
Det er ikke god design at forbedre 
detailler uden hensyn til helheden, det 
er blot Bessermachen 
modsatte af god design.

Men derfor kan designeren godt be
skæftige sig med den enkelte ting eller 
dele af helheder og være en god de
signer og skabe god design, for god 
design er nok sammenhæng i så store 
helheder som muligt, men selv den 
største helhed har sine grænser, og 
de fleste mennesker får kun lov til at 
virke på meget snævre felter, som 
specialister, og også designeren må 
specialisere sig, om det også lyder 
selvmodsigende i relation til begrebet 
som det her anskues.

Designeren kan som industriel form
giver meget vel få overdraget en klart 
defineret, begrænset opgave, f.eks. at 
lave emballage til vitaminpiller eller 
kasser til radioer. I ingen af tilfældene 
kan man sige, at det pågældende pro
dukt er designet af formgiveren, for 
han har ingen indflydelse på selve 
indholdet, ja, dårlig nok mulighed for 
at have en begrundet mening om dets 
eventuelle gode eller dårlige kvalitet. 
Det må være producenten, der står 
som designer, som ansvarlig for den 
større eller mindre sammenhæng mel
lem produktets enkelte dele og som 
det koordinerende led mellem alle de 
mange specialister, teknikere, viden- 
skabsmænd og formgivere, der på 
forskellige udviklingstrin har arbejdet 
sammen på produktet, og som alle 
undervejs har virket som designere, 
koordinatorer, på specielle afgrænsede 
områder.

Anderledes, kan man sige, stiller det 
sig f.eks. med møbelarkitekten. Han 
kan med rette stå som designer for 
en model. Han har på ethvert trin af 
produktudviklingen den fulde indsigt 
i og det fulde ansvar for resultatet, 
og han er mange tilfælde selv opgave
stiller.
At den fuldt kvalificerede, gode desig
ner naturligvis ikke nøjes med at lave 
et løsrevet produkt uden sammenhæng 
med virksomhedens øvrige produkter 
eller uden at tage skyldigt hensyn til 
det samfund eller det miljø, produktet 
skal anvendes i, burde være en selv-

Verden er ikke alene fuld af ting, den 
er fuld af designere. Gode og dårlige, 
det er her ikke opgaven at fælde 
værdidomme, blot at indkredse et 
begreb, og i virkeligheden må man 
starte med at sige, at enhver, der pro
ducerer genstande af en eller anden 
art, er designer, ja, på en vis måde er 
vi alle designere, for vi er alle tvunget 
til på et eller andet plan at skabe sam
menhæng i større eller mindre dele 
af vort fysiske liv. Til syvende og sidst 
er det bygherren, der er designer, når 
han bygger sit hus. Han vælger sine 
specialmedarbejdere, arkitekten eller 
entreprenøren, og han er den, der 
stiller opgaven og har den endelige 
besluttende myndighed, både når må
let skal sættes og midlerne bestem
mes, og hans opgave er at koordinere 
sine drømme og ønsker med de tilste
deværende muligheder og bringe den 
sammenhæng og harmoni i stand mel
lem sig selv og omgivelserne, der er 
forudsætningen for, at han kan udhol
de livet. Denne bygherrens designvirk
somhed udfører han med specialisters 
hjælp, således som enhver anden de
signer arbejder.

Som man vil se, er der to ting, der 
gør bygherren til designer: han er 
koordinator, og han har den beslut
tende myndighed, og begge er nødven
dige, for at man kan tale om design.

Der er en tredie egenskab, som jeg 
personlig mener hører med, men den 
er kvalitativ, og kan derfor godt und
væres: sansen for sammenhæng. Pa
radoksalt nok kan man hævde, at en 
virksomhed, der sælger hæslige ting 
i en sjofel kvalitet ved hjælp af smart 
reklame, der udnytter samfundets 
skævheder og folks dumhed og for
fængelighed til at nå det store udbytte, 
er designmæssigt bedre drevet, end 
den virksomhed, der på samme bag
grund fremstiller enkelte gode ting. 
Designmæssigt er det sammenhængen, 
der er det vigtigste. Hvis vi prøver at 
se på et enkelt produkt i stedet for 
en hel virksomhed, kan man sige, at 
god design ikke blot består I at adde
re gode komponenter. Det er heller ik
ke givet, at man uden videre kan ad
skille et godt produkt og gå ud fra, at 
dets enkelte dele er fuldkomne, løsre
vet fra sammenhængen — eller ud 
fra en sådan løsrevet detaille af til
syneladende mindre perfektion be
stemme helheden som dårlig. Man 
kan meget vel tænke sig, at en

det
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følge. I samme sekund designeren be
gynder at lade sig lede af, hvad han 
tror forbrugeren vil have, eller hvad 
han mener kan sælges, er han ikke 
længere en g d designer. Han er 
nok designer,
koordinator med den for al koordina
tion nødvendige myndighed, men han 
mangler den gode designers egentlige 
kvalifikation: sansen for sammenhæng. 
Han kan være en god sælger eller 
en indsigtsfuld psykolog, men aldrig 
en god designer. Den gode designer 
har slugt den ideelle fordring, og han 
ophører med at være kvalificeret i 
samme takt, som han går på kompro
mis med denne besværlige last. Men 
her er det vigtigt at gøre sig klart, 
at den ideelle fordring er noget rela
tivt — den går ikke ud på at realisere 
en bestemt ydre form eller kvalitet, 
farve eller pris, men netop på altid 
at finde en harmonisk sammenhæng 
mellem alle faktorer, fra den mindste 
skrue til samfundets struktur. Den go
de designer kan godt være formgiver, 
men han kan også benytte andre form
givere i sit arbejde, og disse form
givere er nok designere, men på et 
lavere plan, de er specialister på linie 
med andre specialister, grafikere, in
geniørrer, svejsere, keramikere eller 
arkitekter.

den stund han er

Når industrien vil anbringe designeren 
i et team af principielt ligestillede ar
bejdere, så m å designeren reagere, for 
så er han ikke designer, koordinator, 
men blot formgiver. Og når designer
ne mere eller mindre vagt hævder, 
at design er noget andet og mere end 
formgivning og kræver lederskab og 
myndighed for at kunne virke, er det 
klart, at producenten stejler, for så 
er det pludselig blevet en personlig 
magtkamp. Men der er ingen vej uden
om, designeren er koordinator, og

ingen koordination er mulig uden magt. 
Designerens følelse af hans arbejdes 
afhængighed af myndighed burde føre 
ham til overvejelser over de forskel
lige lederes relation til designbegrebet, 
og disse overvejelser fører, synes jeg, 
nødvendigvis til en udvidelse af desig
nergruppen eller til en designerbe
grebets frigørelse fra det snævre form
givningsområde. Der er muligvis de
signere, der har gjort sig dette klart, 
men alt for mange designere e r sim
pelthen formgivere (designere med 
speciale) og derfor belastede med alle 
specialisters dyd: det indsnævrede 
synsfelt, iveren og alvoren og over
vurderingen af den krog, hvori netop 
de sidder og spinder.

Hvis man kunne enes om at bestemme 
designeren som koordinator, som den 
der skaber sammenhæng, ikke alene 
mellem det enkelte produkts detailler 
eller mellem produkter indbyrdes og 
mellem produkter og virksomhed, men 
også så vidt muligt mellem produkt og 
samfund, så ville man kunne få en 
klarere forståelse af forskellen mellem 
design og kunst. For hvor designeren 
søger at skabe ting i harmonisk sam
menhæng med så store dele af virke
ligheden som muligt, søger den frie 
kunsts udøvere tværtimod at skabe en 
i sig selv hvilende helhed, uafhængig 
af verden.

Og måske denne definition kan blive 
nyttig, når man før eller siden bliver 
nødt til at tage nationalitetskriteriet 
op til drøftelse. Spørgsmålet, om det 
er formgiverens nationalitet, der be
stemmer et produkts tilhørsforhold eller 
om det er fremstillingslandet, der er 
afgørende, kunne måske besvares med, 
at det er producenten (koordinatoren, 
designeren), der er den afgørende per
son.
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SUOMI WIENIN MAAILMANNÄYTTELYSSÄ 1873

Marika Hausen

Suomen osallistuminen 1800-luvun suu
riin teollisuusnäyttelyihin oli yleisesti 
ottaen tavallisempaa ja joka tapaukses
sa maallemme merkittävämpää kuin on 
tapana kuvitella nykyisin, jolloin vuo
den 1900 Pariisin paviljongin voidaan 
sanoa suurin piirtein peittävän taak
seen samantapaiset, aikaisemmat, mut
ta ehkä vähemmän silmiinpistävät il
miöt.

set saivat aikaan sen, että suomalaiset 
tuotteet koottiin yhteen niin paljon 
kuin mahdollista.

Itse näyttely herätti suurta mielenkiin
toa maassamme ja esim. Helsingfors 
Dagblad julkaisi koko kesän 1873 pit
kiä näyttelyselostuksia, välistä jopa jo
ka toinen päivä. Tästä seurasi myös, 
että ns. »teollisuuspiirit» tekivät pyhiin
vaellusmatkoja Wieniin, mistä myös ta
saisena virtana kerrottiin lehdistössä. 
Suomesta oli myös yksi II ryhmän — 
paperinvalmistuksen — juryn jäsen, 
kauppaneuvos Frans von Frenckell.

Wienin maailmannäyttelyä 1873 pide
tään jatkuvasti yhtenä mielenkiintoi- 
simpana. Aikaisempia suuria näyttelyjä 
oli tavallisesti hallinnut teollisuuden ja 
erityisesti taideteollisuuden alalla joh
tavien maiden, Englannin ja Ranskan, 
välinen kilpailu. Siirtyminen Euroopan 
itäpuolelle oli sen vuoksi tervetullutta 
ja piristävää. Wien herätti myös kiin
nostusta museokaupunkina, sen Öster
reichisches Museum für angewandte 
Kunst oli Semperin ja Jakob von Falken 
johdolla saanut mannermaalla vähin
tään yhtä suuren vaikutusvallan kuin 
Victoria & Albert Lontoossa. Erityisesti 
Skandinavian maat olivat kiinnostunei
ta Itävallasta kuten myös Saksasta, 
mikä paljolti johtui siitä, että museolai
toksen laajentaminen kytkeytyi tekni
seen opetukseen ja koulutukseen ylei
sen päämäärän ollessa teollisuuden 
nousu.

Kaiken kaikkiaan Suomi sai tässä näyt
telyssä kolmekymmentä erilaista pal
kintoa ja mitalia, mikä ei ollut mikään 
aivan huono sato.

Pääpaino oli osaltamme raskaassa teol
lisuudessa ja ensisijaisesti luonnolli
sesti puutavarateollisuudessa, joka 
1870-luvun alussa kävi läpi pikaisen 
kehityksen maassamme. Kulutustava
roita ei ollut kovinkaan paljon ja kulu
tustavarateollisuuden ja käsityöläisten 
edustus oli varsin heikko.

Suomalaisia tuotteita koskevat selos
tukset ovat monisanaisia ja niiden lai
naaminen ehkä kannattaa. Helsingfors 
Dagblad esim. kuvaili heti 15. touko
kuuta olleiden avajaisten jälkeen (HD 
18. 5.1873):

Wienin näyttely 1873 herätti lisäksi va
kavan kiinnostuksen Aasian maiden, 
ehkä eniten Japanin, tuotantoa kohtaan, 
joka oli piilevänä ollut Lontoon näytte
lystä 1853 alkaen ja keskeytyksettä li
sääntynyt koko 1860-luvun ajan.

Näyttelykenttä oli valtava ja välimat
koja moitittiin katkerasti. Erillisiä kan- 
sallispaviljonkeja ei vielä tähän aikaan 
ollut siitä huolimatta, että sellainen eh
dotus tällä kertaa tehtiin näyttelyn saa
miseksi isäntämaalle halvemmaksi. 
Tärkeimmät näyttelyarkkitehdit olivat 
Hasenauer ja Schmidt sekä pääraken
nuksen suunnittelija Scott Russell.

Suomi osallistui näyttelyyn Venäjän 
osana, mutta monet tietoiset ponnistuk

»Venäläisen osaston galleriassa on yk
si seinä rautatavaroiden peittämä ja si- 
säänkäyntipaikalta Unkarin näyttely- 
alueen rajalta voi heti havaita Marie- 
forsin rautaruukin sekä herra paroni Lin- 
derin (Svartå ja Kuusamo) ja Alexandra 
Donnerin (Kokkola) näyttelyt. Sitten 
seuraavat suurten venäläisten firmojen 
Bjelosersky-Bjelasevskyn, Guboniuksen, 
Valtion tehtaan, Putilovin ja Demidovin 
näyttelyt.-------

Suomalaisia kulutustavaroita oli, kuten 
sanottu, melko vähän mukana, mutta 
niitä oli kuitenkin:17



Lisäksi oli näytteillä muita tuotteita, 
kuten likööriä, viinaa, »rakenteeltaan 
uusi» meijerirakennus jne, sekä vielä 
erillisessä rakennuksessa, jonne taide
teokset oli sijoitettu, myös pieni koko
elma suomalaista taidetta.

»Sellaisten tavaroiden joukossa oli vain 
kaksi näytteilleasettajaa, nimittäin neiti 
Olga Bonsdorff Tammelasta, joka on 
pannut näytteille erittäin kauniin, oman 
mallin mukaan mestarillisesti kirjaillun 
juhlanenäliinan------- sekä koruompe
lija Mlle Lovisa Olander, joka on om
mellut lasilla ja kehyksellä varustetun 
kullalla ja hopealla kirjaillun Suomen 
vaakunaa esittävän taulun.»

Tämä koski käsityötuotteita — tekstii
liteollisuus sen sijaan oli edustettuna:

»Pohjoisessa sivugalleriassa ovat puu- 
villakudonnaisten joukossa Tampereen 
(Finlaysonin) ja Forssa Ab:n näyttelyt 
rinnakkain-------niiden vieressä Tampe
reen Pellavakutomo sekä Turun laivan- 
varustamon touvit ja köydet ja aivan 
niiden jälkeen kokonainen ryhmä suo
malaisia paperinesittelijöitä, joiden ko
risteellinen ja runsas pöytä vie huo
mattavan osan huoneen keskiosaa, ni
mittäin herra Frenckell ja poika, Terva- 
koski Oÿ, Walkiakoski Oy (Granberg), 
Flammarén & co sekä Mänttä (Serlac
hius). Nämä, samoin kuin herra Georg 
Rieks Helsingistä, jonka viereinen ta- 
pettinäyttely täyttää kokonaan kahden 
pilarin välisen seinän, muodostavat 
niinollen yhteensä seitsemän näytteille
asettajaa tässä ryhmässä eli vähän yli 
puolet verrattuna siihen, mitä koko 
Venäjä esittelee tässä tilaisuudessa. 
Naapurissa oli myös »Keisarillisen pa
peri- ja setelipainon näyttely».

»Maanmittaushallituksen suuri Suomen 
yleiskartta ja Jyväskylän kansakoulun- 
opettajaseminaarin näyttely kiinnittä
vät pian sen jälkeen huomiota sen li
säksi, että yleiskartta jo kaukaa näkyy 
päägalleriaan. Täällä ovat siten Suomen 
huomattavimmat näytteilleasettajat, yh
teensä kolmetoista, jotka on onnistuttu 
pitämään yhdessä keskeytymättömässä 
jonossa.»

»Jos nyt kuljemme venäläisen osaston 
eteläiseen galleriaan, kohtaamme heti 
Kouvolan osakeyhtiön olki- ja puuver- 
hot, jotka jo kaukaa näkyvät, sekä sen 
jälkeen Porin tulitikut, Turengin Tekno- 
kemiallisen tehtaan näyttelyn, herra 
Brummer & co:n, Portlandin sementin, 
herra A. Donnerin piki- ja tervanäytte- 
lyn, ja välillä malleja, herra Wrightin 
rukin. Mitä paikkoihin tulee, ei voida 
oikeudenmukaisesti sanoa, että suoma
laisia näytteilleasettajia olisi syrjitty, 
päinvastoin heillä on omissa ryhmis
sään melko hyvät asemat.»

kuten olettaa saattaa,Sitä hallitsi 
Walter Runeberg. Mukana olivat myös 
K. E. Jansson, Adolf von Becker, Lind
holm ja Munsterhjelm.

On siis huomionarvoista, että suoma
laisessa ryhmässä ei ollut käsityö- tai 
kotiteollisuustuotevalikoimaa. Maamme 
olojen kannalta — kotiteollisuuden ti
lanne ja mahdollinen kehitys oli vähi
tellen otettu keskustelun kohteeksi sa
malla kun yhä uutterammin oli ruvettu 
keskustelemaan taideteollisuuden ke
hityksestä — tämä tuskin on miten
kään ihmeteltävää. Pariisin näyttely 
1878 oli tässä mielessä koottu täysin 
toisella tavalla.

Kotiteollisuutta kohtaan oli kuitenkin 
kiinnostusta, mikä ilmeni kun valikoima 
»veistotuotteita» kesän aikana lähetet
tiin Pohjanmaalta Wieniin, jossa se oli 
tarkoitettu Österreichisches Museum 
für angewandte Kunstin kokoelmiin. 
Tähän aloitteeseen kytkeytyi kysymys 
esineiden ostamisesta suunnitteilla ole
vaan taideteollisuusmuseoon, joka oli 
määrä rakentaa 1871 käynnistyneen 
»veistokoulun», sittemmin »Taideteolli
suuskeskuskoulun», sittemmin »Taide
teollisen oppilaitoksen» yhteyteen.

Estlander kirjoitti kesäkuussa 1875 en
nen matkaansa Wieniin, minne hän me
ni myöhemmin kesällä, muutaman ar
tikkelin Helsingfors Dagbladiin. Niissä 
hän luonnehti sekä museota että kir
jastoa ja siihen kuuluvaa lainaustoimin
taa, joiden hän katsoi olevan välttämät
tömiä, jotta veistokoulu voisi toimia 
niin kuin pitäisi.

Eurooppalaiset museot arvostivat 
yleensä maailmannäyttelyjä, ja ne osti
vat niistä varsin suuret valikoimat teol
lisuustuotteita, etupäässä tietysti ku
lutustavarateollisuuden malleiksi. Niin 
tehtiin myös Wienissä, ja suomalaisten 
samantapaiset ostokset noudattavat si
ten yleistä tapaa.

Estlander (HD 19.6.1873): »Mielenkiin
to kohdistuu ensisijaisesti uudenaikai
seen maailmanmarkkinoilla tapahtu
vaan tuotantoon, joilta sellaisia hyvin
vointiin kuuluvia mallikelpoisia tavaroi- 18



ta tulee ostaa sekä sen jälkeen tuottaa 
kotimaassa tai ainakin pitäisi tuottaa. 
Historiallisia tavaroita voidaan sen si
jaan niiden kalleuden takia ostaa ulko
mailla vain jäljitelminä------- .»

se mitä itämaisesta taideteollisuudésta 
oli opittavaa, toiseksi »miten kunkin 
kansan oli etsittävä kehitysvoimaa kan
sallisista perinteistä».
»Näimme tässä näyttelyssä kyllin 
usein, että kaikki pienemmät kansalli
suudet huomattiin kilpailussa vasta, 
kun ne omasta kansallisesta olemuk
sestaan olivat tuottaneet alkuperäisiä 
ja muille kansallisuuksille enemmän tai 
vähemmän saavuttamattomia asioita», 
kirjoittaa Dietrichson, joka sitten ke
hittää edelleen Falken kiinnostusta 
Ruotsin talonpoikaisiin tekstiili-, me
talli- ja puumalleihin. Varsinkin tekstii
liteollisuuden tulisi kiinnittää tähän 
huomiota: »Nyt kun itämainen suuntaus 
(ornamentiikka, värit) niin selvästi val
taa eurooppalaisia markkinoita, on aika 
vilkaista omia kansallisia kudonnai- 
siamme ja muita tekstiilitöitämme ja 
oikeaan aikaan havaita, että se van
han kotimaisen perinteen kautta ni
menomaan vastaa vaatimuksia, jolta 
Euroopassa nykyisin on alettu esittää. 
Noiden taittamattomien värien harmoni
seen yhdistämiseen kohdistuvien vaati
musten voidaan sanoa olevan mitä lä- 
heisimmässä yhteydessä itämaisen vä- 
riperiaatteen kanssa.»

»Eikö pitäisi olla houkuttelevaa yrittää 
levittää näitä töitä niin, että ne yksi
puolisen kotiteollisen asemansa si
jasta saattaisivat jalostetussa muo
dossa vaikuttaa kotimaisilla ja varsin 
pian — sen takaamme — myös ulko
maisilla markkinoilla, joilla tähän men
nessä tuntemattomalla Innolla etsitään 
keinoja Euroopan saamiseksi Orientin 
niin korkeasti ihaillun tekstiiliteollisuu
den kanssa samalle tasolle? Vai onko 
meidän välttämättä odotettava, kun
nes yritteliäät saksalaiset ovat napan
neet aiheet ja aivan nenämme aita vie
vät ne ulkomaankauppaan!»

Tämä usko »kansallisen tyylin» kehit
tämisen mahdollisuuksiin oli tyypilli
nen 70-luvulle ja varhaiselle 80-luvulte 
ja tuli uudelleen esille vuosisadanvaih
teen
tehtuurissa 
sattui vielä myöhemmin kuin meillä. 
Näitä yrityksiä kohtaan ei tietenkään 
puuttunut epäilyksiä, koska »ornament
ti ei tee tyyliä» kuten Dietrichson var
muuden vuoksi huomautti. Silti Suo
men Käsityön Ystävien toiminta nou
dattaa tietysti tätä henkeä ja niin sitä
kin voimakkaammin, kun suomalainen 
ornamentiikka jos mahdollista on vie
lä »itämalsempaa» kuin ruotsalainen.

Wienin näyttelyn Suomen komissaari, 
eversti Wilhelm Spåre, kehitti suunni
telmat taideteollisuusesineiden osta
miseksi. Estlanderin ja Spåren lisäksi 
oli myös veistokoulun johtaja Floren
tino Granholm tuona kesänä Wienissä, 
samoin Adolf von Becker. Estlander 
matkusti kuitenkin Wienistä etelään ja 
jätti ostokset Spårelle, joka lahjoitti 
tarkoitusta varten 750:—. Helsingfors 
Dagbladin keräyslista tuotti vielä 
4360:—, ja lisäksi saatiin valtionapua 
1500:—. Wienistä tuotiin kotimaahan 
732 esinettä, jotka liitettiin veistokou
lun, sittemmin Taideteollisuusyhdistyk
sen kokoelmiin. Osa niistä on edelleen 
Taideteollisuusyhdistyksen varastoidus
sa museokokoelmassa, muut ovat hä
vinneet.

Wienin näyttelystä tuli merkittävä myös 
periaatteellisemmalla tasolla ja veisto- 
koulun oppilaiden nähtäviksi tehtyjä os
toksia on tarkasteltava tuota taustaa 
vasten.

Falke, joka oli Semperin ajatusten inno
kas kannattaja, osoitti jo Pariisin näyt
telyssä 1867 suurta kiinnostusta Skan
dinaviaa kohtaan, ja hänet kutsuttiin 
1870 Ruotsiin järjestämään Kaarle 
XV:nnen taideteollisuuskokoelmia. Hän 
on toistuvasti puhunut skandinaavisesta 
ja varsinkin ruotsalaisesta taideteolli
suudesta, ja hänen sanomansa herätti 
vastakaikua myös meillä — ja näin 
tapahtui vielä suuremmalla syyllä kun 
Lorenz Dietrichson, Ruotsin huomatta
vin Semperin kannattaja, oli C. G. Est
landerin hyvä tuttava.

Dletrichsonin aikakauslehti »Tidskrift 
för bildande konst och konstindustri» 
ilmestyi 1875 mutta lakkasi sen jäl
keen. Myös Estlander oli sen avusta
ja ja Helsingin kirjeenvaihtaja. Diet
richson julkaisi 1875 lehdessä pitkän 
artikkelin Wienin näyttelyssä 1873 ol
leesta pohjoismaisesta taideteollisuu
desta. Suomea ei tosin mainita, mikä 
ei estä kirjoituksen soveltamista mei
dän oloihimme mitä suurimmassa mää-

»kansallisromanttisessa» arkki- 
Ruotsissa tämä aalto

n n

Dietrichson oli sitä mieltä, että Wienin 
näyttelyllä oli kaksi opetusta: ensiksi19



muita teitä kuin 1870-luvulla kuvltel-Kesti kuitenkin ennen kuin suomalai
nen teollisuus saattoi ottaa vastaan 
tällaisia haasteita. Ei Ruotsikaan on
nistunut muita malta paremmin luo
maan mitään »kansallista» teollisuus- 
tyyliä. Kiinnostus kotiteollisuuteen joh
ti kuitenkin voimakkaasti lisääntynee
seen tieteelliseen kiinnostukseen ta- 
lonpoikaismalleja kohtaan, ja samoin 
kehitettiin kotiteollisuus perinnettä yl
läpitäväksi ja vaikutusvaltaiseksi liik
keeksi, jota se on aina meidän päi
viimme asti ollut. Niinikään sulautui 
Skandinavian ja Suomen jugendkau- 
teen voimakkaan tietoinen mielenkiin
to sekä ornamentiikan että arkkiteh
tuurin kansallisiin aiheisiin. Vuosisa
danvaihde kulki tosin tässä mielessä

tiin

Viimein on tietysti ajatus kansallisesta 
erikoisleimasta aseena kuluttajista käy
tävässä kilpailussa ollut huomattava 
tekijä 1900-luvulla aina 1960-luvun 
puoliväliin saakka. Kansainvälistyminen 
ja lisääntynyt tuotanto, vähentynyt kiin
nostus taidekäsltyöhön ja tuotteiden 
elinajan lyhentäminen ovat viime vuo
sina johtaneet tilanteeseen, jossa »kan
sallinen tyyli» näyttää myyntlargument- 
tina olevan laskusuunnassa ja samalla 
menettämässä muotoilijan kannalta kai
ken merkityksen. On ehkä parasta jät
tää sanomatta miten tämä kehitys on 
jatkuva.
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FINLAND PÅ VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN I WIEN 1873

Marika Hausen

Finland deltog I utställningen som en 
del av Ryssland, men många medvetna 
ansträngningar åstadkom att finländska 
produkter hölls samlade så långt det 
var möjligt.

Finländskt deltagande i 1800-talets stora 
industriutställningar var i allmänhet 
vanligare och i varje fall för vårt land 
mer betydelsfullt än vad man i all
mänhet föreställer sig i dag, då Paris
paviljongen från år 1900 i stort sett 
kan sägas skymma undan andra likar
tade, tidigare, men kanske mindre 
iögonenfallande fenomen.

Wien 1873 var en världsutställning som 
fortfarande anses vara en av de int
ressantare. De tidigare stora utställ
ningarna hade vanligen dominerats av 
rivaliteten mellan England och Frank
rike, ledande industrinationer och det 
speciellt på konstindustrins område. 
Förskjutningen österut i Europa var 
därför välkommen och stimulerande. 
Wien väckte också intresse som mu- 
seistad, Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst i Wien hade under 
Semper och Jakob von Falke på kon
tinenten fått ett minst lika stort in
flytande som Victoria & Albert i Lon
don. Speciellt de skandinaviska länder
na var intresserade av Österrike såväl 
som av Tyskland, kopplad som musei
väsendets utbyggnad var vid den tek
niska undervisningen och utbildningen 
med industrins uppsving som generellt 
mål.

Wienutställningen 1873 väckte dess
utom på allvar intresset för de asia
tiska ländernas produktion, kanske 
främst Japans, som funnits latent se
dan Londonutställningen 1851 och som 
oavbrutet tilltagit under hela 1860- 
talet.

Utställningsfältet var enormt och man 
klagade bittert över avstånden. Sepa
rata paviljonger för nationerna förekom 
ännu inte vid denna tid, trots att 
sådant förslag denna gång väcktes, 
i avsikt att göra utställningen billigare 
för värdlandet. De viktigaste arkitek
terna var Hasenauer och Schmidt samt 
Scott Russell som huvudbyggnadens 
konstruktör.

Själva utställningen väckte stort intres
se i vårt land och t.ex. Helsingfors 
Dagblad publicerade hela sommaren 
1873 långa rapporter från utställningen, 
ibland så ofta som varannan dag. Detta 
ledde också till att s.k. »industrikret
sar» vallfärdade till Wien, någonting 
som också i en jämn ström inrapporte
rades till tidningspressen. Finland le
vererade också en jurymedlem för 
grupp II — pappersfabrikation, det var 
kommerserådet Frans von Frenckell.

Allt som allt fick Finland vid denna 
utställning trettio olika pris och me
daljer, vilket inte var någon alltför 
dålig skörd.

Huvudvikten låg för vårt vidkommande 
på den tunga industrin och främst 
naturligtvis trävaruindustrin, som i bör
jan av 1870-talet genomgick en snabb 
utveckling i vårt land. Konsumtions
varorna var inte alltför många och des
sa industrier eller hantverkare rätt 
klent representerade.

Rapporterna över de finska produkter
na är mångordiga och kan förtjäna ci
teras. Helsingfors Dagblad t.ex. leve
rerade en beskrivning genast efter öpp
nandet 15 maj (HD 18.5.1873):

»I den ryska afdelningens hufvudgal- 
leri är ena väggen upptagen af jern- 
varor och är man i tillfälle att genast 
vid ingången invid ungerska gränsen 
varsna Mariefors jernbruk samt herr 
baron Linders (Svartå och Kuusamo) 
och Alexander Donners (Gamlakarleby) 
utställningar. Efter dem följa de stora 
ryska firmorna Bjelosersky-Bjelasevsky, 
Gubonius, Statsverkets, Putiloffs och 
Demidoffs utställningar.-- - » 22



Till detta kom ytterligare sådana alster 
som likör, brännvin, choklad, en me
jeribyggnad »af ny konstruktion» osv, 
samt därtill, 
konstverken placerats, också en liten 
kollektion finsk konst.

Finska konsumtionsvaror var som sagt 
inte så väl företrädda, men fanns dock: 
»Ibland dylika artiklar hafva vi endast 
tvänne utställarinnor, nemligen frk. Ol
ga Bonsdorff, i Tammela, som expone- 
radt en utmärkt vacker, efter eget 
mönster mästerligt broderad balnäs
duk - - samt guldbrodösen M:lle Lovisa 
Olander, som utsydt en i glas och 
ram infattad tafla, föreställande Fin
lands riksvåpen broderadt i guld och 
silfver.»
Detta gällde hantverksprodukter — tex
tilindustrin däremot fanns med: »I nor
ra sidogalleriet finna vi bland bo- 
mullsväfnaderna genast Tammerfors 
(Finlaysons) samt Forssa AB utställ
ningar bredvid hvarandra - - derinvid 
finna vi Tammerfors Linnespinneri, 
samt Åbo skeppsvarfs kabeltåg och 
trossar och strax derefter en hel grupp 
finska pappersutställare, hvilkas pryd
liga och rikhaltiga bord upptaga en ej 
ringa del av rummets midt, nemligen 
herrar Frenckell & son, Tervakoski AB, 
Nokia AB, Walkiakoski AB (Granberg), 
Hammarén & co, samt Mänttä (Ser
lachius). Dessa, tillika med herr Georg 
Rieks från Helsingfors, hvars tapetut
ställning alldeles derinhvid upptager 
en hel vägg mellan tvänne pelare, äro 
således inalles sju utställare inom 
denna grupp eller litet öfver dubbelt 
mot hvad hela Ryssland uppvisar vid 
detta tillfälle. I grannskapet stå äfven 
»Expeditionen för kejserliga statsver
kets pappers- och sedelmynt».

»Landtmäteridirektionens stora gene
ralkarta öfver Finland och Jyväskylä 
folkskollärarseminariiutställning ådra
ga sig därefter snart uppmärkssamhet, 
utom det att generalkartan redan på 
långt håll synes in i hufvudgalleriet. 
Här har man således de förnämsta 
utställarna från Finland, eller inalles 
tretton, hvilka det lyckats få tillsam- 
manhållna i en enda oafbruten följd.»

»Gå vi nu till södra galleriet af ryska 
afdelningen möta vi genast Kouvola 
aktiebolags halm- och trädgardiner, 
mm. hvilka redan på långt håll synes, 
samt därefter Björneborgs tändstickor, 
Turengi Tekno-kemiska fabriks utställ
ning, hr. Brummer & co, Portlands ce
ment, hr. A. Donners beck och tjära, 
samt ibland modeller, hr. Wrights 
spinnrock. Hvad platserna beträffar så 
kan man ingalunda med rättvisa säga 
att de finska exponenterna blifvit till- 
bakasatta, tvertom hafva de inom sina 
grupper erhållit dem ganska goda.»

en skild byggnad där

Walter Runeberg dominerade, inte 
oväntat, denna. Därtill kom K. F. Jans
son, Adolf von Becker, Lindholm och 
Munsterhjelm.

Det är alltså värt att notera att den 
finska gruppen inte innehöll någon 
kollektion av hantverks- eller hemslöjd
alster. Med tanke på förhållandena i 
vårt land, där hemslöjdens situation 
och eventuella utveckling nätt och 
jämnt ställts under debatt — sam
tidigt som man allt ivrigare börjat 
diskutera konstindustrins utveckling 
— är detta knappast alltför förvånande. 
Parisutställningen 1878 var i detta av
seende helt annorlunda upplagd. Intres
se för hemslöjd fanns emellertid, vil
ket visade sig i att en kollektion öster
bottniska »slöjdföremål» under somma
ren skickades till Wien, där de var 
avsedda för samlingarna av Öster
reichisches Museum für angewandte 
Kunst. Detta intiativ kom att kopplas 
med frågan om inköp av föremål till 
det tilltänkta konstindustrimuseet, som 
man hade för avsikt att bygga upp 
kring den 1871 startade »slöjdskolan», 
sedermera »Centralskolan för l.onst- 
flit», sedermera »Konstindustriella lä
roverket».

Estlander skrev i juni 1873, innan han 
ännu farit till Wien, vilket han gjorde 
senare på sommaren, ett par artiklar 
i Helsingfors Dagblad, där han skisse
rade upp såväl det museum som det 
bibliotek med tillhörande föreläsnings- 
verksamhet, som han ansåg nödvän
diga för att slöjdskolan skulle kunna 
fungera som den borde.

Världsutställningarna var i allmänhet 
omtyckta av de europeiska museerna, 
som där köpte upp rätt stora kollek
tioner industrivaror, främst givetvis 
som modeller för konsumtionsindust- 
rin. Så gjorde man också nu i Wien, 
de finska uppköpen i denna riktning 
följde alltså den normala trenden.

Estlander (HD 19.6.1873): »I främsta 
rummet är man hänvisad till den mo
derna produktionen ute på verldsmark- 
naden, der sådana mönstergiltiga ar
tiklar böra inköpas, hvilka tillhöra23



det andra »huru hvarje nation hade 
att söka sin styrka i utvecklingen af 
de nationella traditionerna».

vällefnaden, samt sedan produceras 
hemma eller borde här produceras. 
Historiska artiklar kunna däremot för 
dyrhetens skuld inköpas utomlands en
dast i afbildning ---.»

Finlands kommissarie i Wien, överste 
Wilhelm Spåre utvecklade planerna på 
inköp av konstindustriföremål. Utom 
Estlander och Spåre var också slöjd
skolans föreståndare Florentino Gran
holm denna sommar i Wien, liksom 
Adolf von Becker. Estlander for emel
lertid söderut från Wien och överläm
nade inköpen åt Spåre, som donerade 
750:— för ändamålet. En insamlings- 
lista i Helsingfors Dagblad inbringade 
dessutom 4360:— och dessutom ett 
statsunderstöd på 1500:—. 732 före
mål hemfördes från Wien och inför
livades med slöjdskolans, senare Konst- 
flitföreningens samlingar. En del av 
dessa finns fortfarande i Konstflitföre- 
ningens lagrade museikollektion, andra 
ha försvunnit.

Wienutställningen blev emellertid be
tydelsefull också på ett mer princi
piellt plan och inköpet av »modeller» 
för slöjdskolans elever att titta på bör 
ses mot en sådan bakgrund.

Falke, som var en ivrig förespråkare 
för Sempers idéer, ägnade redan under 
Parisutställningen 1867 Skandinavien 
stort intresse och kallades 1870 till 
Sverige för att ordna Karl XV:des sam
ling av konstindustri. Han har uppre
pade gånger uttalat sig om skandina
visk och speciellt svensk konstindustri 
och det han hade att säga väckte gen
klang också hos oss — detta desto 
mera som Lorenz Dietrichson, den 
främsta semperianen i Sverige, kände 
väl C. G. Estlander.

Dietrichsons tidskrift »Tidskrift för 
bildande konst och konstindustri» som 
utkom under 1875, men sedermera upp
hörde, räknade också Estlander som 
medarbetare och Helsingforskorrespon- 
dent. 1875 publicerade Dietrichson här 
en lång artikel om nordisk konstindust
ri på världsutställningen i Wien 1873. 
Finland nämns visserligen inte i denna, 
men det hindrar inte att den kan til
lämpas på våra förhållanden i allra 
högsta grad.

Dietrichson menade att lärdomarna av 
Wienutställningen var två: för det 
första det som fanns att inlära om 
den österländska konstindustrin — för

»Vi sågo på denna exposition ofta nog, 
att alla de smärre nationerna endast 
observerades i konkurrensen der, (wä
rest de ur sitt eget nationela väsen 
hade alstrat origínela och för andra 
nationer mer eller mindre oåtkomliga 
saker» skriver Dietrichson, som sedan 
vidareutvecklar Falkes intresse för 
svenska allmogemönster i textilier, me
tall och trä. Speciellt textilindustrin 
borde uppmärksamma detta: »Nu, då 
denna orientaliska riktning (ornamen
tik, färger) så tydligen tar öfverhand 
på den europeiska marknaden är det 
tid att kasta blicken på våra egna na
tionela väfnader och andra textila ar
beten och att i rätt tid få öga för att 
den genom gammal inhemsk tradition 
just uppfyller de fordringar man nu 
i Europa börjar uppställa, fordringarna 
på de obrutna färgernas harmoniska 
sammanställning, ja att vår textilin
dustri står i närmaste samband med 
den orientaliska färgprincipen.»

»Borde det icke vara ett lockande för
sök att sprida dessa arbeten så, att 
de i stället för att vara uteslutande 
husindustri, kunde komma att göra sig 
gällda först och främst i förädlat skick 
på den inhemska, och snart nog — vi 
försäkra det 
ländska marknaden, der man nu med 
en hittills okänd ifver uppsöker allt, 
som kan ställa Europa i bredd med 
Orientens så högt beundrade textilin
dustri? Eller skola vi nödvändigt vänta, 
tills företagsamme tyskar ha uppsnap
pat motiven och rakt förbi vår näsa 
och till vår nesa föra dem ut i utlan
dets handel!»

äfven på den ut-

Denna tro på möjligheterna att ut
veckla »en nationel stil» var typisk 
för 70-talet och det tidiga 80-talet och 
kom senare igen i sekelskiftets »na- 
tionalromantiska» arkitektur — i Sve
rige var denna andra våg senare än 
hos oss. Det saknades givetvis inte 
skepsis inför dessa försök, eftersom 
»ett ornament gör ingen stil» som 
Dietrichson för säkerhets skull påpe
kade. Finska Handarbetets Vänners ak
tivitet går emellertid givetvis helt i 
denna anda och det desto mer efter
som finsk ornamentik om möjligt kan 
anses vara ännu mer »orientalisk» än 
svensk. 24



Slutligen har givetvis tanken om den 
nationella särprägeln som ett vapen 
i konkurrensen om konsumenterna va
rit en anmärkningsvärd faktor under 
hela 1900-talet fram till medlet av 1960- 
talet. Internationalisering och ökad 
produktion, minskat intresse för konst
hantverk och i allmänhet för varakti
ga produkter har under de senaste 
åren lett till en situation där »natio
nell stil» som försäljningsargument 
förefaller att vara på retur, liksom det 
förlorat all relevans för formgivaren. 
Huruvida den utvecklingen kommer att 
fortgå är kanske bäst att lämna osagt.

Det dröjde emellertid innan finsk in
dustri kunde ta upp utmaningar som 
dessa. Inte heller Sverige lyckades 
mer än något annat land skapa någon 
»nationell industristil». Intresset för 
hemslöjden ledde emellertid till ett 
kraftigt ökat vetenskapligt intresse för 
allmogeformer, liksom man också ut
vecklade hemslöjden till den traditions- 
bevarande och inflytelserika rörelse 
den varit intill vår tid. Likaså är jugend- 
perioden i Skandinavien och Finland 
starkt inmängd med ett medvetet in
tresse för nationella motiv, detta såväl 
i Ornamentiken som i arkitekturen. Se
kelskiftet gick emellertid i detta av
seende andra vägar än vad man före
ställde sig på 1870-talet.
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VALTION TAIDETEOLLISUUSTOIMIKUNTA 1968—1970

Seppo Niinivaara

Vuoden 1968 alussa astui voimaan 
edellisen vuoden heinäkuussa annettu 
laki (328/1967), jolla perustettiin val
tion taidetoimikuntien muodostama 
asiantuntijaelinten järjestelmä.

Opetusministeriön alaisina toimivien 
seitsemän taidetoimikunnan ja näiden 
yhteistyöelimeksi muodostetun taiteen 
keskustoimikunnan tehtäväksi määri
teltiin luovan ja esittävän taiteellisen 
työn edistäminen. Samoin myös taiteen 
tuntemuksen ja harrastuksen ja taiteen 
kannalta tärkeän ajankohtaisen tutki
mustoiminnan kehittäminen. Taiteen 
keskustoimikunnan muodostivat taide
toimikuntien puheenjohtajat ja siihen 
kuului lisäksi kolme valtioneuvoston 
asettamaa ulkopuolista taide-elämän 
asiantuntijaa. Näiden pääkaupunkikes- 
keisten taidetoimikuntien lisäksi perus
tettiin erityiset läänin taidetoimikunnat 
edistämään ja valvomaan taiteen alu
eellisia intressejä. Toimikuntien tehtä
vät ja niiden toimintajärjestys määri
teltiin alussa mainitun lain soveltami
sesta annetussa asetuksessa (513/ 
1967).

Vuoden 1968 alussa alkoi valtion kir
jallisuustoimikunnan, 
kunnan, säveltaidetoimikunnan, näyttä- 
mötaidetoimikunnan, rakennustaidetoi- 
mikunnan, taideteollisuustoimikunnan 
ja kamerataidetoimikunnan työskente
ly. Useimmilla uuden lain puitteissa toi
mintansa alkaneilla toimikunnilla oli 
edeltäjänsä aikaisemmin työskennel- 
leissä valtion taidelautakunnissa joten 
niiden toiminnalla oli jo olemassa va
kiintuneita puitteita jos kohta uusissa 
taidetoimikunnissa pyrittiin irti van
hemman lautakuntajärjestelmän passii
visuudesta kohti dynaamisempaa kult
tuuripolitiikkaa.

Valtion taideteollisuustoimikunta muo
dosti tässä suhteessa poikkeuksen. 
Taideteollisuustoimikunnalla ei ollut 
edeltäjää joten se aloitti työskentelyn
sä vailla vakiintuneita toimintakaavoja, 
aikaisemmilta asiantuntijaelimiltä pe

rittyjä vireille pantuja asioita tai asia
kirjoja. Itse asiassa ei taideteollisuus- 
toimikunnan tehtäväkenttää ja toimi
aluetta oltu aluksi lainkaan määritelty, 
mikäli se ei aivan yleisluontoisesti tul
lut esille toimikunnan perustamista 
koskevasta laista ja asetuksesta. Liik
keellelähtö tapahtui siten ehkä hieman 
hapuillen ja passiivisesti kun työsken
telyn suuntaviivoja ei vielä oltu löydet
ty.

Valtion taideteollisuustoimikunta kuu
lui kuitenkin niihin toimikuntiin, joiden 
työskentely pääsi alkuun jo heti kevät
kaudella 1968. Taideteollisuustoimikun
nan kokoonpanossa oli seitsemän jä
sentä, joiden taiteen edistämisen jär
jestelystä annetun lain mukaan tuli olla 
alan ansioituneita harrastajia tai tunti
joita. Jäseniä valittaessa oli keskusjär
jestöjen, tärkeimpien laitosten, alueel
lisen ja kielellisen edustuksen tultava 
huomioonotetuksi. Ornamolla ja Taide
teollisuusyhdistyksellä oli taideteolli
suusalan keskeisinä järjestöinä siksi 
vahva asema työnsä alkavassa taide- 
teollisuustoimikunnassa.

Valtion taideteollisuustoimikunnan ko
koonpano pysyi koko sen kolmivuotisen 
toimikauden 1968—1970 ajan samana. 
Toimikunnan jäsenet olivat:

Puheenjohtaja: taiteilija Tapio Wirkkala, 
Helsinki
Varapuheenjohtaja: toimittaja Severi 
Parko, Helsinki
Jäsenet: toimitusjohtaja H. O. Gumme
rus, Helsinki, tekstiilitaiteilija Maija 
Kolsi-Mäkelä, Lahti, taiteilija Börje Ra- 
jalin, Helsinki, taiteilija Timo Sarpa
neva, Helsinki, sisustusarkkitehti Ilma
ri Tapiovaara, Tapiola

Toimikunnan sihteerinä toimi koko kol
mivuotiskauden fil.maist. Seppo Niini
vaara.

kuvataidetoimi-

Ensimmäisen taideteollisuustoimikun
nan työn voi sanoa tiivistyneen ja löy
täneen painokohdat, joiden ympärille se 26



keskittyi, vasta kolmivuotisjakson 1968 
—70 jälkipuoliskolla. Tämä käy ilmi jo 
siitä että ensimmäisenä vuonna 1968 
selvittiin noin puolella siitä kokousten 
lukumäärästä minkä asioiden hoito vaa
ti vuonna 1970. Toinen asia on, että 
huomattavan osan kaikkienkin taidetoi
mikuntien työstä muodosti rutiinin
omainen asiantuntijalausuntojen anta
minen ja avustushakemusten käsittely, 
jotka olivat osa Opetusministeriön tar
koituksesta toimikuntajärjestelmää luo
taessa. Tästä työstä ei kuitenkaan jää 
paljon myöhemmin kirjaan vietävää jäl-

teollisuuden »suuren näyttämön kulis
seihin». Palkittujen joukossa oli metal- 
liseppä, ompelija, puuseppä ja hytti- 
mestari
kaksi edusti nuorempaa, kaksi vanhem
paa suunnlttelijapolvea.

Vuotta myöhemmin, jakaessaan taide
teollisuuspalkinnot vuodelta 1969 toi
mikunta noudatteli vielä samoja lin
joja, joskaan el yhtä leveälti. Palkittu
jen joukossa oli yhteistyössä muotoili
joiden kanssa toiminut mallintekijä ja 
hopeaseppä. Toimikunta palkitsi niin
ikään kaksi käsityöammatin uudistumis
ta voimakkaasti edistänyttä ammatti- 
miestä.

Palkituista suunnittelijoista

keä

Vuoden 1968 toimintakertomus kertoo, 
että taldeteollisuustoimlkunnan ensim
mäisen vuoden työskentely oli melkoi
selta osalta juuri tällaista Sisyfoksen 
uurastusta.

Molemmilla kerroilla toimikunta jakoi 
käytössään olleesta 30.000 markan 
määrärahasta yhden muita suurem
man pääpalkinnon.

Taideteollisuustoimikunta joutui toi
mintansa kolmen vuoden aikana kiinnit
tämään yhä enenevää huomiota koulu
tuskysymyksiin. Peruskoulun taideope
tuksen katsottiin kuuluvan opetuksen 
kaikille asteille ja vaativan erityisopet
tajaa. Visuaalinen kasvatus on koko- 
naiskasvatuksen välttämätön osa, joka 
kuuluu kaikille eikä ainoastaan erityis
lahjakkuuksille. Toimikunta korosti li
säksi yhteisen taidetunnin tarpeelli
suutta.

Ryhtyessään valmistelemaan valtion 
taideteollisuuspalkintojen jako-ohjeita 
taideteollisuustoimikunta joutui kuiten
kin suorittamaan laaja-alaisempaa lin
janvetoa ja samalla pohtimaan sen 
kentän rajoja, jolle toimikunnan toi
menpiteet kohdistuvat. Ensinnäkin to
dettiin ryhmätyöskentelyn huomattava 
merkitys yksityisten suoritusten rin
nalla. Esineiden kohdalla toimikunta to
tesi alansa käsiteollisen ja teollisen 
kerrostuman ja sen että jälkimmäisen 
piirissä merkitsee tuotteen tai tuote
sarjan kehittely ideasta julkistetuksi 
tuotannossa olevaksi esineeksi usein 
pitkällistä prosessia, johon muun muas
sa kaupalliset näkökohdat saattavat vai
kuttaa voimakkaasti. Ideasuunnitelmien 
ja tutkimusten merkitys todettiin niin
ikään. Laajamittaiset ympäristökokonai
suudet tulivat nekin palkintojen jako- 
ohjeissa erikseen huomioonotetuiksi. 
Kun taideteollisuustoimikunnalla ei ol
lut kaikkien palkintojen jaossa tarvitta
vien erityisalojen riittävää asiantunte
musta piirissään, se joutui tarpeen tul
len hankkimaan ulkopuolisia lausuntoja.

Päästessään ensi kertaa käytännössä 
soveltamaan laadittuja ohjeita keväällä 
1969, jolloin ensimmäiset valtion taide
teollisuuspalkinnot vuoden 1968 suori
tuksista jaettiin, toimikunta kiinnitti 
erityistä huomiota muutamiin sellaisiin 
taideteollisuusalan työntekijöihin, jotka 
olivat olleet mukana rakentamassa tai
deteollisuuden mainetta, mutta jotka 
olivat mestarillisesta ammattitaidos
taan, suorittamastaan kokeilutyöstä ja 
osoittamastaan oivaltavasta yhteistyö
kyvystä huolimatta aina jääneet taide

Taideteollisen opetuksen kriittiset 
uudelleenjärjestelyvaiheet heijastuivat 
jossakin määrin myös taideteollisuus- 
toimikunnan työskentelyyn vuosina 
1968—70. Vaikkakin varsinainen ope
tuksen uudistustyö tapahtui lähes ko
konaan toimikunnan ulkopuolella, ns. 
Takalan komiteassa ja itse Taideteolli
sessa oppilaitoksessa, seurasivat toi
mikunnan jäsenet kiinteästi uudistus
työn edistymistä ja pyrkivät myötävai
kuttamaan koulun vaikean tilakysymyk
sen suotuisaan ratkaisemiseen. Varsin
kin toimikunnan viimeisenä työvuonna 
olivat koulutukseen, koulutuksen edel
lytyksiin ja valtakunnalliseen jakautu
miseen sekä pätevän nuoren opettaja
voiman aikaansaamiseen liittyvät toi
menpiteet aivan keskeisinä. Toimikunta 
tuki käytössään olevin varoin tutkimus
ohjelmia, joiden se katsoi voivan edis
tää koulutuksen asiaa ja lähetti huo
mattaviin ulkomaisiin oppilaitoksiin 
jatko-opintoja harjoittamaan nuoria 
suunnittelijoita, joiden se katsoi voivan 
takaisin palattuaan toimia opettajina 
kotimaassa.27



Monet seikat valtion ensimmäisen tai- 
deteollisuustoimikunnan työskentelyssä 
ansaitsevat varmaan myös arvostelevaa 
tarkastelua. Ennen muuta saattaisi ul
kopuolinen odottaa näkyvämpiä saavu
tuksia kuin mitä toimikaudelta 1968— 
70 jäi jäljelle. Taideteollisuustoimikunta 
kiinnitti itsekin huomionsa eräisiin epä
kohtiin, eräänlaisiin alkukauden »lap- 
sentauteihin», joista se toivoi keväällä 
1971 työskentelynsä alkavan uuden tai- 
deteollisuustoimikunnan pyrkivän tar
mokkaasti eroon. Yksi ensimmäisessä 
taideteollisuustoimikunnassa 
keskusteltu, mutta aina toteutumatta 
jäänyt pyrkimys oli kiinteämmän yhteis
työn aikaansaaminen valtion taideteol- 
lisuustoimikunnan, valtion rakennustai- 
detoimikunnan ja valtion kuvataidetoi
mikunnan välille. Etenkin kahdella en- 
siksimainitulla näytti pitkin matkaa ole
van samansuuntaisia pyrkimyksiä ja 
ongelmia, joiden ratkaisemista aivan 
ilmeisesti olisi ollut syytä enemmän 
pohtia yhdessä.

Kenties vuoden 1971 alussa nimitetty 
uusi taideteollisuustoimikunta, jossa on 
kolme aikaisemmassa toimikunnassa 
ollutta ja neljä uutta jäsentä, saa tä
män yhteistyön tehokkaampana synty
mään.

jestäytymistä, työmuotojen ja toimi
alan hahmottamista.

2. Tärkeäksi tehtäväksi on todettu 
suunnittelun ja tutkimuksen koordi
nointi, tilaaminen ja rahoittaminen. 
Tutkimusten rahoituskysymyksissä 
on pyrittävä yhteistoimintaan myös 
Kauppa- ja teollisuusministeriön ja 
SITRAn kanssa.

3. Palkinnot ja apurahat ovat osoittau
tuneet toimikunnan käsissä olevaksi 
taideteollisuuden yleiseen politiik
kaan vaikuttamisen muodoksi. Pal
kintoja jakaessaan toimikunta on 
kiinnittänyt huomiota perinteisten 
alueiden työntekijöihin ja suunnitte
lijoihin. Apurahoin on pyritty tuke
maan uusia ja laiminlyötyjä suunnit
telun alueita.

useasti

4. Keskeiseksi kysymykseksi on nous
sut taideteollisuusalan kouluttaja- 
voimien vahvistaminen. Toimikunta 
on pyrkinyt tukemaan apurahoin 
nuoria suunnittelijoita ulkomaisissa 
opinnoissa samalla velvoittaen heitä 
opiskeluajan jälkeen toimimaan ope
tustehtävässä kotimaassa.

5. Alueellisen pien- ja käsiteollisuuden 
kehittämiseen ei ole voitu kiinnit
tää riittävästi huomiota. Tätä kenttää 
on kuitenkin pyritty kartoittamaan 
Harry Moilasen perustutkimuksen 
luontoisella voimavaralnventaariolla.

Valtion taideteollisuustoimikunta vuo
silta 1968—70 laati toiminnastaan seu- 
raavan yhteenvedon kesken jääneistä 
asioista, eräänlaisen »testamentin», 
jonka se luovutti uudelle toimikunnalle. 
Toimikunta kiinnitti jälkisäädöksessään 
huomiota seuraaviin seikkoihin:

6. Toimikunta toteaa olleensa syrjässä 
eläkejärjestelyihin liittyvistä kysy
myksistä.

Valtion taideteollisuustoimikunnan 1968 
—70 muistio niistä asioista, jotka toi
mikunnalta ovat jääneet keskeneräi
siksi ja yhteenveto työkauden koke
muksista:

7. Taideteollisuustoimikunnan kuten ra
kennustaiteen toimikunnankin toimi
alasta lankeaa huomattava osa taide- 
käsitteen ulkopuolelle. Yhteisten on
gelmien vuoksi yhteistoiminta raken
nustaiteen toimikunnan kanssa kat
sotaan välttämättömäksi.

1. Valtion taideteollisuustoimikunnan 
ensimmäinen työvuosi merkitsi jär
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STATENS KONSTINDUSTRIKOMMISSION 1968—1970

Seppo Niinivaara

verksamhet utan ett givet verksamhets- 
mönster, av tidigare expertorgan ned
ärvda igångsatta initiativ eller hand
lingar. I själva verket hade man till 
att börja med ej alls utstakat konstin
dustrikommissionens uppgifter och 
verksamhetsområde, försåvitt det ej 
helt generellt framgick av lagen och 
förordningen som låg till grund för 
kommissionens arbete. Starten för
siggick därför måhända en smula tre
vande och passivt, då man ej ännu 
funnit de konkreta riktlinjerna.

Statens konstindustrikommission hörde 
dock till de kommissioner, vilkas verk
samhet kom i gång redan genast under 
vårsäsongen 1968. I konstindustrikom
missionens sammansättning ingick sju 
medlemmar, vilka enligt lagen om 
konstfrämjandets organisation skulle 
vara meriterade utövare eller sakkän
nare inom sitt fack. Vid valet av med
lemmar skulle centralorganisationer
nas, de viktigaste institutionernas, den 
regionala och språkliga representatio
nen beaktas. Ornamo och Konstflitfö- 
reningen hade som konstindustriområ
dets centrala organisationer därför en 
stark position i den nystartade konstin
dustrikommissionen.

Sammansättningen av statens konstin
dustrikommission förblev densamma 
under hela sin treåriga verksam
hetsperiod 1968—1970. Kommissionens 
medlemmar voro:

Ordförande: konstnären Tapio Wirk- 
kala, Helsingfors
Viceordförande: redaktör Severi Parko, 
Helsingfors
Medlemmar: verkställande direktören 
H.O. Gummerus, Helsingfors, textil- 
konstnärinnan Maija Kolsi-Mäkelä, Lah- 
tis, konstnären Börje Bajalin, Helsin- 
fors, konstnären Timo Sarpaneva, Hel
singfors, inredningsarkitekten Ilmari 
Tapiovaara, Hagalund

Som kommissionens sekreterare fun
gerade under hela treårsperioden fil. 
mag. Seppo Niinivaara.

I början av år 1968 trädde den i juli 
föregående år utfärdade lagen (328/ 
1967) i kraft, varigenom det av statens 
konstkommissioner bildade expertor
gan-systemet grundades.

Främjandet av det skapande och bil
dande konstnärliga arbetet fastställdes 
som uppgift för de under Undervisnings
ministeriet verksamma sju konstkom
missionerna och dessas samarbetsor- 
gan, centralkommissionen för konst. 
Därtill även främjandet av känne
domen om och intresset för konsten, 
ävensom den ur konstens synpunkt 
viktiga tidsenliga forskningsverksamhe
ten. Centralkommissionen för konst 
bestod av konstkommissionernas ordfö
randen och hörde därtill dessutom 
trenne av statsrådet utsedda utomstå
ende konstlivets sakkännare. Utom 
dessa huvudstadsbetonade konstkom
missioner grundades kompletteringsvis 
särskilda länskonstkommissioner för 
att främja och övervaka konstens re
gionala intressen. Kommissionernas 
uppgifter och deras verksamhetsord- 
ning fastställdes till att börja med 
i förordningen om tillämpningen av 
nämnda lag (513/1967).

1 början av år 1968 vidtog statens litte
raturkommissions, 
sions, tonkonstkommissions, scen- 
konstkommissions, byggnadskonstkom
missions,
och kamerakonstkommissions verksam
het. De flesta kommissionerna, som 
påbörjat sitt arbete inom ramen för 
den nya lagen, hade sina föregånga
re i statens tidigare verksamma konst
nämnder, varför deras verksamhet 
hade sin givna inramning, om man 
ock inom de nya konstkommissionerna 
strävade till att lösgöra sig från det 
gamla nämndsystemets passivitet till 
fromma för en mera dynamisk kultur
politik.

Statens konstindustrikommission ut
gjorde i detta avseende ett undantag. 
Konstindustrikommissionen hade ingen 
föregångare, varför den begynte sin

bildkonstkommis-

konstindustrikommissions
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Den första konstindustrikommissionens 
arbete kan anses ha sammanfogats 
och samtidigt funnit sina tyngdpunkter 
omkring vilka arbetet koncentrerades 
först under treårsperiodens 1968—1970 
sista skede. Detta framgår redan där
av, att man under det första året 
kom tillrätta med hälften av det antal 
möten, som sakernas skötsel 1970 
krävde. En annan sak är den, att en 
betydande del av t.o.m. alla konstkom
missioners arbete utgjorde det rutin
mässiga avgivandet av expertutlåtan
den och handläggningen av ansöknin
garna om understöd som utgjorde en 
del av Undervisningsministeriets mål
sättning vid skapandet av kommissions
systemet. Detta arbete efterlämnar ej 
många spår för senare bokföring.

Årsberättelsen 1968 förtäljer, att konst
industrikommissionens arbete under 
det första året var till stor del just ett 
sådant Sisyfos-arbete.

Då statens konstindustrikommission 
tog itu med att utarbeta regler för 
utdelningen av konstindustripriserna, 
gällde det dock att ge sig i kast med 
mera omfattande strömdrag och att 
samtidigt begrunda gränserna för det 
fält, som utgjorde föremålet för kom
missionens åtgärder. För det första 
konstaterades grupparbetets stora be
tydelse vid sidan om enskilda presta
tioner. I fråga om föremål konstate
rade kommissionen hantverkets och in
dustrins avlagringar på sitt område och 
att inom ramen för det senare innebär 
produktens eller produktseriens utveck
lande från idé till ett offentligt före
mål, som är inlemmat i produktionen, 
ofta en långvarig process, som bl.a. 
kan på ett kraftigt sätt påverkas av 
kommersiella synpunkter. Idéplanering
ens och forskningens betydelse kons
taterades även. De omgångsrika miljö- 
helheterna blev också beaktade i pris- 
utdelningsdirektiven. Då konstindust
rikommissionen vid prisutdelningen inte 
förfogade över tillräcklig kompetens, 
då det gällde förekommande specialom
råden, måste man i vissa fall ty sig till 
främmande utlåtanden.

att bygga upp konstindustrins rykte, 
men som trots sin mästerliga yrkes
skicklighet, sitt experimenterande och 
sin samarbetsförmåga alltid förblivit i 
skuggan på de stora skådebanorna. 
Bland de belönade befann sig en 
tallsmed, en sömmerska, en snickare 
och en hyttmästare. Av de prisbelönta 
formgivarna representerade två den 
yngre, två den äldre generationen.

Ett år senare, vid utdelningen av konst
industripriserna för år 1969 fullföljde 
kommissionen ännu samma linjer, om 
ock ej lika vidlyftigt. Bland de prisbe
lönta befann sig en modellskapare och 
en silversmed, som samarbetat med 
formgivare. Kommissionen belönade 
även tvenne fackmän, som intensivt 
främjat hantverksfackets förnyelse.

Båda gångerna utdelade kommissionen 
ett större huvudpris av den disponibla 
prissumman 30.000 mk.

Konstindustrikommissionen kom att 
under sina tre första verksamhetsår 
fästa allt större uppmärksamhet vid 
skolningsfrågor. Grundskolans konstun
dervisning ansågs tillkomma undervis
ningens alla grader samt fordra special
undervisning. Den visuella uppfostran 
är en nödvändig del av helhetsuppfost
ran, som tillkommer alla och inte en
dast de exceptionellt begåvade. Kom
missionen underströk därtill behovet 
av en gemensam konsttimme.

Den konstindustriella undervisningens 
kritiska omläggningsskeden återspegla
des i viss mån även i konstindustri
kommissionens arbete under åren 1968 
—70. Om ock undervisningens egent
liga förnyelsearbete ägde rum nästan 
helt och hållet utom kommissionen, i 
den s.k. Takala-kommittén och i själva 
Konstindustriella läroverket, följdes 
förnyelsearbetets framskridande nog
grant av kommissionens medlemmar, 
som samtidigt vinnläde sig om att med
verka till en lycklig lösning av skolans 
svåra situation. Särskilt under kom
missionens sista arbetsår intog åtgär
derna, som hänförde sig till skolning
en, skolningens förutsättningar och 
den hela landet omfattande fördelning
en samt åvägabringandet av en kom
petent ung lärarkraft, en central ställ
ning. Kommissionen understödde med 
sina disponibla medel forskningsprog
ram, som den ansåg vara ägnade att 
främja skolningen och sände unga 
adepter, som ansågs kunna fungera

me-

Då kommissionen blev för första gång
en våren 1969 i tillfälle att i prakti
ken tillämpa de uppgjorda direktiven, 
då statens första konstindustripris ut
delades på grund av 1968 års presta
tioner, fäste sig kommissionen sär
skilt vid vissa sådana arbetare inom 
konstindustrifacket, som varit med om 30



organisering, arbetsformernas och 
arbetsfältets planering.

2. Som en betydelsefull uppgift har 
man konstaterat koordineringen, 
beställningen och financieringen av 
planering och undersökning. I fråga 
om undersökningarnas financiering 
bör man eftersträva samarbete även 
med Handels- och industriministe
riet och SITRA.

som lärare efter hemkomsten, till be
märkta utländska läroanstalter.

Många enskildheter i statens första 
konstindustrikommissions görande och 
låtande förtjänar helt säkert även en 
kritisk granskning. Framför allt kunde 
en utomstående vänta synligare resul
tat än vad som efter verksamhetsperio
den 1968—1970 kommer till synes. 
Konstindustrikommissionen fäste själv 
uppmärksamhet vid vissa brister, be
gynnelseperiodens »barnsjukdomar», 
som den hoppades att den nya konst
industrikommissionen, vars arbete vid
tar under våren 1971, skall kunna lös
göra sig ifrån. Ett önskemål, som ofta 
bragts till diskussion inom den första 
konstindustrikommissionen, men som 
tillsvidare förblivit bara ett önskemål, 
vore ett närmare samarbete mellan 
statens konstindustrikommission, sta
tens byggnadskonstkommission och 
statens bildkonstkommission. Särskilt 
de förstnämnda tycktes långa vägar ha 
likartade strävanden och problem, vil
kas lösning det skulle säkerligen varit 
skäl att begrunda gemensamt.

Måhända förmår den i början av år 
1971 utsedda nya konstindustrikom
missionen, som består av tre tidigare 
kommissionsmedlemmar och fyra nya 
att åstadkomma ett bättre samarbete 
i nämnda avseende.

Statens konstindustrikommission för 
åren 1968—1970 uppgjorde följande 
sammandrag av sin verksamhet be
träffande halvfärdiga ärenden, detta 
som ett slags »testamente», som över
läts till den nya kommissionen. Kom
missionen fäste i nämnda sammandrag 
uppmärksamheten särskilt vid följande 
omständigheter:

Statens konstindustrikommissions 1968 
—70 p.m. rörande de angelägenheter, 
som av kommissionen blivit ofullborda
de och sammanfattning av arbetsperio
dens erfarenheter:

1. Statens konstindustrikommissions 
första arbetsår betydde arbetets

3. Prisen och stipendierna har i kom
missionens händer visat sig vara en 
form som har inflytelse på konst
industrins allmänna politik. Vid pris
utdelningen har kommissionen fäst 
uppmärksamheten vid de traditio
nella arbetsområdenas arbetare och 
planerare. Man har vinnlagt sig om 
att med stipendier stöda nya och 
försummade planeringsområden.

4. Som en fråga av central betydelse 
framstår stärkandet av konstindust
rifackets skolningskrafter. Kommis* 
sionen har vinnlagt sig om att med 
stipendier stöda unga planerare för 
att bedriva studier i utlandet, åläg
gande dem att efter studietidens 
slut åtaga sig undervisningsverk
samhet i hemlandet.

5. Utvecklandet av den regionala små- 
och hantverksindustrin har man inte 
varit i tillfälle att egna tillräckligt 
uppmärksamhet. Detta fält har man 
dock eftersträvat att kartlägga med 
tillhjälp av en inventaríe av tillgäng
liga krafter i stil med Harry Moi- 
lanens grundläggande undersökning.

6. Kommissionen konstaterar att den 
varit på sidan om frågor som gällt 
ordnandet av pensioner.

7. En stor del av konstindustrikommis
sionens och kommissionens för 
byggnadskonst verksamhetsområde 
faller utanför konstbegreppet. På 
grund av gemensamma problem an
ses samarbete med kommissioneh 
för byggnadskonst nödvändig.
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TAIDETEOLLISUUSAPURAHAT 1965—70

Arno Sirviö

sä vaiheessa käy apurahojen merkitys 
ilmeiseksi.

Kirjoitus perustuu Taideteollisuusyhdis
tyksessä tekemääni selvitykseen taide
teollisuusalalle myönnettyjen apuraho
jen määrästä ja jakaantumisesta 1965— 
70. Taiteen apurahoista on viime ai
koina käyty vilkasta sananvaihtoa eri
tyisesti valtion tukitoimien voimakkaan 
lisääntymisen takia; apurahoista on 
muodostunut huomattava kulttuuripo
liittinen väline.

Rahoittajat
Suomen oloissa hallitsi yksityinen pää
oma aina 1950-luvun lopulle kulttuuri
elämän edistämisessä, jossa keskeisiä 
olivat lahjoituksista ja keräyksistä syn
tyneet ja verohuojennusten muodossa 
valtiovallan tunnustuksen saaneet sää
tiöt. Yhteiskunnan vähäisen panoksen 
syy-yhteydet juontuvat viime vuosisa
dan lähtökohdista: silloin jäivät tiede
miesten ja taiteilijoiden edut poliittis
ten kysymysten ja kovien kansantalou
dellisten pulmien varjoon.

Apuraha voitaneen määritellä taloudel
liseksi tueksi, joka annetaan etukäteen 
työn tai työskentelyn toteuttamiseen 
tai jälkikäteen palkinnoksi/tunnustuk
seksi suoritetusta toiminnasta.

Apurahoja jaetaan opintoihin, tieteelli
seen tutkimukseen ja taiteen tukemi
seen: toiminta-aloille joiden aineellisia 
edellytyksiä ei ole tavanomaisten työ
suhteitten kautta riittävästi turvattu. 
Nykyisellään apurahat toki vain paik
kailevat epätyydyttävää tilannetta — 
mikä ei tietenkään estä pohtimasta 
niiden kaikkien osapuolten kannalta 
tarkoituksenmukaisinta 
Perusvikahan on varojen suhteellinen 
niukkuus, mikä stipendikentällä ai
heuttaa epävarmuutta ja sattumanvarai
suutta.

Tilanne 1970-luvulle tultaessa
Vuosien kuluessa on tieteen ja taiteen 
apurahoitus luonnollisesti kokenut mul
listuksen. Sitä kuvaa oheinen tauluk
ko 1, joka osoittaa taideteollisuusapu- 
rahojen jakaantumisen 1965—70 vuosit
tain ja keskeisten jakajaryhmien — yk- 
sityissäätiöiden, valtion ja kuntien — 
kesken.sijoittamista

Taulukon alinta riviä pitkin voidaan seu
rata rahamäärien kehitystä vuodesta 
toiseen ja havaita nousun olleen jyrk
kä: 1970 jaettu määrä oli 21-kertainen 
verrattuna vuoteen 1965. Lisäys on ta
pahtunut kahtena hyppäyksenä, joista 
ensimmäinen sattui 1965—68 ja toinen 
1968—70. Edellinen on peräisin yksi
tyisten stipendien määrän kasvusta, 
jälkimmäinen valtion uusien tukitoi
mien käynnistymisestä.

Jakajaryhmien suhteet käyvät ilmi sa
rakkeiden prosenttijakautumista. Ne 
kertovat kuinka valtio on hetkessä ko
honnut selvästi suurimmaksi apuraha- 
lähteeksi.

Soveltavan tieteen ja soveltavan tai
teen — ja niinmuodoin myös taide
teollisuuden — rahoitus perustuu en
nalta arvioiden suhteellisen varmaan 
hyötylaskelmaan. Vertailukohtia ovat 
tällöin tieteen perustutkimus ja vapaa 
taide, joiden kannattavuutta ei voida 
etukäteen taata, joiden rahoitus on 
riskialtista.

Talous- ja tuotantoelämään kiinteästi 
liittyvänä ei taideteollisuus ehkä ole 
samassa määrin apurahoista riippuva 
ala kuin musiikki, kuvaamataide tai kir
jallisuus, mutta sen kehitys vaatii joka 
tapauksessa sekä teknis-tieteellistä tut
kimusta että mahdollisuutta liiketalou
dellisista näkökohdista riippumatto
maan kokeilevaan suunnitteluun. Ja täs-

Yksityiset apurahat
Taidetta tukevat oikeusministeriön sää
tiörekisterin valvonnassa olevat säätiöt 
ovat luokiteltavissa yleisiin kulttuuri- 32



säätiöihin — jotka avustavat taiteen 
lisäksi myös tieteen ja elinkeinoelä
män harjoittamista — sekä yksinomaan 
taidetta tukeviin säätiöihin. Tutkittava
na ajanjaksona olivat kaikki taideteol- 
lisuusapurahoja myöntäneet säätiöt 
edelliseen luokkaan kuuluvia yleisiä 
kulttuurisäätiöitä. (Yksinomaan järjes
töjä avustava Wuorion säätiö sekä tai
dekokoelmia, taiteilija-asuntoloja yms. 
ylläpitävät säätiöt jäävät esilläolevan 
aiheen ulkopuolelle.)

Oman luokkansa muodostavat pelkäs
tään muotoilijoille tarkoitetut stipendit, 
joita on ollut kolme: Yhdysvalloissa ra
hoitettu pohjoismaisille muotoilijoille 
tarkoitettu Lunning-palkinto, Teollisuus- 
taiteen Liitto Ornamon stipendit sekä 
Taideteollisuusyhdistyksen Kaunis Koti 
-apuraha.

Kyseisenä aikana ovat yksityiset apu
rahat peräisin 11 lähteestä. Jakautuma 
on sangen epätasainen, sillä Suomen 
Kulttuurirahaston osuus (136.000 mk) 
kattaa lähes puolet ja Lunning-palkinto 
(suomalaisille 44.500 mk), Ornamon sti
pendit (25.000 mk) ja Kaunis Koti -apu
raha (18.000 mk) kattavat yhteensä lä
hes kolmanneksen yksityisestä apura- 
hakentästä, joten muut seitsetnän jaka
jaa luovat vain 20 % taideteollisuuden 
apurahoituksesta. Muista stipendiläh- 
teistä ovat merkittävimmät Suomalais- 
ruotsalainen kulttuurirahasto (14.000 
mk), joka tässä yhteydessä on luettu 
yksityiseksi vaikka el Ruotsin valtion 
varoilla muodostettuna varsinaisesti 
ole sitä, ja Svenska Kulturfonden 
(11.500 mk). Alle 10.000 mk ovat vielä 
jakaneet Helanderin, Wainsteinin ja 
Paulon säätiöt sekä Aino-kotisäätiö.

liittyvä ja valtion yleistä suhtautumista 
heijastava seikka oli myös, että 1950 
valtion taidelautakuntia perustettaessa 
luotiin kirjallisuuden, kuvataiteen, ra
kennustaiteen, säveltaiteen ja näyttä
mötaiteen lautakunnat; taideteollisuus
ala siis edelleen unohdettiin. Vasta 
1967 annettu laki taiteen edistämisen 
järjestelyistä toi mukanaan oman ope
tusministeriön alaisen neuvottelueli- 
men myös taideteollisuusalalle, kun
nes vihdoin 1969 säädetyllä lailla luo
tiin valtion apurahat ja palkinnot taide
teollisuusalalle.

Valtion taiteilija-apurahat vastaavat val
tion palkkaluokkaa A20 verottomana 
tulona kuukaudessa. Taideteollisuus
alalle niitä myönnetään viisi yksivuo
tista ja yksi kolmivuotinen. Olemassa
olevista stipenditllaisuuksista niiden 
voidaan katsoa parhaiten lähestyvän 
erästä keskeistä apurahoituksen ihan
netta: pitkän tähtäyksen työsuunnitel
man mahdollistamista.

1969 jaettiin valtionpalkintoina yhteen
sä 30.000 mk kahdeksalle taideteolli- 
suudenharjoittajalle. Valtion voimassa
olevan apurahoituksen päästessä koko
naisuudessaan käyntiin 1970 olivat nä
kymät seuraavat

valtionpalkinnot 
taiteilija-apurahat 
kohdeapurahat

mk kpl
30.000 9
83.800 6
57.750 8

yhteensä 171.550 23

Kunnat
Kuntien osuus taideteollisuuden apu- 
rahakentässä on vähäinen. Vain muu
tamissa kaupungeissa ja yhdessä maa
laiskunnassa on 1965—70 myönnetty 
alalle apurahoja, ja niistä on Helsingin 
kaupungin osuus noin 40 %.Valtion apurahapolitiikka

Edellä tuotiin esille syitä, joiden takia 
yksityisen taiteenharjoittamisen tuke
minen jäi julkisen vallan toimenpitei
den osalta syrjäiseen asemaan.

1947 säädetyssä laissa Suomen Akate
miasta ja valtion apurahoista korkeim
man hengenviljelyn edistämiseksi luo
tiin järjestelmä valtion toisen maail
mansodan jälkeisille pyrkimyksille toi
mia aktiivisena tieteellisen ja taiteelli
sen työn tukijana. Taideteollisuus sul
jettiin kuitenkin tämän lain sovellu
tusten ulkopuolelle, sillä valtion apu
rahat tulivat jaettaviksi kirjallisuuden, 
musiikin, kuvataiteen ja näyttämötai
teen kesken. Epäsuorasti apurahoihin

Hakemuksista
Muotoilijoiden ammatilliseen kuvaan 
kuuluu piirteitä jotka tekevät sen nor
maalisti käsitetystä »taiteilijan» ase
masta poikkeavaksi. Kaukaakin katsoen 
taideteollisuus on ylen runsasilmelnen 
alue. Olen koonnut muutamia julkisuu
teen näkymättömiä apurahakenttää ku
vaavia seikkoja, jotka suureksi osaksi 
perustuvat kahdeksan huomattavimman 
taiteilijoita tukevan kulttuurisäätiön 
edustajille tekemääni kyselyyn.

Hakemusten määrä: käyttäen vertailu
kohteena tyypillistä taiteilija-alaa, ku
vaamataidetta, on taideteollisuuden ta-33



Vapaan taiteen hakemuksissa maini
taan usein työsuunnitelmana ainoas
taan »kotimainen työskentely» tai »ul
komainen opiskelu», kun taas esimer
kiksi luonnontieteen alalta tuleville ha
kemuksille on ominaista perustelujen 
tarkkuus ja menoerien yksityiskohtai
nen erittely. Taideteollisuusalan hake
mukset sijoittuvat tässä katsannossa 
luonnontieteiden ja vapaiden taiteiden 
väliin.

holta tulevien apurahahakemusten mää
rä suhteellisen vähäinen. 1966 osoitet
tiin Wainsteinin säätiölle 97 kuvaama
taiteen ja kaksi taideteollisuuden ha
kemusta; edellisistä johti 4 % ja jäl
kimmäisistä 100 % apurahaan. 1970 
anoi Helsingin kaupungin taidepalkin
toja 76 kuvaamataiteen ja 25 taideteol
lisuuden edustajaa, joista kuusi kuvaa
mataiteilijaa ja neljä muotoilijaa pal
kittiin. Myös valtion taiteilija-apuraho
jen hakijamäärä syksyllä 1970 oli kum
mankin ryhmän osalta hyvin erilainen: 
kuvataiteen hakijoita oli 242 ja taide
teollisuusalan hakijoita 38. Ottaen huo
mioon että ammattimaisia kuvaama- 
taiteilijoita on Suomessa noin 1200 
ja muotoilijoiden määrä ylittää jonkin 
verran 600:n, on näiden kahden ryhmän 
piirteissä melkoinen ero apurahojen ha
kemiseen perustuvasta näkökulmasta.

Suomen Kulttuurirahaston kokemuksen 
mukaan hakemusten lukumäärä vaih- 
telee paljon vuodesta toiseen kaikilla 
aloilla, mutta ilmiölle ei ole löydetty 
pätevää selitystä.

Alojen yhdenvertaisuus: taideteolli
suusalan yleinen kuva on nykyisin hy
vien liikesuhdanteiden sävyttämä, mi
kä luonnollisesti heikentää muotoilijoi
den periaatteellista asemaa stipendin- 
hakijoina — sikäli kuin sosiaaliset te
kijät vähänkään pääsevät vaikuttamaan. 
Näin yksityisyritteliäät käsityötaiteilijat 
ja yksityistä tutkimusta harjoittavat 
muotoilijat joutuvat helposti kärsimään 
alan vauraasta kuvasta, jos kohta toi
selta puolen säätiöt antavat apurahoja 
mielellään juuri yksityisille yrittäjille, 
joille pienikin rahallinen tuki merkitsee 
enemmän kuin teollisuuden palveluk
sessa oleville.

Asiantuntijat: säätiöiden jakotoimikun- 
nissa käytetään asiantuntijoita neuvon
antajina, mikä tasapainottaa mahdollis
ta selkiintymätöntä suhtautumista. Suo
men Kulttuurirahaston asiantuntijame- 
nettelyllä pyritään turvaamaan eri 
mielipidesuuntien esillepääsy sekä vält
tämään yksipuoliset intressit vaihta
malla asiantuntijoita säännöllisesti jo
ka vuosi.

Hakemusten taso: taideteollisuusalan 
stipendihakemuksia pidetään säätiöiden 
taholla yleisesti ottaen hyvin perustel
tuina. Tämä on merkittävää, kun sää
tiöiden edustajat ilmoittavat hakemus
ten perustelujen vaikuttavan stipen
dien jakaantumiseen alojen kesken.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen
Taideteollisuusapurahojen lukumäärä on 
vuosittain ollut seuraava:

61965
91966

1967 19
261968

1969 34
1970 53
Yht. 147

Lukumääräinen kasvu oli keskimäärin 
57 % vuodessa; 1970 oli apurahoja lä
hes yhdeksänkertaisesti verrattuna vuo
teen 1965. Rahamääräinen lisäys oli 
vastaavasti 21-kertainen, joten stipen
dien suuruus on kasvanut yli kaksin
verroin nopeammin kuin niiden luku
määrä.

Taulukossa 2 esitetään apurahojen ja
kaantuminen alan sisäisten ammatti
ryhmien Jcesken stipendinsaajien pää
asiallisen toimialan mukaan. Jakautu
ma on 
sen kanssa.

taulukoitu apurahojen tarkoituk-

Tarkoitukseksi on merkitty »tunnustus» 
kun käyttötarkoitusta ei ole ilmaistu. 
Tähän luokkaan kuuluvat rahamäärät 
annetaan enimmäkseen palkinnonluon- 
teisina. Muut tarkoitukset, »opintomat
ka» ja »kohde» ovat luokiteltavissa jok
seenkin yksiselitteisesti, niillä on kui
tenkin rajatapaus, työkohde ulkomailla, 
joka taulukossa on laskettu »opinto
matkoihin». Ammattiala ilmenee yleen
sä ristiriidattomasti. Muutamat henki
löt olisivat voineet kuulua useampaan 
luokkaan, ja heidän luokituksensa on 
tapahtunut pääasiallisen toiminta-alan 
mukaan.

Taulukko sisältää koko ajanjakson tie
tojen ohella erikseen vuosien 1965— 
69 ja vuoden 1970 luvut. Esitystavalla 
tulee hyvin näkyviin tapahtunut muu
tos ja samalla se helpottaa vertailua, 
sillä vuoden 1970 rahamäärä on lähes 34



täsmälleen yhtä suuri kuin sitä edeltä
neen viisivuotiskauden vastaava luku.

Apurahojen tarkoituksia tarkasteltaes
sa herättää kolme seikkaa eniten huo
miota: tunnustusluonteisten apuraho
jen suhteellinen väheneminen, opinto
matkojen hieman hitaampi laskusuun
taus sekä näihin liittyen kohdeapuraho
jen osuuden laajeneminen. (On huo
mattava, että luokkien sisältämien ta
pausten vähälukuisuuden lisäksi taulu
kosta tehtävien johtopäätösten pitä
vyyttä vähentää monen stipendinjaka- 
jan tapa ilmoittaa yksinomaan stipen
diaatit ja rahamäärät, jolloin tapaukset 
on tilastoitu tunnustuksiksi vaikka to
dellisena jakoperusteena olisikin ollut 
työkohde.)

Apurahakenttää hallitsevat keramiikka- 
(& lasi)taiteilijat, sisustusarkkitehdit ja 
tekstiilitaiteilijat, joiden osuus on noin 
2/3 koko alueesta. Verrattaessa vuotta 
1970 viiteen aikaisempaan näkyy sel
vää muuttumista: teolliset muotoilijat 
ja käyttög raati kot ovat menestyneet 
ja / tai aktivoituneet muita ryhmiä huo
mattavasti paremmin. Ilmiö liittyy koh
deapurahojen osuuden kasvuun, sillä 
näillä molemmilla aloilla on painopiste 
ollut juuri kohdeapurahoissa.

alalle tulleet ryhmästipendit, joissa 
henkilöllisyystekijät väistämättä jäävät 
vähemmälle, ovat olleet juuri valtion 
kohdeapurahoja.

Tässä yhteydessä on kiintoisaa, että 
apurahojen tiimoilla syksyllä 1970 leh
distössä käyty kirjoittelu ei ole käsi
tellyt apurahoituksen henkilökeskeisyy- 
den ja kohderajoituksen kysymyksiä, 
vaan keskustelu liikkui yksilötason 
gelmallislssa jakoperusteissa, siinä mi
ten hakijain sosiaaliset olot ja toisaal
ta lahjakkuustekijät tulisi ottaa varteen 
apurahoista päätettäessä.

Apurahatilanteen osapuolia ovat jaka
jat, hakija- ja stipendiaattikunta (eli 
viime kädessä koko ammattikunta) se
kä taideteollisuuden kohdalla teolli
suus. Näiden välinen yhteistoiminta on 
ollut vähäistä, tiedotuskanavia ei ole 
rakennettu. Sattuman osuus on pääs
syt liian suureksi, mistä on välittömäs
ti seurannut apurahavarojen kohdistu
minen päällekkäisiin tarkoituksiin.

Täysin toteuttamiskelpoiseksi vaihto
ehdoksi tarjoutuu menettelytapa, jolla 
vapaaehtoisesti sovittaisiin stipendien 
jakoperusteiden koordinoinnista. Esi
merkiksi jonakin vuonna keskitettäisiin 
taideteollisuusapurahat vanhusten ym
päristön tutkimiseen, jolloin taideteol
lisuuden erikoisalueilla työskenneltäi- 
siin eri kohteiden (kuten vanhusten 
apuvälineistön, liikkumismahdollisuuk
sien ja viihtyvyystekijöiden) parissa. 
Jälkikäteen työtulokset yhdistettäisiin, 
ja pienilläkin apurahoilla tuotetut tut
kimusselostukset olisivat huomionar
voisia kokonaisuuden mielekkäinä osa
tekijöinä.

Jos tällainen järjestely toteutettaisiin 
edes osalla apurahakenttää, koituisi se 
varmasti kaikkien asianosaisten eduksi.

on-

Vaihtoehto
Suomalainen apurahapolitiikka on — 
taiteen yhtä hyvin kuin tieteenkin osal
ta — perustunut lujasti hakijoiden ja 
stipendiaattien henkilöllisiin näkökoh
tiin sensijaan että apurahavarojen käyt
töä suunnattaisiin projektikohtaisesti. 
Poikkeuksen tästä tekevät taideteolli
suusapurahojen kohdalla sananmukai
sesti työsuunnitelmien toteuttamista 
varten jaettavat valtion kohdeapurahat: 
ainoat kuuden viime vuoden aikana
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KONSTINDUSTRISTIPENDIERNA 1965—70

Arno Sirviö

Artikeln grundar sig på den av mig 
i Konstflitföreningen författade redo
görelsen rörande de på konstindustri
området beviljade stipendiernas antal 
och fördelning 1965—70. Beträffande 
konststipendierna har under den sista 
tiden en livlig diskussion ägt rum tack 
vare de statliga stödåtgärdernas kraf
tiga tillväxt; stipendierna har blivit en 
betydelsefull kulturpolitisk angelägen
het.

väl teknisk-vetenskaplig undersökning 
som möjlighet till experimenterande 
planläggning, som är oberoende av 
affärsekonomiska beräkningar. I detta 
sammanhang blir stipendiernas bety
delse uppenbar.

Finansiärerna

I Finland dominerade det privata ka
pitalet för främjandet av kulturlivet 
ända till slutet av 1950-talet, varvid 
det centrala utgjordes av stiftelser, 
som uppstått genom gåvor och insam
lingar och som genom skattelättnader 
fått statsmaktens erkännande. Den rin
ga insatsens från samhällets sida or
sakssammanhang härleder sig från det 
sista århundradets utgångspunkter: då 
råkade vetenskapsmännens och konst
närernas förmåner I skuggan av de 
politiska frågorna och de hårda natio
nalekonomiska problemen.

Stipendiet kan måhända definieras som 
ett ekonomiskt stöd, som ges i för
skott för att vederbörande skall vara 
i tillfälle att förverkliga ett arbete eller 
utföra ett arbete, och i efterskott som 
belöning / erkännande för utfört arbete.

Stipendier utdelas för studier, veten
skaplig forskning och som konstunder- 
stöd: på verksamhetsområden, vilkas 
materiella förutsättningar inte har till
räckligt säkerställts inom ramen för 
sedvanliga arbetsförhållanden. För när
varande är stipendierna visserligen en
dast ägnade att korrigera det som är 
otillfredställande, vilket naturligtvis ej 
hindrar att överväga dessas mest ända
målsenliga placering ur alla parters 
synpunkt sett. Det grundläggande fe
let är tillgångarnas relativa knapphet, 
som vållar osäkerhet och slumpartad 
tillfällighet på detta område.

Financieringen av tillämpad vetenskap 
och tillämpad konst — och såtillvida 
även konstindustri — grundar sig ge
nom förhandsbedömning på en relativt 
säker nyttokalkyl. Som jämförelsepunk
ter tjänar härvid vetenskapens grund
forskning och den fria konsten, vilkas 
räntabilitet inte kan på förhand garan
teras, vilkas financiering är underkas
tad risk.

Situationen vid övergången till 
1970-talet

Under årens lopp har vetenskapens 
och konstens stödfinanciering självfal
let upplevt en omvälvning. Detta fram
går av bifogade tabell 1, som belyser 
konstindustristipendiernas årliga för
delning 1965—70 ävensom mellan de 
centrala fördelargrupperna — privat
stiftelserna, staten och kommunerna.

Längs tabellens lägsta rad kan man 
följa med penningsbeloppens utveck
ling från år till år och fastställa, att 
stegringen varit bjärt: den 1970 för
delade summa var 21-faldig jämförd med 
motsvarande summa 1965. Stegringen 
har skett i två etapper, av vilka den 
ena inträffade 1965—68 och den andra 
1968—70. Den förra var en följd av de 
enskilda stipendiernas ökning, den se
nare av igångsättningen av statens nya 
stödaktioner.

Genom intim anslutning till det eko
nomiska och produktiva livet är konst
industrin måhända icke i samma mån 
beroende av stipendier som musik, 
bildkonst eller litteratur, men dess ut
veckling fordrar i varje händelse så

Utdelargruppernas relationer framgår 
av kolumnernas procentuella fördel- 38



I den 1947 stiftade lagen om Finlands 
Akademi och statens stipendier för 
främjandet av den högre andliga od
lingen skapades ett system för statens 
strävanden efter andra världskriget att 
fungera som det vetenskapliga och 
konstnärliga arbetets stödjepelare. 
Konstindustrin uteslöts dock från til
lämpningen av denna lag, ty statens 
stipendier skulle utdelas mellan litte
ratur, musik, bildkonst och scenkonst. 
En omständighet, som indirekt hän
förde sig till stipendierna och åter
speglade statens allmänna inställning, 
var även, att 1950 vid upprättandet 
av statens konstnämnder nämnderna 
för litteratur, bildkonst, byggnadskonst, 
tonkonst och scenkonst skapades; 
konstindustrin föll följaktligen fort
farande i glömska. Först lagen 1967 
om anordningar för konstens främjan
de medförde ett eget, undervisnings
ministeriet underlydande rådplägnings- 
organ även för konstindustrin, tills änt
ligen med den 1969 stiftade lagen sta
tens stipendier och pris för konstin
dustrin blev verklighet .

Statens konstnärsstipendier motsvarar 
statens löneklass A20 som skattefri in
komst per månad. Inom konstindustrin 
beviljas av dessa fem ettåriga och ett 
treårigt. Av existerande stipendiemöj- 
ligheter kan man anse dem på bästa 
sätt närma sig ett centralt stödfinancie- 
ringsideal: möjliggörande av en arbets
plan på lång sikt.

1969 utdelades som statspris 30.000 mk 
åt åtta formgivare. Då statens gällande 
stödfinanciering kom i sin helhet i 
gång 1970 var utsikterna följande:

mk
statspriserna ................ 30.000
konstnärsstipendierna .. 83.800
projektstipendierna .... 57.750

sammanlagt 171.550

Kommunerna
Kommunernas delaktighet i konstin
dustrins stipendiefält är ringa. Endast 
i några städer och i en landskommun 
har stipendier beviljats för detta ända
mål, och av dessa är Helsingfors an
del ca 40 %.

Om ansökningar
Till formgivarnas yrkesbild hör vissa 
drag, som i viss mån avviker från 
»konstnärens» situation, såsom den 
normalt uppfattas. Även sedd på

ning. De förtäljer hur staten 
blivit den ovedersägligen största sti- 
pendiekällan.

en hast

De privata stipendierna

Stiftelserna, som understöder konst 
och som kontrolleras av justitieminis- 
teriets stiftelseregister, kan klassifice
ras som allmänna kulturstiftelser — 
som stöder utom konst även veten
skap och näringsliv — samt stiftelser, 
som stöder enbart konst. Under den 
undersökta tidsperioden tillhörde alla 
stiftelser, som beviljar konstindustri
stipendier, kategorin allmänna kultur
stiftelser. (Wuorios stiftelse, som un
derstöder enbart organisationer samt 
stiftelserna, som underhåller konst
samlingar, konstnärs-hem mmd, stan
nar utanför föreliggande tema.)

Sin egen grupp bildar stipendierna, 
som är avsedda enbart för formgivare; 
av dessa föreligger tre: det i Förenta 
Staterna financierade, för nordiska 
formgivare avsedda Lunning-priset, 
Industrikonstförbundet Ornamos sti
pendier samt Konstflitföreningens Kau
nis Koti-stipendiet.

Under ifrågavarande tid härstammar 
de enskilda stipendierna från 11 källor. 
Fördelningen är ganska ojämn, ty Fins
ka Kulturfondens andel (136.000 mk) 
täcker i det närmaste hälften och 
Lunning-priset (för finländarna 44.500 
mk), Ornamos stipendier (25.000 mk) 
och Kaunis Koti -stipendiet (18.000) 
täcker sammanlagt i det närmaste en 
tredjedel av det enskilda stipendie- 
fältet; de sju övriga utdelarna utgör så
ledes blott 20 % av konstindustrins 
stödfinanciering. Av övriga stipendie- 
källor är de betydelsefullaste Kultur
fonden för Sverige och Finland (14.000), 
som i detta sammanhang klassificerats 
som enskild, ehuru den egentligen inte 
är sådan, emedan den upprättats med 
svenska statens medel, och Svenska 
Kulturfonden (11.500). Under 10.000 mk 
har dessutom utdelning skett av He
landers, Weinsteins och Paulos stiftel
ser samt Aino-hemstiftelsen.

Statens stipendiepolitik

Ovan framfördes orsaker, varför stö
dandet av den enskilda konstutövning
en åsidosättes i samband med den 
offentliga maktens åtgärder.39
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Uutta Yillaaô Teffle,joka pidätte 
siisteydest^mutta Ш siivoamisesta.

шш

Silloin on hyvä, että Teillä on WoolTuftex villaparketti. Sillä 
WoolTuftex Puhdasta Uutta Villaa on helppo pitää puhtaana. 
Vain kevyesti imuroiden. Ja pöly irtoaa helposti, sillä villa ei 
ole sähköistä. Tahrat eivät johda hämminkiin, ne on helppo 
poistaa puhdistusaineilla. Eikä lattialle pudonnut savuke aihe
uta palohälytystä. Sillä villa ei ole tulenarkaa.
WoolTuftex on pehmein lattia tosikovaan käyttöön.
Tulkaa meille valitsemaan omanne; Teillä on kahdeksan väri- 
vaihtoehtoa. WoolTuftex on myös helppo kiinnittää: vain 
aukirullaus ja se pysyy kumivohveli- 
pohjansa ansiosta paikoillaan.
Tuftex-mattoa myyvät hyvinvarustetut 
mattoalan liikkeet.
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1965
1966
1967
1968 26
1969 34
1970 53

Sammanlagt 147

Den numerära ökningen har varit i 
medeltal 57 % per år; 1970 uppgick 
stipendiernas antal till det niofaldiga 
jämfört med år 1965. Ökningen i pengar 
var i motsvarande mån 21-faldig, vadan 
stipendiernas storlek har ökat mer än 
dubbelt så snabbt som deras antal.

I tabellen 2 belyses stipendiernas 
fördelning bland de inre yrkesgrupper
na på området enligt stipendiemotta- 
garnas huvudsakliga verksamhetsfält. 
Fördelningen har uppställts tabellariskt 
i enlighet med stipendiernas ändamål.

Som ändamål har antecknats »erkän
nande» då användningssyftet ej har 
uppgivits. Till denna kategori hörande 
belopp ges för det mesta i form av 
belöningar. Andra ändamål, »studie
resa» och »projekt» kan klassificeras 
tämligen entydigt; de har dock en 
gräns, arbetsplatsen i utlandet, som

som rådgivare, vilket är ägnat att ba
lansera eventuell oklarhet i bedömning
en. Genom Finska Kulturfondens 
experttillvägagångssätt strävar man 
till att trygga olika åsiktsriktningars 
framträdande samt att förebygga ensi
diga ställningstaganden genom att byta 
ut sakkunniga varje år.

Ansökningarnas nivå: konstindustriom
rådets stipendieansökningar anser stif
telserna i allmänhet vara välgrundade. 
Detta är märkligt, då stiftelsernas rep
resentanter uppger, att ansökningarnas 
motiv inverkar på stipendiernas för
delning mellan de olika områdena. I 
ansökningarna för den fria konsten 
uppges ofta som arbetsplan endast 
»inhemsk yrkesutövning» eller »utländs
ka studier», varemot t.ex. för natur
vetenskapliga ansökningar motivering
arnas noggrannhet och utgifternas de
taljerade analys är utmärkande. Konst
industrigebitets ansökningar befinner 
sig ur denna synvinkel mellan natur
vetenskaperna och de fria konsterna.

Åt vem och för vilka ändamål

Konstindustristipendiernas antal har 
per år varit följande:

avstånd är konstindustrin ett synner
ligen mångfacetterat område. Jag har 
samlat några i offentligheten osynliga 
omständigheter, som karaktäriserar sti- 
pendiefältet, vilka till stor del grundar 
sig på en förfrågan, som jag ställt till 
representanter för åtta av de mest 
betydelsefulla kulturstiftelserna, som 
understöder konstnärer.

Ansökningarnas antal: genom att som 
jämförelseobjekt använda ett typiskt 
konstnärsgebit, bildkonsten, är de från 
konstindustrins håll kommande stipen
dieansökningarnas antal relativt ringa. 
1966 ingick till Weinsteins stiftelse 97 
ansökningar från bildkonstens sida och 
två från konstindustrins; av de förra 
ledde 4 % till stipendier och av de 
senare 100 %. 1970 ansöktes Flelsing- 
fors stads konststipendier av 76 repre
sentanter för bildkonsten och 25 för 
konstindustrin, av vilka sex bildkonst
närer och fyra formgivare belöna
des. Även ansökningarnas antal i 
fråga om statens stipendier var hösten 
1970 mycket olika med avseende på de 
båda grupperna: antalet sökande för 
bildkonstens del var 242 och för konst
industrins del 38. Om man tar i betrak
tande, att de professionella bildkonst
närernas antal i Finland är ca 1200, me
dan formgivarnas antal överstiger 600, 
företer dessa grupper tämligen avvi
kande drag i fråga om ansökta stipen
dier.

Enligt Finska Kulturfondens erfaren
heter växlar ansökningarnas antal på 
alla områden i ganska hög grad från 
år till år, men har man ej funnit någon 
hållbar förklaring för detta fenomen.

Områdenas likställdhet: på den allmän
na bild konstindustrin för närvarande 
företer trycker de goda konjunktu
rerna sin prägel, vilket självfallet för
svagar formgivarnas principiella ställ
ning som stipendiesökande — försåvitt 
de sociala faktorerna ens i ringa mån 
gör sig gällande. På detta sätt blir pri
vatföretagande hantverkskonstnäreroch 
formgivare, som bedriver privata un
dersökningar lätt lidande av den bild 
av välstånd som området företer, om 
ock stiftelserna å den andra sidan be
viljar stipendier gärna just till privat
företagare, för vilka även ett litet pe- 
kuniärt stöd betyder mer än för dem 
som arbetar inom industrin.

Sakkännare: i stiftelsernas utdelnings- 
nämnder använder man sakkunniga41
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rats i enlighet med projekten. Ett un
dantag härav utgör I fråga om konst
industristipendierna statens projekt
stipendier, som utdelas ordagrannt för 
att omsätta arbetsplanerna i handling: 
de enda gruppstipendierna, som under 
de sex sista åren kommit detta om
råde tillgodo, varvid personfaktorerna 
oundgängligt spelar en mindre roll, 
har varit enkannerligen statens pro
jektstipendier.

I detta sammanhang är det intressant 
att skriverierna i tidningarna hösten 
1970 med anledning av stipendierna 
inte berörde stlpendieutdelningens per
son- eller projektfrågor, utan kretsade 
diskussionen omkring de problematis
ka fördelnlngsgrunderna på det indi
viduella planet, hur den sökandes so
ciala förhållanden och själsliga förut
sättningar borde beaktas vid utdelning
en av stipendierna.

Stipendieinstltutionen deltagande par
ter är utdelarna, sökande- och stipen
diatkåren (eller I sista hand hela yrkes
kåren) samt i fråga om konstindustrin 
industrin. Samarbetet dessa emellan 
har varit ringa, informationskanaler har 
Inte byggts ut. Tillfälligheter har gi
vits alltför stort spelrum, med den 
omedelbara påföljd, att stipendiemed- 
len hopat sig på varandra.

Som ett fullt realiserbart alternativ er
bjuder sig ett tillvägagångssätt, vari
genom man skulle frivilligt komma 
överens om fördelningsgrundernas ko
ordinering. T.ex. ett år skulle konst
industristipendierna koncentreras på 
en undersökning av åldringarnas mil
jö, varvid man skulle vara sysselsatt 
med olika uppgifter på konstindustrins 
specialområden (som åldringarnas be- 
hovsattiralj, rörelsemöjligheter och triv
selteknik). Efterhand skulle arbetsre
sultaten sammanställas, och även med 
små stipendier åstadkomna undersök- 
ningsredogörelser vore beaktansvärda 
som helhetens meningsfulla delfakto-

i tabellen räknats som »studieresa». 
Yrkesvalet framgår i allmänhet otve
tydigt. Vissa personer skulle ha kunnat 
tillhöra flere kategorier, och deras 
klassificering har skett enligt det hu
vudsakliga arbetsfältet.

Tabellen innehåller utom uppgifterna 
som gäller för hela perioden särskilda 
uppgifter för åren 1965—69 och år 
1970. Genom framställningssättet fram
går tydligt den skedda ändringen och 
samtidigt underlättas jämförelsen, ty 
1970-års penningbelopp är i det när
maste precis lika stort som motsvar
ande belopp för den föregående fem
årsperioden.

Vid en närmare granskning av stipen
diernas syfte tilldrar sig trenne om
ständigheter särskild uppmärksamhet: 
de belöningsmässiga stipendiernas re
lativa minskning, studieresornas något 
långsammare nedgångstendens samt i 
anslutning till dessa ökningen av pro
jektstipendiernas andel. (Det är skäl 
att beakta, att utom det ringa antalet 
fall inom kategorierna minskar flere 
stipendleutdelares vana att tillkännage 
enbart stipendiaterna och pennlngbe- 
lopperna, varvid fallen annoterats som 
belöningar, ehuru den egentliga utdel- 
ningsgrunden varit arbetets målsätt
ning.)

Stipendiefältet domineras av keramik- 
(& glas-) konstnärerna, interiörarkitek
terna och textilkonstnärerna, vilkas an
del är ca 2/3 av hela fältet. Då man 
jämför år 1970 med de fem föregående, 
framgår en tydlig förändring: de in
dustriella formgivarna och bruksgrafi
kerna har lyckats och / eller aktiverats 
betydligt bättre än andra grupper. Fö
reteelsen ansluter sig till ökningen av 
projektstipendiernas andel, ty på båda 
dessa områden har tyngdpunkten varit 
just i projektstipendierna.

Ett alternativ
Den finländska stipendiepolitlken har 
— såväl i fråga om vetenskap som 
konst — varit fast förankrad i sökan
denas och stipendiaternas personliga 
synpunkter, i stället för att stipendie- 
medlens använding skulle ha dirige

rer.

Om man förverkligade en dylik anord
ning ens på en del av stipendiefältet, 
skulle det säkert nytta alla intressen
ter.
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VUOSIKERTOMUS 1970

Kotimaan näyttelynä on kuluneena vuonna ollut koulunäyttely Esine ja ympä
ristö, joka vuodesta 1968 lähtien on eri puolilla Suomea ollut esillä 22 kertaa. 
Taideteollisuuden apurahatilanne on nopean muuttumisensa vuoksi herättänyt 
kiinnostusta yhdistyksessä, ja asiasta on tehty selvitys. Yhdistyksen 100- 
vuotisjuhlaan liittyen julkaistaan teos suomalaisen taideteollisuuden histo
riasta, ja sitä pohjustava tutkimus on aloitettu.
Diapositiiviarkistoa on kartutettu erityisesti suomalaista tuolia ja keramiik
kaa käsitteleviä diasarjoja varten. Yleistä taideteollisuussarjaa on levitetty 
Suomen ulkomaanedustojen kautta.
Ulkomainen näyttelytoiminta on ollut vilkasta ja monipuolista. Latinalaisen 
Amerikan kiertonäyttelyn ohjelmassa on ollut kolme näyttelypaikkaa; samassa 
maanosassa on ollut näyttelytoimintaa myös yhteispohjoismaisissa merkeissä. 
Neuvostoliitossa on esitelty suomalaista taideteollisuutta, ja lisäksi on toi
meenpantu useita taideteollisuuden erikoisalojen näyttelyjä. Yhdistys on val
tiovallan toimeksiannosta julkaissut ulkomaista tiedotustoimintaa varten Visio- 
kirjan, joka on ilmestynyt neljällä kielellä.

KOTIMAAN TOIMINTA

Esine ja ympäristö -kiertonäyttely: Jokapäiväistä ympäristöä ja muotoilua sen 
osatekijänä tarkasteleva näyttely on vuoden aikana ollut esillä kolmella paik
kakunnalla kaikkiaan 30 päivää. Kävijöitä on ollut yhteensä noin 2.300.

Esine ja ympäristö -näyttely oli Helsingin kaupungin ruotsalaisessa työväen
opistossa 23.1.—6.2.
Näyttely vieraili 9.—21.9. Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa, jossa 
siihen tutustui 1.337 henkilöä, suurin osa heistä koulujen oppilaita.
Ilomantsin yhteislyseossa oli näyttely esillä 12.—17.10.

Taideteollisuusapurahat: Muotoilijoille myönnettyjen apurahojen määrä on 
viime vuosina huomattavasti lisääntynyt. Erityisesti valtion uusien tukitoi
mien toteutuminen vuosina 1969 ja 1970 on tehnyt apurahoista tärkeän 
kulttuuripoliittisen välineen ja johtanut laajaan apurahoja koskevaan keskus
teluun. Yhdistyksessä on valmistettu selvitys tilanteen kehityksestä kuuden 
viime vuoden aikana.

Taideteollisuuden historia: Fil.maist. Marika Hausen on saanut tehtäväkseen 
kirjoittaa suomalaisen taideteollisuuden historian, joka julkaistaan yhdistyk
sen 100-vuotispäivän yhteydessä lokakuussa 1975. Työhön liittyvät perustutki
mukset on käynnistetty kotimaassa ja ulkomailla.

Arkistointi: Edellisen vuoden lopussa aloitettu arkiston järjestäminen on saatu 
valmiiksi toukokuussa; tehtävän suoritti hum.kand. Kari Pääskynen. Arkisto 
käsittää vuosien 1870 ja 1965 välisen ajan ja koostuu 117 arkistokansiosta.

Lausunnot: Yhdistys on antanut valtion taideteollisuustoimikunnalle taideteol
lisuusalan taiteilijaprofessorin nimittämistä koskevan ehdotuksen sekä opetus
ministeriölle lausunnon Taideteollisen oppilaitoksen uudistamistoimikunnan 
mietinnöstä.45
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turvattu skyddat
Tuli, vesi tai murtovaras voi Eld, vatten eller en inbrottstjuv kan 

yllättää huolellisestikin lukitun kodin, förorsaka en tråkig överraskning 
SUOMEN MEREN KOTIVAKUUTUS även i Ert vällåsta hem. 
korvaa niiden aiheuttamat vahingot. En HEMFÖRSÄKRING I FINSKA SJO 

Lukittu ja vakuutettu on täysin turvattu, ersätter dessa skador.
Låst och försäkrat — helt skyddat.

SUOMEN MERI FINSKA SJÖ
myös kodin turvaksi skyddar även Ert hem

E. Esplanadik. 12, Helsinki. Puh. 15 166. S. Esplanadg. 12, Helsingfors. Tel. 15166.



MUSEON TOIMINTA

Museon toiminnassa on keskitytty kokoelmien hoitoon ja kartuttamiseen sikäli 
kuin nykyiset rajoitetut tilat ovat sallineet. Kokoelmia on kuvattu runsaasti 
yhdistyksen diapositiiviarkistoa varten. Yksityisten hallussa olevan esineistön 
kuvausta on jatkettu ja tietoja kortistoitu. Museo on avustanut alan opiskeli
joita tiedoin ja valokuvin. Täydennys- ja tarkistustyötä on museossa suorit
tanut fil.yo. Anneli Kallio.

Ostot ja lahjoitukset: Vuoden kuluessa on museoon ostettu Dora Jungin teks
tiilejä, Aino Marsio-Aallon ja Gunnel Nymanin lasia sekä Siiri Hariolan, Tyra 
Lundgrenin, Marita Lybeckin, Mirjam Stäuberin ja Thure Öbergin keramiikkaa. 
Kokoelmia on lisäksi täydennetty Bertel Gardbergin ruokailuvälinesarjalla ja 
Eric O.W. Ehrströmin solkiparilla.

Museo on saanut lahjoituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä: 
Clara Donner, Clara Ekholm ja Johanna Weckman, Kaj Franck, H. O. Gumme
rus, Sari Jankelow, Roger Lindberg, Mary Wrede, Wärtsilä/Helsingin tehdas ja 
Wärtsilä/Nuutajärvi.

ULKOMAAN TOIMINTA

Latinalaisen Amerikan kiertonäyttely »Arte Industrial de Finlandia»: Oltuaan 
esillä Meksikon pääkaupungissa kesällä 1969 ovat näyttelyn ohjelmassa kulu
neena vuonna olleet Guadalajara Meksikossa, Caracas Venezuelassa ja Bogotá 
Kolumbiassa. Kiertue perustuu toimitusjohtaja H. O. Gummeruksen käymiin 
neuvotteluihin: hän on myös kaikilla näyttelypaikoilla kuulunut järjestelytoimi
kuntaan. Näyttelyn arkkitehti on hopeaseppä Börje Rajalin; Caracasissa ja 
Bogotassa ovat esillepanossa avustaneet sisustusarkkitehdit Marja ja Pekka 
Karppanen.

Seuraavat suunnittelijat ja toiminimet ottivat osaa latinalaisen Amerikan kier
tonäyttelyyn: Kaija Aarikka, Aarikka-Koru: Tapio Wirkkala, A. Ahlström/Iittalan 
Lasitehdas: Alvar Aalto, Artek; Eero Aarnio, Asko: Rakel Sillanpää, Barker- 
Littolnen; Timo Sarpaneva, Finlayson-Forssa; Olof Bäckström, Bertel Gardberg, 
Fiskars; Bertel Gardberg, Tapio Wirkkala, Hackman; Yrjö Kukkapuro, Haimi; 
Paula Häiväoja, Kalevala Koru; Björn Weckström, Kruunu-Koru; Maija Isola, 
Anneli Qveflander, Hilkka Rahikainen, Marimekko; Reino Koski, Terttu Tornero, 
Neovius; Kristian Gullichsen, Noormarkun Käsityöt; Raili Konttinen, Ulla 
Rekola, Sirkka Sive, Talvikki Talvitie, Porin Puuvilla; Nanny Still, Helena Tynell, 
Riihimäen Lasi; Antti Nurmesniemi, Vuokko Nurmesniemi, Studio Nurmes
niemi; Ritva Puotila, Uhra Simberg-Ehrström, Airi Snellman-Hänninen, Mirja 
Tissari, Suomen Käsityön Ystävät; Voitto Haapalainen, Olli Mannermaa, 
Tehokaluste; Helena Koskivaara, Tellervo Strömmer, Fredrika Wetterhoffin 
Kotiteollisuusopettajaopisto; Maija Kolsi-Mäkelä, Helmi Vuorelma; Rut Bryk, 
Göran Bäck, Kaj Franck, Anja Jaatinen, Birger Kaipiainen, Friedl Kjellberg, 
Francesca Lindh, Richard Lindh, Heljä-Tuulia Liukko-Sundström, Toini Muona, 
Gunvor Olin-Grönqvist, Ulla Procopé, Kyllikki Salmenhaara, Raija Tuumi, Wärt- 
silä/Arabia; Kaj Franck, Harry Moilanen, Antti Nurmesniemi, Wärtsilä/Hel
singin tehdas; Kaj Franck, Oiva Toikka, Wärtsilä/Nuutajärvi.

Guadalajara 12.3.—26.3.: Näyttely oli sijoitettu Jaliscon osavaltion taideteol- 
lisuudenharjoittajien taloon (Casa de las Artesanías de Jalisco). Avauksen 
suorittivat Jaliscon varakuvernööri Salvador Villasenor ja Taideteollisuusyhdis
tyksen johtokunnan puheenjohtaja Karl Langenskiöld. Avajaistilaisuudessa oli
vat läsnä mm. Suomen Meksikon suurlähettiläs Klaus Castrén ja Jaliscon 
taideteollisuusmuseon johtaja arkkitehti Jorge Ramirez. Yleisömenestys oli 
erinomainen: kävijämäärä oli 40.000.

Caracas 7.6.—5.7.: Näyttelyn avasivat Venezuelan opetusministeri Hernandez 
Carabanos ja toimitusjohtaja H. O. Gummerus. Venezuelan asunto- ja tervey- 
denhuoltoministeri Jesus Mayz Lyon, kulttuuri- ja taidehallinnon pääjohtaja47
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Gloria Stolk, Suomen kunniavarakonsuli Javier Ayala Buroz ja monet suoma
laisen siirtokunnan jäsenet osallistuivat avajaisjuhlallisuuksiin. Museo de 
Bellas Arteslssa olleeseen näyttelyyn tutustui kaikkiaan 22.650 henkilöä. 
Yleisön kiinnostuksen vuoksi pidennettiin alunperin suunniteltua aukioloaikaa 
kahdella viikolla. Näyttelyn johdosta oli Venezuelan televisiossa useita ohjel
mia; toimitusjohtaja H. O. Gummerus esiintyi 25 minuuttia kestäneessä radio- 
ohjelmassa ja esitelmöi Caracasin taideteollisuuskoulussa. Näyttelystä kirjoi
tettiin myös runsaasti Venezuelan lehdistössä.

Bogotá 20.11.—14.12.: Planetaariorakennukseen sijoitetun näyttelyn järjeste
lyistä vastasi Instituto de Crédito Territorial, jonka edustaja tri Luis Alberto 
Villegas, Suomen Bogotán konsuli Ralf Thilén ja toimitusjohtaja H. O. Gumme
rus avasivat näyttelyn. Avajaistilaisuudessa oli 300 kutsuvieraan joukossa 
mm. Kolumbian hallituksen korkeita virkamiehiä, diplomaattikuntaa sekä suo
malaista siirtokuntaa Suomen Kolumbian suurlähettilään Torsten Tikanvaaran 
ja pääkonsuli Erkki Alhangon johdolla. Näyttelystä tehtiin televisio-ohjelma 
ja pääkonsuli Alhankoa haastateltiin Kolumbian radiossa.

Suomalainen taideteollisuusnäyttely, Minsk 10.—19.11.: Yhteistyössä Suomi- 
Neuvostoliitto -seuran kanssa järjesti Taideteollisuusyhdistys Valko-Venäjän 
SNT:n pääkaupungissa Minskissä taideteollisuusnäyttelyn, joka liittyi Suomen 
kulttuuriviikon yhteyteen. Teknisen estetiikan instituutin näyttelysalissa oli 
taideteollisuuden ja rakennustaiteen esittelyt asetettu rinnakkain. Taideteolli
suusnäyttelyn tarkoituksena oli antaa katsojille visuaalinen läpileikkaus suo
malaisten jokapäiväisestä elinympäristöstä ja sen esineistöstä. Näyttelyn ava
uksen suoritti opetusministeri Meeri Kalavainen 450 kutsuvieraan läsnäolles
sa; Suomen kulttuuriviikon virallisen valtuuskunnan jäseninä olivat avajais
tilaisuudessa professori Göran von Bonsdorff, hallitusneuvos Olli Närvä ja 
osastopäällikkö Kalervo Siikala. Taideteollisuusnäyttelyyn tutustui noin 10.000 
henkilöä, sen suunnittelija oli sisustusarkkitehti Esa Vapaavuori ja näyttely
sihteeri neiti Kirsti Berg.

Kulttuuriviikon tapahtumiin kuului myös sisustusarkkitehti Esa Vapaavuoren 
pitämä esitelmä suomalaisesta taideteollisuudesta. Valko-Venäjän huomatta- 
vimmissa päivälehdissä ja useiden neuvostotasavaltojen lehdissä julkaistiin 
suomalaista taideteollisuutta käsitteleviä artikkeleita. Myös radiossa ja tele
visiossa esiteltiin näyttelyä eri puolilla Neuvostoliittoa.

Taideteollisuusnäyttelyn rungon muodostivat valokuvasuurennokset, joita esi- 
nevalikoima täydensi. Seuraavat toiminimet olivat edustettuina: Aa- 
rikka-Koru, A. Ahlström / Iittalan Lasitehdas, Artek, Asko, Bunukka, Finlay- 
son-Forssa, Fiskars, Haimi, Helkama, Urheilu-Karhu, Lepokalusto, Martela, 
Metalliteos, Puuvillatehtaiden Myyntikonttori, Primo, Sarvis, Sohlberg, Studio 
Nurmesniemi, Upo, Wärtsilä/Arabia, Wärtsilä/Helsingin tehdas, Wärtsilä/ 
Nuutajärvi.

Lasinäyttely, Reykjavik: Taideteollisuusyhdistys toimitti helmikuussa pidetyn 
Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteyteen Reykjavikin Pohjolan Taloon 
suomalaisen käyttö- ja taidelasikokoelman; samalla esiteltiin yhteistyössä 
Taidegraafikkojen kanssa suomalaista käyttögrafiikkaa. Näyttelyyn tutustui 
4.000—5.000 kävijää. Lasikokoelmassa oli seuraavien suunnittelijoiden tuotan
toa: Alvar Aalto, Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala, A. Ahlström/Iittalan Lasi- 
tehdas; Kaj Franck, Oiva Toikka, Wärtsilä/Nuutajärvi.

Yhteispohjoismainen näyttelytoiminta
Vuoden 1970 aikana järjestivät Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan taideteolli
suusyhdistykset neljä yhteistä esiintymistä. Luonnehdittaessa kuluneen vuo
den ulkomaista näyttelytoimintaa onkin aiheellista korostaa sitä laajuutta, 
jonka pohjoismainen yhteistyö taideteollisuuden alalla on saavuttanut. Koke
mus on osoittanut tämänkaltaisen näyttelymuodon olevan tarkoituksenmukai
nen sekä kustannusten tehokkaan käytön että tiedotuksen onnistumisen 
kannalta.49



míLs Ь

Suomalaisessa
tekstiili

teollisuudessa
tapahtuu

л

m иV у

v ’
gg

ti

Æ
ГАSii n

•V,

Я Eläkää tapahtumissa mukana.
PMK:n osalta näette ja koette m 

tuoreimmillaan pysyvässä, 
muutaman viikon välein uusiutuvass 
näyttelyssä.

PMK-uutuudet vuorottelevat 
näyttelyhallissa tuoteryhmittäin. 
Ajankohdasta riippuen esillä on kau
den muotikankaita, sisustustekstiili- 
ja liinavaateuutuuksia, lahja- 
pakkauksia.

Käykää katsomassa ja 
ottamassa kantaa!

Pohj. Esplanadikatu 23 
Puh. 66 5879 
Arkisin 9—17 
Lauantaisin 9—14

IS
.V

m
№

ЩЁЖ

aSk

у



Ensimmäinen Pohjoismaiden taideteollisuusyhdistysten yhteisnäyttely oli Poh- 
jois-Amerikan kiertonäyttely Design in Scandinavia, joka 1954—57 vieraili 
24 kaupungissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Näyttelyn nimestä muodostui
kin nopeasti yleismaailmallisesti tunnettu käsite Scandinavian Design, joka 
sai oikeutuksensa selkeyteen ja yksinkertaisuuteen tähtäävistä, viime vuosi
kymmenien pohjoismaiselle taideteollisuudelle tunnusomaisista suunnittelu
periaatteista. Yhteistyö jatkui Ranskassa 1958—59 pidetyssä Formes Scandi
naves -näyttelyssä ja edelleen huomattavan myönteisin tuloksin Australian 
kiertonäyttelyssä 1968—69.

»Exempla 70», München 14.—22.3.: Pohjoismaat osallistuivat yhteisellä, sisus
tusarkkitehti Lisa Johansson-Papen suunnittelemalla osastolla tähän näytte
lyyn, joka liittyi Münchenjn 22. kansainvälisiin käsityömessuihin. Norja oli 
mukana huonekalu-, Ruotsi lasi-, Suomi ryijy- ja Tanska hopeavalikoimalla. 
Pohjoismainen osasto sai osakseen runsaasti huomiota mm. Etelä-Saksan ja 
Italian televisioyhtiöiden taholta.

Toimitusjohtaja H. O. Gummerus valittiin »Exempla 70» -näyttelyn kansainväli
sen tuomariston varapuheenjohtajaksi.

Suomalaiselle ryijykokoelmalle myönnettiin kauttaaltaan korkean laatutasonsa 
ansiosta näyttelyn kultainen erikoispalkinto. Suomalaiset osanottajat olivat 
Leena-Kaisa Halme, Terttu Tornero, Neovius; Airi Snellman-Hänninen; Lea 
Eskola, Norma Heimola, Kirsti Ilvessalo, Maisa Kaarna, Katri Kiiskilä, Raija 
Lahtinen, Laila Leppänen, Ritva Puotila, Kirsti Rantanen, Liisa Ruusuvaara, 
Uhra Simberg-Ehrström, Mirja Tissari, Tuula Tuovlo, Karin Wallin, Hilkka Vuo
rinen, Suomen Käsityön Ystävät.

»Desenho Industrial 70», Rio de Janeiro 14.12.70—7.2.71: Nykytaiteen mu
seossa Museu de Arte Modernassa järjestettyyn teollisuusmuotoilun II bien
naaliin oli Pohjoismaat kutsuttu Suomen Taideteollisuusyhdistyksen aloitteesta 
ulkomaisiksi osanottajiksi. Hankkeen koordinoijana on toiminut toimitusjohtaja 
H. O. Gummerus. Rio de Janeirossa oli järjestelyjen keskus Suomen suurlähe
tystö, jossa asiaa hoiti avustaja Arto Vainiomäki. 600 kutsuvieraan läsnäollessa 
piti Suomen Brasilian suurlähettiläs Heikki Leppo avajaispuheen Pohjoismai
den puolesta.

Ruotsalaiset arkkitehdit Jan Dränger ja Johan Huldt suunnittelivat näyttelyn, 
suomalaisen kokoelman valinnassa avusti sisustusarkkitehti Perttu Mentula. 
Keväällä 1971 näyttely asetetaan esille Sao Paulossa ja Brasiliassa, lisäksi 
Porto Alegren, Belo Horizonten ja Buenos Airesin taholta on osoitettu kiinnos
tusta näyttelyn saamiseksi.

Näyttelyn suomalainen aineisto koostuu taideteollisuuden ohella myös metalli- 
ja laivanrakennusteollisuuden piiristä; edustettuina ovat seuraavat suunnitte
lijat ja toiminimet: Pekka Korpijaakko, Jorma Vennola, Aarikka-Koru; Alvar Aal
to, Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala, A. Ahlström/littalan Lasitehdas; Alvar Aal
to, Artek; Eero Aarnio, Asko; Bertel Gardberg, Olof Bäckström, Fiskars; Bertel 
Gardberg, Tapio Wirkkala, Hackman; Yrjö Kukkapuro, Haimi; Juho Jussila; 
Björn Weckström, Kruunu-Koru; Maija Isola, Katsuji Wakisaka, Marimekko; 
Maija Augustsson, Marketta Jalkanen, Maisa Kaarna, Neovius; Kristian Gul
lichsen, Noormarkun Käsityöt; Timo Sarpaneva, Opa; Timo Sarpaneva, Primo; 
Erkkitapio Siiroinen, Riihimäen Lasi; Timo Sarpaneva, Rosenlew; Vuokko Nur
mesniemi, Studio Nurmesniemi; Katri Kiiskilä, Annikki Puurunen, Airi Snell
man-Hänninen, Karin Wallin, Suomen Käsityön Ystävät; Jaakko Halko, Timo 
Sarpaneva, Tampella; Heidi Blomstedt, Trafinn; Upo; Yrjö Turkka, Voimaradio; 
Birger Kaipiainen, Anja Jaatinen, Ulla Procopé, Wärtsilä/Arabia; Kaj Franck, 
Leif Eriksson, Antti Nurmesniemi, Wärtsilä/Helsingin tehdas; Kaj Franck, 
Heikki Orvola, Oiva Toikka, Wärtsilä/Nuutajärvi.

Pohjoismaiden keramiikkanäyttely, Tel-Aviv 30.11.70—28.2.71: Haaretzin mu
seoon sijoitetun näyttelyn avasi Pohjoismaiden edustajana Suomen Israelin 
suurlähettiläs Algar von Heiroth, ja tilaisuudessa oli läsnä mm. Tel-Avivin51
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pormestari. Näyttelyssä oli seuraavien suomalaisten keraamikkojen töitä: 
Rut Bryk, Liisa Hallamaa, Birger Kaipiainen, Francesca Lindh, Ulla Procopé, 
Raija Tuumi. Wärtsilä/Arabia.

Ruokailuvälinenäyttely, Rio de Janeiro: Museu de Arte Modernassa oli vuoden 
alussa kansainvälinen ruokailuvälinenäyttely, jonka pohjoismaiselle osastolle 
Taideteollisuusyhdistys toimitti suomalaisen esineistön. Näyttely on sittem
min kiertänyt muualla Brasiliassa. Suomalaiset osanottajat olivat Bertel Gard
berg, Fiskars: Bertel Gardberg, Hackman: Tapio Wirkkala, Hopeakeskus.

Muuta ulkomaantoimintaa: Taideteollisuusyhdistys järjesti Suomen osaston 
Walesin kansainväliseen tekstiilinäyttelyyn sekä avusti Lontoon Victoria and 
Albert Museumin näyttelyä »Modern Chairs 1918—70», jossa oli seuraavien 
suomalaisten suunnittelijoiden tuotantoa: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Carl- 
Johan Boman, Yrjö Kukkapuro, Antti Nurmesniemi, Ilmari Tapiovaara.

Dora Jungin kuvakudoskokoelma oli yhdistyksen välittämänä huhtikuussa Köö
penhaminan Kunstindustrimuseumissa. Yhdistys välitti Taidegraafikoille kut
sun Wienin kesällä pidettyyn grafiikkanäyttelyyn sekä Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamolle Vallaurisin taidekeramiikan biennaaliin, jonka ajankohta oli heinä- 
syyskuu: biennaalissa olivat mukana suomalaiset keraamikot Liisa Hallamaa, 
Eija Karivirta, Francesca Lindh ja Toini Muona, joista Liisa Hallamaalle myön
nettiin »Hosfield de golfe-Juan» -palkinto. Yhdistys on välittänyt Suomeen 
Münchenin Neue Sammlungin laatiman »Objektive Architektur» -näyttelyn.

Pohjoismaisten säästöpankkien säästölippaiden suunnittelukilpailun tuomaris
tossa edusti taiteilija Jukka Pellinen Taideteollisuusyhdistystä. Kilpailun en
simmäisen palkinnon sai ruotsalainen Lars Ringholm taitelehtistä muistutta
valla ja rahamittarilla varustetulla ehdotuksellaan: muotoilija Helkki Metsä- 
Ketelä tuli toiseksi pöytäpäivyrilippaallaan, jossa myös on rahamittari; kol
mannen palkinnon sai tanskalainen Per Dyring Christiansen.

Toimitusjohtaja H. O. Gummerus on kutsuttu Cantùn kansainvälisen huone- 
kalukilpailun tuomariston jäseneksi.

Van Nostrand Reinhold Company julkaisi Yhdysvalloissa vuoden lopussa Do
nald J. Willcoxin kirjoittaman viiden kirjan sarjan, jossa esitellään uutta poh
joismaista kudontaa, koruompelua, keramiikkaa ja koru- sekä puusuunnittelua. 
Yhdistys on avustanut teossarjan tekijää.

Näyttelysuunnitelmia: Taideteollisuusyhdistys järjestää yhdessä Ateneumin 
Taidemuseon ja Suomen rakennustaiteen museon kanssa Tukholman Natlonal- 

syksyllä 1971 laajan suomalaisen kuva- ja rakennustaide- sekä 
taideteollisuusnäyttelyn »Vuosisadanvaihde 1900». Röhsska konstslöjdmusee- 
tissa Göteborgissa toimeenpannaan kaupungin 350-vuotisjuhlien yhteydessä 
yhteispohjoismainen näyttely, joka toteutetaan Pohjoismaiden taideteollisuus- 
yhdistysten yhteistyönä. Ranskan ja Suomen kulttuurivaihtosopimukseen sisäl
tyvät Taideteollisuusyhdistyksen osalle ryijynäyttely Pariisissa tai jossakin 
suuressa maaseutukaupungissa sekä suomalaisia kartanokirjastoja 1700—1800- 
luvuilla esittelevä näyttely.
Unkariin, Bulgariaan ja Jugoslaviaan on tiedusteltu ryijynäyttelyä. 
Suomalaisen taideteollisuuden esittelystä Lausannen Musée des Arts Déco- 
ratifs'issa on neuvoteltu.
Saksan Liittotasavallassa maaliskuussa järjestettävään »Exempla 71» -näytte
lyyn osallistuvat Pohjoismaiden taideteollisuusyhdistykset edellisen vuoden 
tapaan yhteisellä osastolla, jonka teema on lasten ympäristö; osaston suunnit- 
telee norjalainen arkkitehti Peter Opsvik. Taideteollisuusyhdistys lähettää ko- 
ruvalikoiman Münchenin maaliskuussa pidettävien kansainvälisten käsityö- 
messujen sekä Nürnbergissä huhtikuussa vietettävien Dürerin 500-vuotis- 
juhlien erikoisnäyttelyihin.
Lontoon Victoria and Albert Museumin kanssa on neuvoteltu ryijykokoelman 
toimittamisesta.
Yhdistyksen valmistelema laaja suomalaisen lasin kavalkadi oli määrä järjes
tää Amsterdamin Stedelijk-museossa Tasavallan Presidentin Hollannin valtio-

museumnn
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vierailun yhteydessä keväällä 1971, mutta vierailun lykkäännyttyä näyttely 
siirtyy vuoteen 1972. Näyttely on tarkoitus viedä Wieniin (Österreichisches 
Museum für angewandte Kunstiin) ja mahdollisesti Müncheniin (Neue Samm- 
lungiin). Taiteilija Tapio Wirkkala on näyttelyn arkkitehti.

Milanon XV Triennale on suunniteltu avattavaksi toukokuussa 1972; hanketta 
koskevissa neuvotteluissa on toimitusjohtaja H. O. Gummerus edustanut poh
joismaita.
Suomalaiset ulkomaannäyttelyt 1960-luvulla: Opetusministeriön kansainvälisten 
kulttuurinäyttelyiden neuvottelukunta on laatinut luettelon I960- uvun ulko
maisista näyttelyistä. Luettelon luokituksen mukaan on Taideteollisuusyhdis
tyksellä eniten omia suuria näyttelyjä (52), seuraavia ovat tassa suhteessa 
Suomen rakennustaiteen museo (32) ja Ateneumin Taidemuseo (20).

TAIDETEOLLISUUDEN TUNNETUKSITEKEMINEN

Tarkistettuja taideteollisuutta käsitteleviä kotimaisia lehtikirjoituksia on Sano
malehtien llmoitustoimiston leikepalvelu toimittanut yhdistykselle vuoden 
aikana 1 553 kappaletta. Taideteollisuusyhdistyksen lehdistotiedonannot on 
välitetty — lukuunottamatta yhdistyksen omia lehdistovastaanottoja — bii.n 

Taloudellisen Tiedotustoimiston kautta maan lehdistölle.ja
Ulkomaiseen lehdistöön kohdistetussa tiedotustoiminnassa ovat etusijalla ol
leet lehtimiesvierailut, joita yhdistys on järjestänyt omasta aloitteestaan seka 
vastaten ulkoasiainministeriön ja eri laitosten maahamme kutsumien lehti
miesten taideteollisuuteen liittyvästä ohjelmasta ja opastuksesta. Yhdistys 
on avustanut Suomen Ulkomaankauppaliiton Designed in Finland -lehden ja 
kauppa- ¡a teollisuusministeriön sekä ulkoasiainministeriön sanomalehtitoimis- 
ton Look at Finland -lehden julkaisemisessa. Laatimalla matkaohjelmia, järjes
tämällä tutustumiskäyntejä sekä antamalla tiedotusaineistoa on yhdistys avus
tanut mm seuraavia ulkomaisia lehtimiehiä ja taideteollisuusalan edustajia: 
dipi.ins. Johan Beyer - Orrefors Glasbruk; tri Witold Chroscicki - Varsovan 
taideakatemia; Mr. Graham Hughes — Goldsmiths Hall, Lontoo, Mr Raoul 
Baudish — Incorporated Agencies Pty. Ltd., Sydney; Mr. R. Whitechurch 
Finnish Importing Co., Northbridge N.S.W., Australia; Mr. Donald J. Wi lcox, 
New York; Mr. M. van Gerwen — Weverij de Ploeg Nv, Bergeyk, Hollanti, 
herra Rolf Hoffman — Finnland Touristik Information, Munchen; Mr. Yutaka 
Sasaki — Takashima Co., Ltd., Tokio; Mrs. Adrienne Moore Douglas — Invest
ment Banking, New York; Mrs. Peroni — Abitare, Milano; arkkitehti M. 
Iranpour, Teheran, Iran; tekstiilitaiteilija Nina Langebaek, Kööpenhamina, Mrs. 
Francis Heard — House Beautiful, New York; Mr. ja Mrs. Hildon Sansoni 
JDR3rd Fund, New York: arkkitehti Mieczyslaw Piprek, Varsova; professori 
Aida Japani; Mr. Yamaya, Japani; Mr. ja Mrs. Ignacio Romero — Bazaar de 
Sabado, Meksiko; Mr. ja Mrs. T. W. Overmars-Woerdeman — De Vronn & 
Haar Huis, Hollanti; tri Pius Michael Prutscher — Amtsführender Stadtrat fur 
Wirtschaftsgelegenheiten, Wien; M. Olivier Boyd, Pariisi; Mr. ja Mrs. Graham 
de Grouchy — Craftsmans Market, Brisbane, Australia; arkkitehti Werner 
Blaser, Basel; johtaja Wend Fischer — Die Neue Sammlung, Munchen; herra 
T. Brandstrup, export manager — Georg Jensen Solysmedia, Kööpenhamina; 
Mme. Pierrette Pompon Bailhache — Maison Marie-Claire, Pariisi; Mme. 
Carmen Portinho — Escola Superior de Desenho Industrial, Rio de Janeiro; 
museonjohtaja E. L. L. de Wilde — Stedelijk-museo, Amsterdam; professori 
Kemi Fujimori, Japani; M. Philippe Porcher — Balamundi, Lille; Miss Jane 
Abrams — The News, New York; Mr. Tom Brouws — Holland Radio; Mr. Klaus 
Hoffman — Hoffman Chinery & Associates Ltd., Alberta, Kanada; Mr. Carol 
Högben — Victoria and Albert Museum, Lontoo; herra Harald Aase jr. - 
Theodor Olsens Eftf., Bergen; Mrs. Sigrún Jónsdottir, Reykjavik.

Maisteri Jaakko tintinen on toiminut yhdistyksen edustajana englantilaisen 
Design Magazinen vakituisena Suomen kirjeenvaihtajana.55
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Kuva-arkisto ja diapositiivisarjat: Yhdistyksen kuva-arkisto sisälsi vuoden lo
pussa kaikkiaan noin 1.550 väridiapositiivia, joista 250 hankittiin vuoden 1970 
aikana.
Yhdistyksen diasarjat sisältävät 50 tai vaihtoehtoisesti 36 kuvaa sekä noin 
kymmensivuisen esitelmän ja kuvaselosteen. Sarjoja tuotetaan kahtena ver
siona, joista toinen on tarkoitettu ulkomaiselle yleisölle ja toinen kotimaiseen, 
lähinnä oppikoulujen kuvaamataidonopetuksen käyttöön. Ulkomaille tarkoite
tun sarjan teksti käännetään englannin, ranskan, ruotsin ja saksan kielelle. 
Ensimmäisenä valmistunutta suomalaisen taideteollisuuden yleistä kehitystä 
kuvaavaa sarjaa on ulkoasiainministeriö ostanut 25. kauppa- ja teollisuusminis
teriön matkailuneuvosto 10 ja Finnair 5 kappaletta. Lisäksi sarjaa on myyty ja 
vuokrattu kotimaahan 
Vuoden lopulla valmistui suomalaisen tuolin vaiheita esittelevä sarja, jota le
vitetään virallisten ulkomaanedustojen kautta. Valmistumisvaiheessa ovat suo
malaista keramiikkaa ja kirjataidetta käsittelevät sarjat, tekeillä ovat mm. 
lasin, ryijyn, käyttögrafiikan ja metallltaiteen sarjat.
50 kuvan sarjan myyntihinta on 200 mk ja 36 kuvan sarjan 150 mk; lainaus- 
maksut ovat vastaavasti 15 mk/viikko ja 11 mk/viikko. Yksittäisiä diapositii- 
veja myydään hintaan 5 mk ja lainataan hintaan 35 p/viikko. Opiskelijat saavat 
50 %:n alennuksen kaikista hinnoista esittämällä opintokirjansa.
Vuoden aikaan on koti- ja ulkomaille lähetetty n. 750 dlapositiivia. Kuvia on 
käytetty mm. Helsingin yliopiston taidehistorian opetuksessa.
Mustavalkoisten valokuvien arkistoa on täydennetty n. 200 uudella kuvalla, ja 
arkistokorteilla on yhteensä n. 2.800 kuvaa. Ulkomaille on lehdistöä ja julkai
sutoimintaa varten lähetetty 135 mustavalkoista kuvaa.
Arkisto on myös ollut niin koti- kuin ulkomaisen lehdistön, tutkijoiden ja alan 
opiskelijoiden käytössä.
Diapositiiveihin liittyvien tietojen keruuta, tarkistusta ja luettelointia on suo
rittanut hum.kand. Marjatta Levanto.

Visio-kirja: Taideteollisuusyhdistys on ulkoasiainministeriön toimeksiannosta 
julkaissut Visio-kirjan, joka muotoilun näkökulmasta esittelee Suomen histo
riaa. Englannin-, ranskan-, ruotsin- ja saksankielisenä ilmestynyt teos on tar
koitettu lahjakirjaksi. Sen ideasta vastasi toimitusjohtaja H. O. Gummerus, 
taiteellisen ulkoasun suunnitteli taiteilija Timo Sarpaneva, käsikirjoituksen laati 
fil.maist. Kai Laitinen ja valokuvauksen suoritti valokuvaaja Jürgen Vorberg; 
englanninkielisen version kirjoitti David Barrett MA, ranskankielisen rva Hé
lène Laszlo, ruotsinkielisen tri Bo Carpelan ja saksankielisen lehtori C-А von 
Willebrand. Teoksen kokonaispainosmäärä on 6.500 kpl, sen on painanut 
Frenckellin kirjapaino ja kansi on Tampellan Ambiente-kangasta.

Suomen tuntemus Yhdysvalloissa: Vuoden 1970 alussa suoritettiin Finnfacts- 
instituutin toimeksiannosta Yhdysvalloissa mielipidetutkimus, jolla pyrittiin 
selvittämään sikäläisten liikemiesten Suomea koskevia tietoja ja asenteita. 
Tutkimukseen osallistuneista 71 % yhdisti Suomen talouselämän design-tuot- 
teisiin, 45 % tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen, 34 % elintarviketeollisuuteen 
ja 33 % metalli- ja koneteollisuuteen. Näistä voidaan tekstiili- ja vaatetus- 
sekä osittain metalliteollisuuden tuntemus lukea myös taideteollisuuden an
sioksi.

ja ulkomaille

Taideteollisuustuotteiden vienti: Taideteollisuustuotteiden osuus maan koko- 
naisviennistä oli 1959 0.9 %, 1967 5 % ja 1970 7 %. Viennin arvo 1967 oli 
264 milj. mk ja 1970 736 milj. mk. Viennistä suurin osa on tekstiilejä, seuraa- 
vina ovat viennin arvon mukaisessa järjestyksessä huonekalut, jalkineet, kera
miikka ja lasi sekä korut.

TUNNUSTUKSIA
Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlandia -mitalin on Tasavallan Presidentti 
myöntänyt tekstiilitaiteilija Marjatta Metsovaaralle.

Taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvoston puheenjohtaja Jussi Saukkonen 
ojensi 14. 12. toimitusjohtaja H. O. Gummerukselle yhdistyksen hänen kunniak-57
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seen lyöttämän mitalin. Sen on suunnitellut kuvanveistäjä Kari Juva ja valmis
tanut Suomen Kultasepät Oy. Mitalia lyötettiin hopeisena viisi ja pronssisena 
60 kappaletta ja se on mitalitaiteesta kiinnostuneiden ostettavissa hintaan 
32 mk.

TAITEILIJAPROFESSUURI, PALKINTOJA JA APURAHOJA

Keraamikko Kyllikki Salmenhaara sekä kirjallisuuden ja elokuvataiteen edusta
jat nimitettiin ensimmäisiksi taiteilijaprofessoreiksi kolmivuotiskaudeksi 
1.4. 1970—31.3.73.
Taideteollisuusyhdistyksen Kaunis Koti -apurahan 3.000 mk sai muotitaiteilija 
Pentti Rinta käytettäväksi Italiaan suuntautuvaa opintomatkaa varten.
Valtion taideteollisuustoimikunta jakoi valtionpalkintoina yhteensä 30.000 mk 
seuraavasti: keraamikko Birger Kaipiainen 6.000 mk, veneentekijä Eino Antin- 
oja 3.000 mk, tekstiilitaiteilija Maija Isola 3.000 mk, mallintekijä Erik Johans
son 3.000 mk, sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapuro 3.000 mk, takoja Kauko 
Moisio 3.000 mk, hopeaseppä Hannes Niemi 3.000 mk, tekstiilitaiteilija Vuokko 
Nurmesniemi 3.000 mk ja sisustusarkkitehti Pirkko Stenros 3.000 mk.
Valtion kolmivuotinen taiteilija-apuraha myönnettiin tekstiilitaiteilija Elsa Mon- 
tell-Saaniolle ja yksivuotinen apuraha opiskelija Pekka Korpijaakolle, sisustus
arkkitehti Harry Moilaselle, keraamikko Piippa Tandefeltille, lasitaiteilija Oiva 
Toikalle ja opiskelija Jorma Vennolalle.
Taiteen keskustoimikunta jakoi taideteollisuusalalle sijoittuviin tarkoituksiin 
kahdeksan valtion kohdeapurahaa, yhteensä 57.750 mk.
Vuoden 1970 Lunning-palkinto S8.000 eli n. 33.000 mk jaettiin tasan lasitai
teilija Oiva Toikan ja tanskalaisen tekstiilitaiteilija Kim Näverin kesken.
Helsingin kaupungin taidepalkintoja jaettiin seuraaville muotoilijoille: sisustus
arkkitehti Pentti Hietanen 2.200 mk, keraamikko Airi Hortling 2.200 mk, opis
kelija Heikki Kiiski 1.700 mk ja mainosgraafikko Martti Mykkänen 2.500 mk.

JÄSENKUNTA

Yhdistyksen arpajaiset pidettiin joulukuussa. Voittojen yhteisarvo oli 2.867,90 
mk ja lukumäärä 51. Päävoiton, kultaseppämestari Kalevi Piiraisen suunnitte
leman kultaisen rannekorun (arvo 350 mk), sai rouva Eeva Saurio Niittylah- 
desta. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 3.083, joista maksavia 1.180 ja vapaa- 
jäseniä 1.903. Yhteisöjäseniä yhdistyksellä on 45. Henkilöjäsenmenot ovat 
olleet 5.530,65 mk.
Vuosikirja 1970 on jaettu jäsenetuna jäsenille.

TOIMISTO

Taideteollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja on ollut H. O. Gummerus. Koti
maan toimintaa on hoitanut valt.kand. Arno Sirviö. Yhdistyksen sihteeristöön 
kuuluivat rouva Harriet Andersson ja neiti Sirpa Hyttinen. Kassanhoitajana 
on ollut rouva Irja Hellén. Taideteollisuusmuseon ja museolautakunnan sih
teerin tehtävissä on ollut fil.yo. Kirsti Berg. Yhdistyksen kuva-arkistoa on 
hoitanut vapaaherratar Mary Wrede. Toimistoharjoittelijana on ollut neiti Sirk
ka Liisa Remander.
Yhdistyksestä on vuoden aikana lähetetty 3.466 kirjettä.
Hallintomenot ovat olleet 273.315,62 mk.

HALLINTO

Hallintoneuvosto

Puheenjohtaja kouluneuvos Jussi Saukkonen, varapuheenjohtaja arkkitehti 
Jonas Cedercreutz, sisustusarkkitehti Olli Borg, taiteilija Kaj Franck, rouva59
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Gummerus, pääjohtajaMaire Gullichsen-Nyströmer, toimitusjohtaja H. 0 ...... ,,
Runar Hernberg, vuorineuvos Paavo Honkajuuri, toimitusjohtaja Göran Kors
ström varatuomari Karl Langenskiöld, sisustusarkkitehti Lasse Ollinkan eko
nomi Pauli Paaermaa, sisustusarkkitehti Seppo Paatero, lainopin kand. K. 
Pakkala, taiteilija Jukka Pellinen, vuorineuvos O. Penttilä, taiteilija Des. D. 
h.c. Timo Sarpaneva, kauppaneuvos P. H. Taucher, toimitusjohtaja Ake Tjeder, 
taiteilija Tapio Wirkkala.

Johtokunta
Puheenjohtaja varatuomari Karl Langenskiöld, varapuheenjohtaja toimitusjoh- 
taia H. O. Gummerus, arkkitehti Pekka Laurila, sisustusarkkitehti Lasse OIJ n- 
kari, taiteilija Jukka Pellinen, johtaja Håkan Söderström, toimitusjohtaja Ake 
Tjeder.

Museolautakunta
Puheenjohtaja ,olmitus¡°j^ljlnjj0lÍj;pgp^nj,grraj¡Jo|j¡<alj.jj6{(ar|’IOLangenskÍ0ld^Util!

f¡|.tri Riitta Pylkkänen. Sihteeri fil.yo. Kirsti Berg.
sisustusarkkitehti Lisa 
maist. Seppo Niinivaara

Yhdistyksen edustajat
Taideteollisen oppilaitoksen johtokunnassa: varatuomari Karl Langenskiöld, 
henkilökohtainen varajäsen toimitusjohtaja H. O. Gummerus.

Helsingin kaupungin taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnassa 
tusarkkitehti Antti Nurmesniemi, varalla taiteilija Jukka Pellinen.

sisus-

taideteollisuustoimikunnassa: toimitusjohtaja H O. Gummerus, tai-Valtion 
teilija Timo Sarpaneva

toimitusjohtaja H. O. Gummerus, varatuomari KarlTaidehallin isännistössä 
Langenskiöld.

Gerda ja Salomo Wuorion säätiössä: toimitusjohtaja Åke Tjeder.

Suomen Frederik Lunning -palkintokomiteassa: toimitusjohtaja H O. Gum
merus.

taja

Kaunis Koti -lehden neuvottelukunnassa: avoin

Ulkomaanedustuksen virkatalokomiteassa: avoin.

Kansainvälisten kulttuurinäyttelyiden neuvottelukunnassa: 
H. O. Gummerus, varajäsen varatuomari Karl Langenskiöld.

vientinäyttelylautakunnassa (lakkautettu 14.5.1970) 
varatuomari Karl Langenskiöld.

toimitusjohtaja

toimitusjohtajaSuomen 
H. O. Gummerus, varajäsen

Yhdistyksen tilintarkastajat
Kauppat.maist. Nils von Essen HTM ja dipl.ekon. Ejnar Sandman 
lainopin kand. Sten Finne.

Kokoukset
Vuosikokous pidettiin 31.3.1970. Vuoden kuluessa on hallintoneuvosto kokoon
tunut kolme ja johtokunta kahdeksan kertaa.

KHT: varamies
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ÅRSBERÄTTELSE 1970

Skolutställnmgen »Föremål och miljö», som fr.o.m. 1968 visats 22 gånger 
i olika delar av landet, utgjorde under det gångna året hemlands-utställning- 
en. Konstindustrins stipendiesituation har till följd av de snabba växling
arna väckt intresse inom föreningen, och har en motsvarande utredning 
verkställts. I anslutning till föreningens 100-årsjubileum utges arbetet rörande 
den inhemska konstindustrins historia, och har man påbörjat de inledande 
undersökningarna.
Diapositivarkivet har kompletterats särskilt i fråga om diapositivserlerna 
med avseende på finländska stolar och finländsk keramik. Den allmänna 
konstindustriserien har spritts genom Finlands utrikespresentation.
Den utländska utställningsverksamheten har varit livlig och mångsidig. I prog
rammet för Latinamerikas ambulerande utställning har tre utställningsplatser 
ingått; i samma världsdel har utställningsverksamhet ägt rum I det nordiska 
samarbetets tecken. I Sovjetunionen har finländsk konstindustri presenterats, 
och därtill har flere utställningar anordnats för att belysa konstindustrins 
specialområden. Föreningen har på statens uppdrag publicerat Vision-boken, 
som kommit ut på fyra språk.

INHEMSK VERKSAMHET
Den ambulerande utställningen »Föremål och miljö»: Denna utställning, som 
belyser vardagsmiljön samt formgivningen som delfaktor, har under årets 
lopp varit exponerad på tre orter, sammanlagt 30 dagar. De besökandes 
antal har varit sammanlagt 2.300.
Utställningen »Föremål och miljö» ägde rum i Helsingfors stads svenska 
arbetarinstitut 23.1.— 6. 2.
Utställningen gästade 9.—21.9. Syd-Karelens museum i Villmanstrand, varvid 
1.887 personer besökte den — till största delen skolelever. I llomants sam- 
lyceum visades utställningen 12.—17.10.
De konstindustriella stipendierna: Antalet stipendier, som beviljats form
givare, har under de sista åren betydligt ökat. Särskilt har statens 
understödsåtgärder under åren 1969 och 1970 gjort stipendierna till ett 
betydelsefullt kulturpolitiskt hjälpmedel och lett till en omfattande diskussion 
angående dessa. Föreningen har verkställt en utredning rörande utveckling
en under de tre sistförflutna åren.
Konstindustrins historia: Fil. mag. Marika Hausen har fått i uppdrag att skriva 
den finländska konstindustrins historia, som ges ut i samband med före
ningens 100-årsjubileum 1975. De grundläggande undersökningarna i anslut
ning till detta arbete har satts igång hemma och i utlandet.

Arkiveringen: lordningsställandet av arkivet, som påbörjades i slutet av 1969, 
avslutades i maj: arbetet utfördes av hum. kand. Kari Pääskynen. Arkivet 
omfattar tiden mellan åren 1870 och 1965 och består av 117 arkivpärmar.

Utlåtanden: Föreningen har till statens konstindustrikommission ingivit ett 
förslag rörande utnämningen av en konstnärsprofessor för konstindustrin 
samt till undervisningsministeriet ett utlåtande beträffande betänkandet, som 
avgivits av kommissionen för Konstindustrieila läroverkets förnyande.

MUSEIVERKSAMHETEN
Museets verksamhet har koncentrerats på skötseln och kompletteringen av 
samlingarna i den mån de begränsade utrymmena tillåtit det. Samlingarna 
har i stor utsträckning reproducerats för föreningens diapositivarkiv. Repro
duceringen av i enskild ägo befintliga föremål har fortsatts och motsvarande 
uppgifter införts i kartoteket. Museet har bistått studerande med uppgifter 
och bilder. Kompletterings- och verifieringsarbeten har 
fil. stud. Anneli Kallio.

museet utförts av
63



Paratiisi-kulho. Osa Arabian uusimpiin kuuluvaa astiastoa. 
Paratiisi on koottava astiasto.

Esineitä valmistetaan myös valkoisina ja keltaisina, 
me kutsumme niitä Eevaksi ja Aatamiksi.

Uusin koriste on.Apilas. . J&
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Köp och gåvor: Under årets lopp har till museet köpts Dora Jungs textilier, 
Aino Marsio-Aaltos och Gunnel Nymans glas samt Siiri Hariolas, Tyra Lund
grens, Marita Lybecks, Mirjam Stäubers och Thure Öbergs keramik. Sam
lingarna har dessutom kompletterats med Bertel Gardbergs matbestickserie 
och Eric O. W. Ehrströms dubbelspänne.

Museet har mottagit gåvor av följande enskilda personer och institutioner: 
Clara Donner, Clara Ekholm och Johanna Weckman, Kaj Franck, H. O. Gum
merus, Sari Jankelow, Roger Lindberg, Mary Wrede, Wärtsilä/Helsingfors- 
fabriken och Wärtsilä/Notsjö.

J
lnd*trial de Finlandia»: Efter 

uÉMld, har utställningens prog- 
detta år omfattat Guadalajara, Mexiko, Caracas, Venezuela och Bogotá,

UTLÄNDSK VERKSAMHET
Latinamerikas ambulerande utställning »Arte
att sommaren 1969 ha visats i Mexikos huv 
ram
Kolumbien. Turnén baserar sig på verkställande direktören H. O. Gummerus 
underhandlingar: han har även på alla utställningsplatser tillhört organisations
kommittén. Utställningens arkitekt är silversmeden Börje Rajalin; i Caracas 
och Bogotá har vid uppställningen inredningsarkitekterna Marja och Pekka 
Karppanen bistått.

Följande formgivare och firmor deltar i den ambulerande utställningen i La
tinamerika: Kaija Aarikka, Aarikka-Koru: Tapio Wirkkala, A. Ahlström/Iittala 
Glasbruk: Alvar Aalto, Artek: Eero Aarnio, Asko; Rakel Sillanpää, Barker- 
Littoinen; Raili Konttinen, Ulla Rekola, Sirkka Sive, Talvikki Talvitie, Björne
borgs Bomull; Timo Sarpaneva, Finlayson-Forssa: Ritva Puotila, Uhra Sim- 
berg-Ehrström, Airi Snèlhnan-Hânninen, Mirja Tissari, Finska Handarbetets 
Vänner; Olof Bäckström, Bertel Gardberg, Fiskars; Bertel Gardberg, Tapio 
Wirkkala, Hackman; Yrjö‘Kukkapuro, Haimi; Paula Häiväoja, Kalevala Koru; 
Björn Weckström, Kruunu-Koru; Maija Isola, Anneli Qveflander, Hilkka Rahi
kainen, Marimekko; Reino Koski, Terttu Tornero, Neovius; Kristian Gullichsen, 
Norrmark Slöjd; Nanny Still, Helena Tynell, Riihimäen Lasi; Antti Nurmes
niemi, Vuokko Nurmesniemi, Studio Nurmesniemi; Voitto Haapalainen, Olli 
Mannermaa, Tehokaluste; Helena Koskivaara, Tellervo Strömmer, Fredrika 
Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopisto; Maija Kolsi-Mäkelä, Helmi Vuorel- 
ma; Rut Bryk, Göran Bäck, Kaj Franck, Anja Jaatinen, Birger Kaipiainen, 
Friedl Kjellberg, Francesca Lindh, Richard Lindh, Heljä-Tuulia Liukko-Sund- 
ström, Toini Muona, Gunvor Olin-Grönqvist, Ulla Procopé, Kyllikki Salmen
haara, Raija Tuumi, Wärtsilä/Arabia; Kaj Franck, Harry Moilanen, Antti Nur
mesniemi, Wärtsilä/Helsingforsfabriken; Kaj Franck, Oiva Toikka, Wärtsilä/ 
Notsjö.

Guadalajara 12.3.—26.3.: Utställningen var förlagd till konstindustriidkarnas 
hus i delstaten Jalisco (Casa de las Artesanías de Jalisco). Öppningen verk
ställdes av Jaliscos viceguvernör Salvador Villasenor och Konstflitförening- 
ens styrelseordförande Karl Langenskiöld. Vid öppningshögtidligheten var 
närvarande bl.a. Finlands ambassadör i Mexiko Klaus Castrén och konst
industrimuseets i Jalisco föreståndare, arkitekt Jorge Ramirez. Tillslutningen 
var utomordentlig: besökare sammanlagt 40.000.

Caracas 7.6.—5.7.: Utställningen öppnades av Venezuelas undervisnings
minister Hernandez Carabanos och verkställande direktören H. O. Gumme
rus. Venezuelas byggnads- och hälsovårdsminister Jesus Mayz Lyon, general
direktören för kultur- och konstförvaltningen Gloria Stolk, Finlands honorär- 
vicekonsul Javier Ayala Buroz och flere medlemmar av den finländska kolo
nin deltog i öppningshögtidligheterna. Den i Museo de Bellas Artes förlagda 
utställningen besöktes av sammanlagt 22.650 personer. På grund av allmän
hetens intresse förlängdes den ursprungligen utstakade tiden med två veckor. 
Med anledning av utställningen framfördes i Venezuelas TV flere program; 
verkställande direktören H. O. Gummerus framträdde i ett radioprogram som 
varade 25 minuter och höll han därtill ett föredrag i Caracas konstindustri
skola. Om utställningen skrevs i stor omfattning även i tidningspressen.65
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Bogotá 20.11.—14.12.: För uppställandet av den i Planetariebyggnaden för
lagda utställningen svarade Instituto de Crédito Territorial, vars representant 
dr Luis Alberto Villegas jämte Finlands konsul i Bogotá Ralf Thilén och 
verkställande direktören Fl. O. Gummerus öppnade utställningen. Vid öpp- 
ningshögtidligheten befann sig bland 300 inbjudna gäster bl.a. den kolum- 
bianska regeringens höga tjänstemän, representanter för diplomatiska kåren 
samt den finländska kolonin, företrädd av Finlands ambassadör i Kolumbien 
Torsten Tikanvaara och generalkonsul Erkki Albanko. Utställningen belystes 
av ett TV-program och generalkonsul Albanko intervjuades i radion.

Den finländska konstindustriutställningen, Minsk 10.—19.11.: I samarbete 
med Föreningen Finland-Sovjetunionen anordnade Konstflitföreningen i Vit- 
Rysslands huvudstad Minsk en konstindustriutställning, som anslöt sig 
till Finlands kulturvecka. I Institutets för teknisk estetik utställningssal hade 
konstindustrins och byggnadskonstens presentation anordnats parallellt. 
Konstindustriutställningens ändamål var att erbjuda åskådaren ett visuellt 
tvärsnitt av finländarnas dagliga livsmiljö och därtill hörande föremål. Ut
ställningens öppnande förrättades av undervisningsminister Meeri Kalavainen 
i närvaro av 450 inbjudna; den finländska kulturveckans officiella delegation 
bestod av professor Göran von Bonsdorff, regeringsrådet Olli Närvä och 
avdelningschefen Kalervo Siikala. Konstindustriutställningen togs i skär
skådande av ca 10.000 personer, dess planläggning hade anförtrotts inred
ningsarkitekt Esa Vapaavuori och som utställningens sekreterare fungerade 
fröken Kirsti Berg.

Till kulturveckans händelser hörde även inredningsarkitekt Esa Vapaavuoris 
föredrag om finländsk konstindustri. I Vit-Rysslands mest bemärkta dagliga 
tidningar och i flere andra sovjetrepublikers tidningar publicerades artiklar 
rörande den finländska konstindustrin. Även i radio och TV presenterades 
utställningen i olika delar av Sovjetunionen.

Konstindustriutställningens stomme utgjordes av fotoförstoringar, som kom
pletterades av ett urval föremål. Följande firmor var representerade: Aarikka- 
Koru, A. Ahlström/Iittala Glasbruk, Artek, Asko, Bunukka, Finlayson-Forssa, 
Fiskars, Flaimi, Helkama, Karhu-Sport, Lepokalusto, Martela, Metalliteos, Primo, 
Puuvillatehtaiden Myyntikonttori, Sarvis, Sohlberg, Studio Nurmesniemi, Upo, 
Wärtsilä/Arabia. Wärtsilä/Helsingforsfabriken, Wärtsilä/Notsjö.

Glasutställningen, Reykjavik: Konstflitföreningen sände i samband med Nor
diska rådets möte till Nordens Hus I Reykjavik en kollektion finländsk 
bruks- och konstglas; samtidigt presenterades i samarbete med Konstgrafiker
na finländsk bruksgrafik. Utställningen besöktes av 4.000—5.000 personer.
I glaskollektionen ingick följande formgivares alster: Alvar Aalto, Timo Sarpa
neva, Tapio Wirkkala, A. Ahlström/Iittala Glasbruk; Kaj Franck, Oiva Toikka, 
Wärtsilä/Notsjö.

Samnordisk utställningsaktlvltet
Under år 1970 anordnade Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges konst
industriföreningar fyra gemensamma framträdanden. Vill man karaktärisera 
sistförflutna års utländska utställningsaktivitet, är det ock skäl att under
stryka den bredd, som det nordiska samarbetet på konstindustrins område 
ernått. Erfarenheten har visat, att denna slags utställningsform är ändamåls
enlig, såväl ur synpunkten av ett effektivt utnyttjande av kostnaderna som 
i betraktande av en tillfredställande information.

Den första samnordiska konstindustriutställningen var den ambulerande ut
ställningen i Nord-Amerika »Design in Scandinavia», som under 1954—57 
visades i 24 städer i Förenta Staterna och Kanada. Utställningens namn 
utvecklade sig hastigt till det universellt kända begreppet »Scandinavian 
Design», som rättfärdigades genom de till klarhet och enkelhet siktande 
formgivningsprinciperna, som varit karaktäristiska för de sista årtiondenas 
nordiska konstindustri. Samarbetet fortsatte i Formes Scandinaves-utställ-67
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ningen i Frankrike 1958—59 och vidare med påtagligt positiva resultat i den 
ambulerande utställningen i Australien 1968—69.

»Exempla 70», München 14.—22.3.: De Nordiska länderna deltog med en ge
mensam, av inredningsarkitekten Lisa Johansson-Pape planlagd avdelning, 
som anslöt sig till Münchens 22. internationella handarbetsmässa. Danmark 
deltog med ett silver-, Finland med rye-, Norge med ett möbel- och Sverige 
med ett glasurval. Den nordiska avdelningen tilldrog sig stor uppmärksamhet 
bl.a. från de sydtyska och italienska TV-bolagens sida.

Verkställande direktören H. O. Gummerus valdes till viceordförande i den 
internationella juryn för »Exempla 70»-utställningen.

Det finländska urvalet av ryor belönades tack vare dess höga standard med 
utställningens gyllene specialpris. Den finländska kollektionen innefattade 
verk av följande konstnärinnor: Lea Eskola, Norma Heimola, Kirsti Ilvessalo, 
Maisa Kaarna, Katri Kiiskilä, Raija Lahtinen, Laila Leppänen, Ritva Puotila, 
Kirsti Rantanen, Liisa Ruusuvaara, Uhra Simberg-Ehrström, Mirja Tissari, 
Tuula Tuovio, Karin Wallin, Hilkka Vuorinen, Finska Handarbetets Vänner: 
Leena-Kaisa Halme, Terttu Tornero, Neovius; Airi Snellman-Hänninen.

»Desenho Industrial 70», Rio de Janeiro 14.12.70—7.2.71: Till industriform
givningens Il biennal, som anordnats i museet för modern konst Museo de 
Arte Moderna, hade de Nordiska länderna på Konstflitföreningens i Finland 
initiativ inbjudits som utländska deltagare. Som företagets koordineringsman 
har verkställande direktör H. O. Gummerus fungerat, i Rio de Janeiro var 
Finlands ambassad centralpunkten för anordningarna, varvid attachén Arto 
Vainiomäki hade hand om saken. I närvaro av 600 inbjudna höll Finlands 
ambassadör i Brasilien Heikki Leppo öppningstalet på de Nordiska ländernas 
vägnar. De svenska arkitekterna Jan Dranger och Johan Huldt gestaltade 
utställningen, vid valet av den finländska samlingen assisterade inrednings
arkitekten Perttu Mentula. På våren 1971 blir kollektionen utställd i Sao Paulo 
och Brasilia, därtill har Porto Algere, Belo Horizonte och Buenos Aires även 
ådagalagt intresse för utställningen.

Utställningens finländska material består, utom av konstindustri även av 
föremål representerande metall- och skeppsbyggnadsindustrierna; represen
terade är följande formgivare och firmor: Pekka Korpijaakko, Jorma Ven- 
nola, Aarikka-Koru; Alvar Aalto, Timo Sarpaneva, Tapio Wirkkala, A. Ahl
ström/Iittala Glasbruk; Alvar Aalto, Artek; Eero Aarnio, Asko; Katri Kiiskilä, 
Annikki Puuronen, Airi Snellman-Hänninen, Karin Wallin, Finska Handarbetets 
Vänner; Bertel Gardberg, Olof Bäckström, Fiskars; Bertel Gardberg, Tapio 
Wirkkala, Hackman; Yrjö Kukkapuro, Haimi; Juho Jussila; Björn Weckström, 
Kruunu-Koru; Maija Isola, Katsuji Wakisaki, Marimekko; Maija Augustsson, 
Marketta Jalkanen, Maisa Kaarna, Neovius; Kristian Gullichsen, Norrmark 
Slöjd; Timo Sarpaneva, Opa; Timo Sarpaneva, Primo, Erkkitapio Siiroinen, 
Riihimäen Lasi; Timo Sarpaneva, Rosenlew; Vuokko Nurmesniemi, Studio 
Nurmesniemi; Jaakko Halko, Timo Sarpaneva, Tampella; Heidi Blomstedt, 
Trafinn; Upo; Yrjö Turkka, Voimaradio; Birger Kaipiainen, Anja Jaatinen, Ulla 
Procopé, Wärtsilä/Arabia; Kaj Franck, Leif Eriksson, Antti Nurmesniemi, 
Wärtsilä/Helsingforsfabriken; Kaj Franck, Heikki Orvola, Oiva Toikka, Wärt- 
silä/Notsjö.

Den nordiska keramikutställningen, Tel-Aviv 30.11.70—28.2.71: Den i Haaretz 
museum förlagda utställningen öppnades av Finlands ambassadör i Israel 
Algar von Heiroth, som representant för de Nordiska länderna, och bevistades 
högtidligheten av bl.a. borgmästaren i Tel-Aviv. I utställningen ingick följande 
finländska keramikers arbeten: Rut Bryk, Liisa Hallamaa, Birger Kaipiainen, 
Francesca Lindh, Ulla Procopé, Raija Tuumi, Wärtsilä/Arabia.

Matbestickutställning, Rio de Janeiro: I Museu de Arte Moderna försiggick 
i början av året en internationell matbestickutställning, till vars nordiska 
avdelning Konstflitföreningen ombesörjde det finländska materialet. Utställ-69
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ningen har sedermera ambulerat även på andra orter i Brasilien. De finländska 
deltagarna var Bertel Gardberg, Fiskars; Bertel Gardberg, Hackman; Tapio 
Wirkkala, Hopeakeskus.

Övrig utlandsaktivitet: Konstflitföreningen ordnade Finlands deltagande i Wa
les internationella textilutställning samt var behjälplig vid utställningen »Mo
dern Chairs 1918—70» i Londons Victoria and Albert Museum, varvid föl
jande finländska formgivares produktion var företrädd: Alvar Aalto, Eero Aar
nio, Carl-Johan Boman, Yrjö Kukkapuro, Antti Nurmesniemi, Ilmari Tapiovaara.

Dora Jungs bildvävnadskollektion var genom föreningens förmedling i april 
förlagd till Köpenhamns Kunstindustrimuseum. Föreningen förmedlade till 
Konstgrafikerna en kallelse till grafikutställningen i Wien sommaren 1970 
samt till Industrikonstförbundet Ornamo en kallelse till keramikbiennalen 
i Vallauris, som försiggick i juli-september; i biennalen deltog de finländska 
keramikerna Liisa Hallamaa, Eija Karivirta, Francesca Lindh och Toini Muona, 
bland vilka Liisa Hallamaa förlänades »Hosfield de golfe-Juan» -priset. Före
ningen har till Finland förmedlat den av Neue Sammlung i München samman
ställda »Objektive Architektur» -utställningen.

I Juryn för den av de nordiska sparbankerna anordnade formgivningstävling
en för sparbössor representerades Konstflittföreningen av konstnären Jukka 
Pellinen. Tävlingens första pris tillföll svensken Lars Ringholm med hans 
folderliknande och med myntmätare försedda förslag; formgivaren Heikki 
Metsä-Ketelä blev nummer två med sitt bordkalenderskrin, som även är 
försett med myntmätare; tredje priset gick till dansken Per Dyring Chris
tiansen. Verkställande direktören H. O. Gummerus har kallats till jurymedlem 
i Cantú's internationella möbeltävling.

Van Nostrand Reinhald Company publicerade i Förenta Staterna i slutet av 
året den av Donald J. Willcox författade serien om fem böcker, i vilka 
Nordens nya vävnad, broderi, keramik och smycken samt träformgivning 
presenteras. Föreningen har bistått bokseriens författare.

Utställningsplaner: Konstflitföreningen anordnar tillsammans med Ateneums 
Konstmuseum och Finlands arkitekturmuseum i Stockholms Nationalmu
seum hösten 1971 en omfattande bild- och byggnadskonst- samt konst
industriutställning »Finlands sekelskifte 1900». I Röhsska konstlöjdmuseet 
i Göteborg föranstaltas i samband med stadens 350-årsjubileum en sam
nordisk utställning, som ordnas gemensamt av de nordiska konstindustri
föreningarna. I kulturutbytesfördraget mellan Frankrike och Finland ingår 
som Konstflitföreningens andel en utställning av ryor i Paris eller någon 
stor landsortsstad samt en utställning som presenterar finländska herrgårds- 
bibliotek från 1700—1800-talen. Ungern, Bulgarien och Jugoslavien har för
hört sig angående utställningen av ryor. Underhandlingar har ägt rum om en 
presentation av finländsk konstindustri i Musée des Arts Décoratifs i Lau
sanne.
I utställningen »Exempla 71», som anordnas i Tyska Förbundsrepubliken i 
mars, deltar de nordiska konstindustriföreningarna — i likhet med förra 
året — med en gemensam avdelning, vars tema är barnets miljö; avdel
ningen planläggs av den norska arkitekten Peter Opsvik. Konstflitföreningen 
sänder en kollektion smycken till specialutställningarna, som anordnas vid 
internationella handarbetsmässan i München i mars samt i samband med 
Dürers 500-årsjubMeum i Nürnberg I april.
Med Victoria and Albert Museum i London har underhandlingar ägt rum om 
sändandet av en kollektion ryor.
Det var meningen att den av föreningen sammanställda omfattande kaval
kaden av finländskt glas skulle ha anordnats i Amsterdams Stedelijk-museum 
i samband med Republikens Presidents statsbesök i Holland våren 1971, 
men på grund av att besöket uppskjöts kommer utställningen att äga rum 
1972. Meningen är att utställningen går även till Wien (Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst) och eventuellt till München (Neue Samm
lung). Konstnären Tapio Wirkkala är utställningens arkitekt.71
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XV Triennalen i Milano torde enligt planerna öppnas i maj 1972; i underhand
lingarna rörande dessa planer har de Nordiska länderna representerats av 
verkställande direktören H. O. Gummerus.

De finländska utlandsutställningarna på 1960-talet: Undervisningsministeriets 
rådplägningskommission för internationella kulturutställningar har uppgjort 
en förteckning över 1960-talets utländska utställningar. Enligt förteckningens 
klassificering har Konstflitföreningen det största antalet egna stora utställ
ningar (52), de följande i detta avseende är Finlands arkitekturmuseum 
(32) och Ateneums Konstmuseum (20)

KONSTINDUSTRINS BEKANTGÖRANDE
Under året har föreningen från Tidningarnas Annonsbyrå erhållit 1.553 kon
trollerade artiklar om konstindustri. Med undantag av pressmottagningar i 
egen regi har Konstflitföreningens pressmeddelanden förmedlats av FNB 
och Ekonomiska informationsbyrån.

Den viktigaste formen för den till pressen riktade utländska informations
verksamheten har varit journalistbesöken, som föreningen delvis anord
nat på eget initiativ, samtidigt som man också svarat för program 
och information om konstindustri för journalister, som av utrikesminis
teriet och andra institutioner inbjudits till vårt land. Föreningen har 
bistått vid publiceringen av Finlands Utrikeshandelsförbunds tidning »De
signed in Finland» och av handels- och industriministeriets samt press
avdelningens vid utrikesministeriet tidning »Look at Finland». Genom 
att göra upp reseprogram, ordna besök samt tillhandahålla informations
material har föreningen bistått bl.a. följande utländska tidningsmän och 
representanter för konstindustrin; dipi.ing. Johan Beyer — Orrefors Glas
bruk; dr Witold Chroscicki — konstakademin i Warszawa; Mr. Graham Hughes
— Goldsmiths’ Hall, London; Mr. Raoul Baudish — Incorporated Agencies 
Pty. Ltd., Sydney; Mr. R. Whitechurch — Finnish Importing Co., Northbridge 
N.S.W., Australien; Mr. Donald J. Willcox, New York; Mr. M. van Gerwen — 
Weverij de Ploeg Nv, Bergeyk, Holland; herr Rolf Hoffman — Finnland Tou
ristik Information, München; Mr. Yutaka Sasaki — Takashima Co., Ltd., To
kio; Mrs. Adrienne Moore Douglas — Investment Banking, New York; Mrs. 
Peroni — Abitare, Milano; arkitekt M. Iranpour, Teheran, Iran; textilkonst- 
närinnan Nina Langebaek, Köpenhamn; Mrs. Francis Heard — House Beauti
ful, New York; Mr. och Mrs. Hildon Sansoni -—- JDRSrd Fund, New York; 
arkitekt Mieczyslaw Piprek, Warszawa; professor Aida, Japan; Mr. Yamaya, Ja
pan; Mr. och Mrs. Ignacio Romero — Bazaar de Sabado, Mexiko; Mr. och Mrs. T. 
W. Overmars-Woerdeman — DeVronn & Haar Huis, Holland; dr Pius Michael 
Prutscher — Amtsführender Stadtrat für Wirtschaftsgelegenheiten, Wien; M. 
Olivier Boyd, Paris; Mr. och Mrs. Graham de Grouchy — Craftsmans Market, 
Brisbane, Australien; arkitekt Werner Blaser, Basel; direktör Wend Fischer
— Die Neue Sammlung, München; herr T. Brandstrup, export manager — 
Georg Jensen Sølvsmedia, Köpenhamn; Mme. Pierrette Pompon Bailhache — 
Maison Marie-Claire, Paris; Mme. Carmen Portinho — Escola Superior de 
Desenho Industrial, Rio de Janeiro; museidirektör E.L.L. de Wilde — Stede
lijk-museum, Amsterdam; professor Kenji Fujimori, Japan; M. Philippe Por
cher — Balamundi, Lille; Miss Jane Abrams — The News, New York; 
Mr. Tom Brouws — Holland Radio; Mr. Klaus Hoffman — Hoffman Chinery 
& Associates Ltd., Alberta, Kanada; Mr. Carol Högben — Victoria and Albert 
Museum, London; herr Harald Aase jr. — Theodor Olsens Ef tf., Bergen; 
Mrs. Sigrún Jónsdottir, Reykjavik.

Magister Jaakko Lintinen har representerat föreningen som den engelska 
tidskriften Design Magazines korrespondent i Finland.

Bildarkivet och diapositivserierna: Föreningens bildarkiv innehöll I årets slut 
sammanlagt 1.550 färgdiapositiv, av vilka 250 anskaffades under 1970 års lopp. 
Föreningens diaserier innehåller 50 eller alternativt 36 bilder samt ett ca 
tiosidigt föredrag och en bildförteckning. Bilderna produceras i tvenne ver
sioner, av vilka den ena är avsedd för utländsk publik och den andra för73
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inhemsk, närmast för läroverkens teckningsundervisning. Texten till den för 
utlandet avsedda serien översätts till engelska, franska, svenska och tyska. 
Av den först fullbordade serien, som belyser den inhemska konstindustrins 
allmänna utveckling, har utrikesministeriet köpt 25 stycken, handels- och 
industriministeriets turistråd 10 och Finnair 5. Därtill har serien sålts och 
uthyrts till hem- och utlandet.
Vid årets slut fullbordades serien, som belyser den finländska stolens ut
vecklingsskeden, vilken serie sprids via de utländska representationerna.
I sitt avslutningsskede befinner sig serierna, som handlar om finländsk 
keramik och bokkonst. Under arbete befinner sig bl.a. serierna rörande glas, 
ryor, bruksgrafik och metallkonst.
Försäljningspriset för en 50 bilders serie är 200 mk och för en 36 bilders 
serie 150 mk; utlåningsavgifterna är respektivt 15 mk/vecka och 11 mk/ 
vecka. Studerande får 50 % rabatt på priset genom att förete sin studiebok. 
Under årets lopp har till hem- och utlandet sänts ca 750 diapositiv. Bilder 
har bl.a. använts vid Helsingfors universitets konsthistorieundervisning. 
Svart-vitt-fotografiernas arkiv har kompletterats med ca 200 nya bilder, och 
kartoteket omfattar ca 2.800 bilder. Till utlandet har för tidningspressen och 
publikationsverksamheten sänts 185 svart-vitt-bilder.
Arkivet har även stått till den hem- och utländska pressens, forskares och 
studerandes disposition.
Hum. kand. Marjatta Levanto har utfört insamlande, kontroll och katalogi
sering av uppgifter, som hänför sig till diapositiven.

Vision-boken: Konstflitföreningen har på utrikesministeriets uppdrag utgivit 
Vision-boken, som ur formgivningens synpunkt framställer Finlands historia. 
Den på engelska, franska, svenska och tyska utkomna boken är avsedd som 
gåvobok. För dess idé svarade verkställande direktören H. O. Gummerus, 
för dess konstnärliga utstyrsel står konstnär Timo Sarpaneva, texten för
fattades av fil. mag. Kai Laitinen och fotograferingen verkställdes av foto
grafen Jürgen Vorberg; den engelska versionen skrevs av David Barret MA, 
den franskspråkiga av fru Hélène Laszlo, den svenskspråkiga av dr Bo Car
pelan och den tyskspråkiga av lektor C.-A. von Willebrand. Bokens totala upp
laga är 6.500 exemplar, den är tryckt på Frenckellska Tryckeriet och pärmen 
är av Tampellas Ambiente-tyg.

Finland-kännedomen i Förenta Staterna: I början av år 1970 utfördes på 
Finnfacts-institutets initiativ en åsiktsgallup i Förenta Staterna, som gick ut 
på att försöka klarlägga de därvarande affärsmännens kunskaper och attityder 
i fråga om Finland. Av de tillfrågade kombinerade 71 % Finlands ekonomiska 
liv med design-produkter, 45 % med textil- och beklädnadsindustrin, 34 % 
med livsmedelsindustrin och 33 % med metall- och maskinindustrin. Av 
dessa torde kännedomen om textil- och beklädnads- och dels även maskin
industrin kunna tillskrivas konstindustrins förtjänst.

Export av konstindustriprodukter: Konstindustriprodukternas andel av landets 
totalexport var 1959 0.9 %, 1967 5 % och 1970 7 %. Exportvärdet 1967 
var 264 milj. mk och 1970 736 milj. mk. Största delen av exporten utgörs av 
textilier, de följande grupperna uppräknade enligt exportvärdet är möbler, 
skodon, keramik och glas samt smycken.

ERKÄNNANDEN

Republikens President har förlänat textilkonstnärinnan Marjatta Metsovaara 
Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons Orden.

Ordföranden för Konstflitföreningens förvaltningsråd Jussi Saukkonen över
räckte 14.12. till verkställande direktören H. O. Gummerus den av förenin
gen till hans ära präglade medaljen. Den har utförts av bildhuggaren Kari 
Juva och tillverkats av Suomen Kultasepät Oy. Av medaljen präglades fem 
i silver och 60 i brons och kan av medaljkonst intresserade köpas till ett 
pris av 32 mk.75
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KONSTNÄRSPROFESSUR, BELÖNINGAR OCH STIPENDIER

Keramikkonstnärinnan Kyllikki Salmenhaara samt litteraturens och filmkonst
ens företrädare utnämndes till de första konstnärsprofessurerna för tre
årsperioden 1.4.1970—31.8.1973.

Konstflitföreningens Kaunis Koti -stipendium 3.000 mk gavs åt modekonst
nären Pentti Rinta att användas för en studieresa till Italien.

Statens konstindustrikommission utdelade som statspris sammanlagt 30.000 
mk som följer: keramikern Birger Kaipiainen 6.000 mk, båtbyggaren Eino 
Antinoja 3.000 mk, textilkonstnärinnan Maija Isola 3.000 mk, modelltillver
karen Erik Johansson 3.000 mk, inredningsarkitekten Yrjö Kukkapuro 3.000 
mk, smeden Kauko Moisio 3.000 mk, silversmeden Hannes Niemi 3.000 mk, 
textilkonstnärinnan Vuokko Nurmesniemi 3.000 mk och inredningsarkitekten 
Pirkko Stenroos 3.000 mk.

Statens treåriga konstnärstipendium förlänades textilkonstnärinnan Elsa Mon- 
tell-Saanio och det ettåriga stipendiet studeranden Erkki-Pekka Korpijaakko, 
inredningsarkitekt Harry Moilanen, keramiker Piippa Tandefelt, glaskonstnären 
Oiva loikka och studeranden Jorma Vennola.

Centralkommissionen för konst utdelade för konstindustriella ändamål åtta 
statens projektstipendier, sammanlagt 57.750 mk.

Lunnlngspriset för 1970 S8.000 eller ca 33.000 mk utdelades jämnt mellan 
glaskonstnären Oiva Toikka och den danska textilkonstnärinnan Kim Naver.

Helsingfors stads konstpris tilldelades följande: inredningsarkitekten Pentti 
Hietanen 2.200 mk, keramikern Airi Hortling 2.200 mk, studeranden Heikki 
Kiiski 1.700 mk och reklamgrafikern Martti Mykkänen 2.500 mk.

MEDLEMSVERKSAMHETEN
Föreningens medlemslotteri anordnades i december. Vinsternas samman
lagda värde var 2.867,90 mk och antal 51. Huvudvinsten, ett av guldsmedsmäs
taren Kalevi Piirainen utarbetat guldarmband (värde 350 mk), vanns av fru 
Eeva Saurio, Niittylahti. Föreningens medlemsantal har varit 3.083, av vilka 
betalande 1.180 och 1.903 frimedlemmar. Antalet industrimedlemmar är 45. 
Personmedlemsutgifterna har varit 5.530,65 mk.
Årsboken 1970 har utdelats som medlemsförmån till medlemmarna.

BYRÅN
Konstflitföreningens verkställande direktör är H.O. Gummerus. Den inhemska 
verksamheten sköttes av pol.kand. Arno Sirviö. Till föreningens sekretariat 
hör fru Harriet Andersson och fröken Sirpa Hyttinen. Föreningens kassörska 
är fru Irja Hellén. Fil.stud. Kirsti Berg har verkat som sekreterare för både 
konstindustrimuséet och museinämnden. Föreningens bildarkiv har skötts 
av friherrinnan Mary Wrede. Fröken Sirkka Liisa Remander har arbetat som 
byråpraktikant.
Föreningen har under verksamhetsåret avsänt 3.466 brev.
De administrativa utgifterna har utgjort 273.315,62 mk.

STYRELSE

Förvaltningsrådet
Ordförande skolrådet Jussi Saukkonen, viceordförande arkitekt Jonas Ceder- 
creutz, inredningsarkitekt Olli Borg, konstnär Kaj Franck, fru Maire Gullichsen- 
Nyströmer, verkställande direktör H.O. Gummerus, chefdirektör Runar Hem
berg, bergsrådet Paavo Honkajuuri, verkställande direktör Göran Korsström, 
vicehäradshövding Karl Langenskiöld, inredningsarkitekt Lasse Ollinkari, eko-77
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Rauli Paaermaa, inredningsarkitekt Seppo Paatero, jur.kand. K. Pakkala, 
konstnär Jukka Pellinen, konstnär Des. D. h.c. Timo Sarpaneva, kommerserådet 
P. H. Taucher, verkställande direktör Åke Tjeder, konstnär Tapio Wirkkala.

Styrelsen

Ordförande vicehäradshövding Karl Langenskiöld, viceordförande verkställande 
direktör H. O. Gummerus, arkitekt Pekka Laurila, inredningsarkitekt Lasse 
Ollinkari, konstnär Jukka Pellinen, direktör Håkan Söderström, verkställande 
direktör Åke Tjeder.

Museinämnden

Ordförande verkställande direktör H. O. Gummerus, arkitekt Jonas Ceder- 
creutz, inredningsarkitekt Lisa Johansson-Pape, vicehäradshövding Karl Lan
genskiöld, fil.mag. Seppo Niinivaara, fil.dr Riitta Pylkkänen. Sekreterare fil. 
stud. Kirsti Berg.

Föreningens representanter

I Konstindustriella läroverkets styrelse: vicehäradshövding Karl Langenskiöld, 
personlig suppleant verkställande direktör H. O. Gummerus.

I Helsingfors stads kommission för utdelning av konst- och litteraturstipen
dier: inredningsarkitekt Antti Nurmesniemi, suppleant konstnär Jukka Pellinen.

I statens konstindustrikommission: verkställande direktör H.O. Gummerus, 
vicehäradshövding Karl Langenskiöld.

I principalrådet för Stiftelsen Helsingfors Konsthall: verkställande direktör 
H. O. Gummerus, vicehäradshövding Karl Langenskiöld.

I Gerda och Salomo Wuorios stiftelse: verkställande direktör Åke Tjeder.

I Finlands Frederik Lunning priskommitté: verkställande direktör H. O. Gum
merus.

I Konstflitföreningens i Finland Kaunis Koti-stipendienämnd: ordförandena i 
föreningens förvaltningsråd och styrelse samt verkställande direktören.

I tidskriftens Kaunis Koti redaktionsråd: vakant.

I Utlandsrepresentationens tjänstebostadskommitté: vakant.

I Konsultativa kommissionen för internationella kulturutställningar: verkstäl
lande direktör H.O. Gummerus.

I Finlands Exportutställningsnämnd (upphört 14.5.1970): verkställande direktör 
H.O. Gummerus, suppleant vicehäradshövding Karl Langenskiöld.

Föreningens revisorer

Ekon.mag. Nils von Essen GRM och dipl.ekon. Ejnar Sandman CGR: suppleant 
jur.kand. Sten Finne.

Sammanträden

Årsmötet hölls 31.3.1970. Under året har förvaltningsrådet sammanträtt tre 
gånger och styrelsen åtta gånger.

nom
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