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KOULU JA MUSEO

Kun Taideteollinen oppilaitos heinäkuun ensimmäisenä päivänä 1965 
siirtyi valtion omistukseen, päättyi Taideteollisuusyhdistyksen historiassa 
miltei vuosisadan kestänyt ajanjakso, jolloin yhdistyksen toiminta suurelta 
osaltaan keskittyi koulun ympärille. Yhdistyksen johdolle tuntui jo vuosisadan 
alusta lähtien luonnolliselta, että maamme taideteollinen koulutus suurteolli
suuden esittämien vaatimusten kasvaessa ei voinut kehittyä ajanmukaisella 
tavalla koulun ollessa yksityisomistuksessa. Kun koulu nyt on siirtynyt valtion 
omistukseen ja astunut uuteen aikaan, sille toivottavasti avautuu nykyajan 
tarpeitten mukaiset mahdollisuudet laajennetussa muodossa palvella teolli
suuttamme. Toivottavasti myös mahdollisuudet korkeakoulusuunnitelmissa 
ovat ratkaisevalla tavalla lisääntyneet.

Tässä lähinnä Taideteolliselle oppilaitokselle omistetussa vuosikirjassa 
tarkastelee rehtori Markus Visanti taideteollisen koulutuksen vaiheita 
maassamme.

Useita vuosikymmeniä odotettu taideteollisuusmuseon uudelleenjärjestely 
on nyt päässyt vauhtiin samoin tutkimustyötä ja informaatiota palvelevan 
kuva-arkiston laatiminen. Yhdistyksen kotimaisen valistus- ja kasvatustoi
minnan tehostuminen tulee toivottavasti rakentamaan sitä taideteollisuudelle 
suopeata ilmapiiriä, joka luo lisääntyviä työmahdollisuuksia uusille muotoi
lijapolville. Yhdistyksen ja koulun jatkuva yhteistyö on paremman ja moni- 
säikeisemmän muotomaailman luomisen edellytys.
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SKOLAN OCH MUSÉET

Den 1 juli 1965 övergick Konstindustriella läroverket i statens ägo och en 
nära hundraårig tidsperiod i Konstflitföreningens historia har gått till ända. 
Under denna period kretsade föreningens verksamhet i huvudsak kring 
skolan. Och att den ej länge kunde vara i privatägo var ett faktum, som 
redan i början av detta sekel stod klart för föreningens ledning, i all syn
nerhet som storindustrins berättigade krav på en ändamålsenlig konst- 
industriell skolning måste tillgodoses. Nu när Läroverket övertagits av sta
ten och ett nytt skede inletts, har man allt skäl att hoppas på ökade möj
ligheter för skolan och att den i enlighet med tidens krav ytterligare skall 
kunna tjäna landets industri. Även har man skäl att hoppas att möjligheterna 
för att få till stånd den länge planerade högskolan nu inträtt i ett avgörande 
skede.

Årsboken är närmast tillägnad Konstindustriella läroverket, vars rektor 
Markus Visanti i en översikt ger en bild av läroverkets öden.

Den sedan länge planerade nyorganisationen av Konstindustrimuséet kan 
nu inledas. Likaså inrättandet av ett bildarkiv, som skall tjäna information 
och forskning. Denna intensifiering av föreningens verksamhet hoppas vi 
skall skapa en gynnsam atmosfär för konstindustrin i allmänhet och ge 
ökade arbetsmöjligheter åt den nya generationen formgivare. Det fortsatta 
samarbetet mellan Konstflitföreningen och Konstindustriella läroverket är en 
förutsättning för skapandet av en ytterligare mångsidig formvärld.
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MARKUS VISANTI:

TAIDETEOLLISESTA KOULUTUKSESTA

1842 perustettiin maahamme ammatillinen sunnuntaikoulu, ¡onka tarkoituk- 
oli opettaa käsityöläisille yleissivistystä. Vähän myöhemminsena

perustettiin teknilliset reaalikoulut, jotka olivat puhtaasti teollisille 
aloille johtaviin asemiin pyrkiviä varten. Nämä kaksi oppilaitosta 
olivat alkuna taideteollisuuden ja tekniikan opetukselle.

1858 julkaistiin asetus sunnuntaikoulujen rinnalle perustettavista iltakou
luista, jotka oli tarkoitettu niiden ylemmiksi kursseiksi.

1870 julkaisi professori C. G. Estlander kirjan "Suomen taiteen ja teollisuu
den tähänastinen ja tuleva kehitys", jossa hän totesi taiteen siirtyneen 
pois normaalin ihmisen sekä teollisuuden ulottuvilta. Samana vuonna 
kokoonnuttiin professori Z. Topeliuksen puheenjohdolla pohtimaan 
alan kysymyksiä. Tilaisuudessa ehdotti professori Estlander veisto- 
koulun (slöjdskola) perustamista. Tämän koulun tarkoituksena tulisi 
olla lähentää käyttötaide teollisuuteen.

1871 alkoi veistokoulu toimintansa, se oli ammatillisten iltakoulujen suora
nainen jatko. Koulun johtajana toimi tehtailija L. J. Källström puoli 
vuotta, sen jälkeen arkkitehti F. Granholm.

1874 oli koulussa lopetettava opetus huoneiston puutteen johdosta. Tällöin 
heräsi ajatus yhdistyksen perustamisesta, "joka ottaisi haltuunsa niin 
veistokoulun kuin aikaisemmin perustetun taideteollisen kokoelmankin 
sekä ylipäätään toimisi maamme taideteollisuuden hyväksi".

1875 huhtikuun 28. päivänä vahvisti maan hallitus säännöt "Yhdistykselle 
Suomen Taideteollisuutta varten". Samana vuonna jatkoi veistokoulu 
toimintaansa uusin voimin. Asessori C. J. Wikberg valittiin koulun
tarkastajaksi.

1878 osallistui koulu Pariisin maailmannäyttelyyn, ja sai osansa kouluyli
hallituksen yleisen ryhmän kultamitalista.

1879: stä lähtien toimi tarkastajana arkkitehti Th. Höijer.
1880 nimitettiin koulun johtajaksi fil.maist. Ernst Nordström.

käsitti koulu veistokoulun lisäksi "koneenkäyttäjä-, värkmestari- ja 
rakennusmestarikoulun". Samana vuonna Helsingissä järjestetyssä 
Suomen ensimmäisessä teollisuusnäyttelyssä sai koulun oppilastyö- 
ryhmä ensimmäisen palkinnon. Vielä Moskovassa pidetyssä yleisessä 
näyttelyssä saivat oppilastyöt kultamitalin.

1881
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1 nimitettiin tarkastajaksi arkkitehti, professori Armas Lindgren.
1 valittiin rehtoriksi arkkitehti Werner von Essen. Samana vuonna 

esitettiin professori Lindgrenin laatima uusi opetussuunnitelma ja 
osastojakoehdotus vahvistettavaksi. Tällöin muodostui koulu sellai
seksi, jonkalaisena se vielä nytkin periaatteellisesti toimii.

1922 ehdotettiin, että koulu olisi "otettava taloudellisessa suhteessa valtion 
huostaan asetuksenmukaisesti turvattuna".

1926 perustettiin graafisen taiteen osasto.
1930 perustettiin tekstiilitaiteen osasto. Professori Lindgrenin jälkeen tuli 

tarkastajana hänen seuraajakseen professori J. S. Sirén.
1930- luku oli aikaa, jolloin suomalainen taideteollisuus alkoi saada pysy

västi korkeatasoisen sijan maailman silmissä. Ei ole syytä unohtaa op
pilaitoksen merkitystä tämän yhteydessä.

1938 alkoi kuvaamataidonopettajaosasto toimia ylioppilaspohjaisena.
1940- luku oli koulun toiminnassa kuten kaikkialla muussakin kehityksessä 

pikemminkin takaperoista sotien aiheuttaman epävarmuudentunteen, 
materiaalipulan ja kansainvälisten yhteyksien puuttumisen vuoksi.

1941 asetti Valtioneuvosto komitean "käsittelemään ja tekemään ehdotuksia 
Taideteollisuuskeskuskoulun aseman järjestämisestä ja tutkimaan myös

1884 perustettiin päiväopetuksena koristemaalausosasto ja
1885 piirustuksen opettajaosasto, jota pidettiin mitä tärkeimpänä mm. teol

lisuuden eri aloille pyrkivien valmistavana, jo varhain tapahtuvana 
peruskoulutuksena.

1886 alkoi teollisuuden ja taiteen ajattelutavoissa vallita niin erilainen 
käsitys, että katsottiin parhaaksi erottaa puhtaasti teolliset osastot 
ns. taideteollisista. Tällöin jakautui oppilaitos saman hallinnon alla 
toimivana kahtia. Teollisista osastoista muodostettiin teollisuuskoulu 
(nykyinen Helsingin teknillinen oppilaitos). Taideteollinen osa alkoi 
toimia kahtena kouluna, taideteollinen keskuskoulu (nykyinen Taide- 
teollisuusopisto) päiväopetuksena sekä ylempi käsityöläiskoulu (nykyi
nen Taideteollinen ammattikoulu) iltaopetuksena.

1887 muutti oppilaitos Ateneum-rakennukseen, joka oli rakennettu sitä 
varten.

1900 siirrettiin osaksi erimielisyyden ja osaksi tilanahtauden johdosta 
puhtaasti teknilliset osastot pois Ateneum-rakennuksesta. Arkkitehti 
Jac. Ahrenberg valittiin tarkastajaksi ja hän hoiti tätä tehtävää aina 
vuoteen 1913 saakka.

1902 nimitettiin arkkitehti Armas Lindgren koulun taiteelliseksi johtajaksi. 
Hän laati koululle uuden opetusohjelman.

1907 totesi arkkitehti Lindgren Ateneum-rakennuksen liian ahtaaksi, vanhan
aikaiseksi sekä työskentelylle epäkäytännölliseksi.

1909 aloitettiin huonekalukomposition opetus.
1912 arkkitehti Lindgren erosi ja taiteelliseksi johtajaksi valittiin arkkitehti 

Rafael Blomstedt.
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mahdollisuuksia sen valtion haltuun ottamisesta sekä uuden huonels- 
hankkimisesta Taideteollisuuskeskuskoululle." Komitean puheen

johtajaksi Valtioneuvosto kutsui Taideteollisuusyhdistyksen 
neuvoston puheenjohtajan professori J. S. Sirénin.
Keskuskoulun huoneistokysymystä harkitessaan komitea oli tullut siihen 
tulokseen että laitosta varten tulisi rakennuttaa uusi talo. Suomen Tai
deteollisuusyhdistyksen ja Suomen Taideyhdistyksen anomuksesta Hel
singin kaupunginvaltuusto varasi E. Hesperian-, Mechelinin- ja Museo- 
katujen ympäröimän tontin edellämainittuun tarkoitukseen. Komitean 
tilauksesta professori J. S. Sirénin arkkitehtitoimisto laati tulevan 
rakennuksen luonnospiirustukset valtioneuvoston myöntämän määrä
rahan turvin.
joulukuun 30. päivänä antoi Taideteollisuuskeskuskoulukomitea mietm- 

komitean ehdotukset eivät johtaneet valtion taholta

ton
hallinto-

1942

1943
tönsä, mutta 
toimenpiteisiin.
nimitettiin oppilaitoksen rehtoriksi arkkitehti Rafael Blomstedt jo tai
teelliseksi johtajaksi sisustusarkkitehti Arttu Brummer, 
nimitettiin rehtoriksi fil.tri L. Pimiä. Koulun tarkastajaksi valittiin pro-

1944

1949
fessori Erik Bryggman. .
nimitettiin rehtoriksi taiteilija Bruno Tuukkanen ja taiteelliseksi |oh- 
tajaksi taiteilija Tapio Wirkkala, joka hoiti tätä tehtävää aina vuo
teen 1955 saakka.
Valtioneuvosto asetti komitean laatimaan ehdotusta oppikoulu|en 
kuvaamataidon opettajien valmistuksesta, jossa ehdotetaan seuraava 
pääjako:

I. Taideteollinen ammattikoulu

1950

II. Taideteollisuusopisto
III. Kuvaamataidon korkeakoulu

1953 nimitti Suomen Taideteollisuusyhdistys yhteistyössä Suomen Taide
akatemian kanssa komitean tutkimaan uudenaikaisemman kouluraken- 

toteuttamismahdollisuuksia. Rakennusta varten oli kaupunginnuksen
asemakaavassa varattu tontti Tukholmankadun varrella, 
asetti Taideteollisuusyhdistys työvaliokunnan uuden koulutalon 
nittelutyötä varten. Puheenjohtajana oli professori J. S. Sirén, 
julisti Taideteollisuusyhdistys arkkitehtikilpailun uuden koulurakennuk- 

aikaansaamiseksi. Kilpailun voittivat arkkitehdit Esko ja Tarja

suun-1955

1956
sen
Toiviainen avustajineen.

lähtien aina kuolemaansa 1961 saakka toimi tarkastajana profes
sori J. S. Sirén.
nimitettiin rehtoriksi arkkitehti Markus Visantl sekä taiteelliseksi |oh- 
tajaksi taiteilija Kaj Franck.
Valtioneuvosto asetti komitean "tutkimaan taideteollisen oppilaitoksen 

_ sekä tekemään ehdotuksen oppilaitoksen taloudellisen 
ja hallinnon järjestämisestä silmällä pitäen sitä, olisiko oppilai-

1956: stä

1960

ase-asemaa
man
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toksen valtion haltuun ottaminen tarkoituksenmukaista". Tässä mie
tinnössä ehdotetaan oppilaitosta valtion omistukseen, sekä koulutalon 
rakentamista Helsingin kaupungin tarkoitusta varten varaamalle 
tontille.
Syyslukukauden alusta laajennettiin opetusta siten, että osa ammatti
koulun opetuksesta siirrettiin päivällä tapahtuvaksi. Tästä muodostui 
ns. peruskurssi, joka lisäsi opiston opetusta yhdellä vuodella.

1962 tekivät kansanedustaja Lähteenmäki ym. lakialoitteen "Ehdotuksen 
laiksi visuaalisen taiteen korkeakoulusta" sekä kansanedustaja Paavola 
ym. raha-asiainaloitteen "Määrärahan osoittamisesta taideteollisen 
oppilaitoksen ottamiseksi valtion haltuun".
Tästä vuodesta lähtien on toiminut ja edelleen toimii oppilaitoksen 
tarkastajana professori N. E. Wickberg.

1964 tekivät kansanedustaja Tenhiälä ym. toivomusaloitteen "Taideteolli
sen oppilaitoksen ottamisesta valtion haltuun ja sijoittamisesta Hä
meenlinnan kaupunkiin".
Hallitus antoi esityksen eduskunnalle laiksi Taideteollisesta oppilai
toksesta. Tässä esityksessä oppilaitos ehdotetaan otettavaksi valtion 
omistukseen 1. 7. 1965.

MARKUS VISANTI:

DEN KONSTINDUSTRIELLA SKOLNINGEN

grundades i vårt land en yrkesmässig söndagsskola med syfte att ge 
hantverkarna allmänbildning. Något senare bildades tekniska real
skolor, vilka enbart var avsedda för sådana som strävade till ledande 
ställningar inom industrin. Utgående från dessa två läroanstalter har 
den konstindustriella och tekniska undervisningen utvecklats, 
utfärdades en förordning om inrättandet av aftonskolor vid sidan av 
söndagsskolorna med uppgift att utgöra högre kurser till de 
utkom professor C. G. Estländers broschyr "Den finska konstens och 
industrins utveckling hittills och hädanefter", i vilken han konstaterar 
att konsten kommit utom räckhåll för vanliga människor och industrin. 
Samma år samlades man under professor Z. Topelius' ordförandeskap 
för att dryfta dessa frågor. Vid tillfället i fråga föreslog professor 
Estlander att en slöjdskola skulle inrättas. Avsikten med denna skola 
skulle vara att närma brukskonsten till industrin.
började slöjdskolan sin verksamhet som en direkt fortsättning till de 
yrkesmässiga aftonskolorna. Under ett halvt års tid verkade fabrikör 
L. J. Källström som skolans föreståndare och efter honom arkitekt 
F. Granholm.

1842

1858
senare.

1870

1871
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1874 avslutades skolans undervisning på grund av att utrymmen inte stod 
att få. Då väcktes tanken att bilda en förening, "som skulle övertaga 
såväl slöjdskolan som en tidigare anlagd konstindustnell samling 
samt i övrigt verka för konstfliten i landet .
den 28 april stadfäste landets regering stadgar för "Föreningen för 
Konstfliten i Finland". Samma år återupptog slöjdskolan sin verksam
het med nya krafter. Assessor C. J. Wikberg valdes till skolans in-

1875

spektor.
deltog skolan i världsutställningen i Paris och blev delaktig i den guld
medalj som tilldelades skolöverstyrelsens allmänna kollektion.
Från och med detta år verkade arkitekt Th. Höijer som inspektor.

1878

18791880 utnämndes fil.mag. Ernst Nordström till skolans föreståndare.
1881 hade skolan förutom slöjdskolan även en "maskinist-, verk- och 

byggmästarskola". Samma år erhöll skolans elevarbeten första pris 
i Finlands första konstindustriutställning i Flelsingfors. Elevarbetena 
belönades med guldmedalj även vid den allmänna utställningen i
Moskva.

1884 grundades en avdelning för dekorationsmålning med formiddagsun
dervisning och

1885 en avdelning för utbildning av teckningslärare, vilken ansågs 
av största betydelse bl.a. genom den förberedande grundskolning 
den gav elever som strävade till olika omraden inom industrin.

1886 började uppfattningarna om industri och konst gå så vitt isär, att 
ansåg det vara bäst att skilja åt de rent industriella avdel

ningarna från de s.k. konstindustriella avdelningarna. Härvid upp
delades läroverket i två avdelningar, underställda samma styrelse. Av 
de industriella avdelningarna bildades en industriskola (numera Tek
niska läroverket i Helsingfors). Den konstindustriella delen började 
verka som två skolon Centralskolan för konstflit (numera Konstindus
triella institutet) med formiddagsundervisning och en högre hantverks- 
skola (numera Konstindustriella yrkesskolan) med aftonundervisning.

1887 flyttade läroverket till Ateneum-byggnaden. 
flyttades de rent tekniska avdelningarna bort från Ateneum delvis 
på grund av meningsskiljaktigheter, delvis på grund av utrymmes
brist.
Arkitekt Jac. Ahrenberg valdes till inspektor och verkade som sådan 

ända till år 1913.
utnämndes arkitekt Armas Lindgren till skolans konstnärliga ledare. 
Han utarbetade ett nytt undervisningsprogram för skolan.

1907 konstaterade arkitekt Lindgren att Ateneum-byggnaden var för trång, 
gammalmodig samt opraktisk ur arbetssynpunkt.

1909 började undervisningen i möbelkomposition.
1912 avgick arkitekt Lindgren och arkitekt Rafael Blomstedt utsågs till 

konstnärlig ledare.

vara

man

1900

1902
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1914 utnämndes arkitekten, professor Armas Lindgren till inspektor.
1915 valdes arkitekt Werner Essen till rektor. Samma år företeddes den 

av professor Lindgren utarbetade nya undervisningsplanen och för
slaget till avdelningsuppdelningen för godkännande. Skolan 
då den form, som

von

antog
den i princip ännu har.

1922 föreslogs att skolan "ekonomiskt borde övertas 
enligt tryggad".

av staten författnings-

1926 grundades en avdelning för grafisk konst.
1930 grundades en avdelning för textilkonst. Professor J. S. Sirén efter

trädde professor Lindgren som inspektor.
1930- talet var den tid, under vilken den finska konstindustrin i omvärldens 

ögon började få en fast förankrad ställning av hög nivå. I detta 
sammanhang är det skäl att inte glömma läroverkets betydelsefulla 
insats.

1938 började avdelningen för utbildning av teckningslärare verka med 
studentexamen som inträdesfordring.
talet var i skolans verksamhet som även på alla andra områden en 
tid av tillbakagång genom den känsla av osäkerhet som kriget skapat, 
bristen på material och avsaknaden av internationella kontakter, 
tillsatte Statsrådet en kommitté att behandla Centralskolans för konst
fliten ställning och göra förslag om organiseringen av den samt 
utreda möjligheterna för skolans övertagande av staten och anskaffan
det av

1940-

1941

nya skolutrymmen. Till kommitténs ordförande utsågs ord
föranden i Konstflitförening
Vid behandlingen av Centralskolans utrymmesfråga hade kommittén 
kommit till den slutsatsen att för anstalten borde byggas ett nytt hus. 
Pa ansökan av Konstflitföreningen och Konstföreningen reserverade 
Helsingfors stadsfullmäktige för ändamålet den tomt, som omgavs 
av S. Hesperia-, Mechelin- och Museigatorna. På beställning av kom
mittén gjorde professor J. S. Siréns arkitektbyrå upp den blivande 
byggnadens skissritningar inom ramen för ett av statsrådet beviljat 
anslag.

förvaltningsråd, professor J. S. Sirén.ens
1942

1943 den 30 december gav Kommittén för Centralskolan för konstflit sitt 
betänkande, men 
statsmaktens sida.

kommitténs förslag föranledde inga åtgärder från

1944 utnämndes arkitekt Rafael Blomstedt till läroverkets rektor och Inred
ningsarkitekt Arttu Brummer till dess konstnärliga ledare, 
utnämndes fil.dr. L. Pimiä till rektor och professor Erik Bryggman 
valdes till skolans inspektor.
utnämndes konstnär Bruno Tuukkanen till rektor. Konstnär Tapio 
Wirkkala utnämndes till konstnärlig ledare och verkade som sådan 
ända till år 1955.
Statsrådet tillsatte en kommitté för att utarbeta ett förslag om utbild-

1949

1950
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ningen för läroverkens teckningslärare, varvid följande huvudindel
ning föreslås:

I. Konstindustriell yrkesskola
II. Konstindustrielit institut
III. Högskola för utbildning av teckningslärare

1953 tillsatte Konstflitföreningen i samarbete med Finlands Konstakademi 
en kommitté för att utröna möjligheterna att förverkliga en modern 
skolbyggnad. För byggnaden hade i stadsplanen reserverats en tomt 
vid Stockholmsgatan.

1955 tillsatte Konstflitföreningen ett arbetsutskott för planeringen av det 
nya skolhuset. Ordförande blev professor J. S. Sirén.

1950 utlyste Konstflitföreningen en arkitekttävlan för att få till stånd en 
ny skolbyggnad. Tävlan vanns av arkitekterna Esko och Tarja Toivi
ainen jämte medhjälpare.

1956 Från detta år ända till sin död 1961 verkade professor J. S. Sirén 
som inspektor.

1960 utnämndes arkitekt Markus Visanti till rektor och konstnär Kaj Franck 
till konstnärlig ledare.
Statsrådet tillsatte en kommitté "för att undersöka konstindustriella 
läroverkets ställning samt framställa ett förslag beträffande ordnandet 
av läroverkets ekonomiska ställning och förvaltning med beaktande 
av frågan, huruvida det vore ändamålsenligt att staten skulle övertaga 
läroverket". I detta betänkande föreslås att läroverket övergår i sta
tens ägo samt att ett skolhus skulle byggas på en av Helsingfors 
stad för ändamålet reserverad tomt.
Från höstterminens början utvidgades undervisningen så, att en del av 
yrkesskolans undervisning skedde på dagen. Härav bildades en s.k. 
grundkurs, som förlängde undervisningen med ett år.

1962 väckte riksdagsman Lähteenmäki m.fl. en lagmotion om "Förslag till 
lag om högskola för den visuella konsten" samt riksdagsman Paavola 
m.fl. en finansmotion om att "Bevilja anslag för att skolan skulle 
kunna övertagas av staten".
Frän och med detta år verkar professor N. E. Wickberg som lärover
kets inspektor.

1964 väckte riksdagsman Tenhiälä m.fl. en hemställningsmotion om att 
"Konstindustriella läroverket skulle övertagas av staten och flyttas 
till Tavastehus".
Regeringen avlät en proposition till Riksdagen om lag för Konst
industriella läroverket. I denna proposition föreslås att läroverket 
övergår i statens ägo 1. 7. 1965.
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MARTTI VUORENJUURI:

KUN ATENEUMIA RAKENNETTIIN

Jo vuonna 1873 ehdotti professori C. G. Estlander asiasta kiinnostuneiden 
kokouksessa, että taideteolliselle koululle olisi rakennettava oma talo ¡a että 
tähän taloon olisi otettava mukaan myös Taideyhdistys. 1877 pyrittiin

aikaan rakennus Taideteollisuusyhdistyksen koululle ¡a kokoelmille ja 
katsottiin, että ainakin toistaiseksi olisi samaan taloon sijoitettava myös 
taideteollinen museo ja Taideyhdistys. Valtiolta saatiin talolle tonttikin, joka 
vastasi toista puolta Ateneumin nykyisestä tontista. Sangen monimutkaisten 
tonttikauppojen ja -vaihtojen sekä oikeuksista luopumisten tuloksena saatiin 
tämän tontin viereinenkin tontti rakennusta varten. Taideteollisuusyhdistys ja 
Taideyhdistys saivat valtiolta käyttöoikeuden kumpaankin tonttiin ja kaupunki 
taas luovutti toisen tontin käyttöoikeuden valtiolle niin kauaksi kuin käyttö 
pysyy samana, ts. Taideteollisuusyhdistyksen ja Taideyhdistyksen kouluja ja 
kokoelmia varten.

1882 järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu Ateneumin rakennuk
sen suunnittelusta. Kilpailun voitti berliiniläinen arkkitehti Artur Walter. 
Hänen ehdotuksensa katsottiin kuitenkin liian kalliiksi. Taideteollisen keskus- 
koulun inspehtorina toiminut arkkitehti Theodor Höijer kuului myös palkinto
lautakuntaan ja oli rakennuslautakunnan jäsen. Erittäin monimutkaisten 
nöövereitten jälkeen uusi rakennuslautakunta, johon Höijer ei kuulunut, antoi 
suunnittelutyön Höijerille ja kun hänen piirustuksensa oli hyväksytty, annettiin 
hänelle myös rakennustyön johto. Höijer ei kuitenkaan toiminut Ateneumin 
pääurakoitsijana vaan tehtävä annettiin kilpailevien tarjousten tekijöistä 
C. G. Hjort af Ornäsille, jonka urakointitarjous oli 660,000 markkaa. Tähän 
tarjoukseen eivät sisältyneet paalutus- ja pohjatyöt, uiko- ja sisämaalaukset, 
uiko- ja sisäkoristelutyöt kipsistä tai sementistä, lämmitys ja tuuletustyöt sekä 
piha- ja katutyöt. Edelleen urakkatarjous edellytti että tilaaja luovuttaa 
kaitsijan käyttöön — ilmeisesti jo ennen ostetut — 2.200.000 tiiltä ja 14.000 
kuutiojalkaa palkkia.

Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt piirustukset 23. 1. 1885 ja myöntänyt 
rakennusta varten 887.000 markkaa käytettäväksi kahden vuoden aikana. 
Samalla päätöksellä nimettiin Höijer työn teknilliseksi johtajaksi ja vastaa
maan siitä, ettei rakennuksella käytetä ala-arvoisia materiaaleja.
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Th. Höjerin piirros Ateneumin ¡ulkisivuksi. Lopullinen muoto. 

Th. H0i¡ers förslog till Ateneums fosad. Slutlig utformning.
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Läpileikkaus Höijerin suunnitelmasta Ateneumin rakennukseksi, sittemmin hylätty muoto. 
Porraskäytävän mittasuhteet ovat tässä suunnitelmassa vielä nykyistä mahtavammat.

Genomskärning av Höijers sedermera förkastade ritning till Ateneum-byggnaden. Trapp
uppgångens dimensioner är i detta förslag ännu större än de nuvarande.
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Helmikuussa Leo Mechelinin allekirjoittama Keisarillisen Senaatin päätös- 
kirje kertoo muutamista muutoksista, jotka senaatti vaati piirustuksiin, mm. 
että: — "i konstföreningens utställningslokal i tredje våningen af östra fly
geln införes takljus, och att denna lokal för ändamålet afdelas samt trappa 
till densamma ledes antingen öfver pissoaren i andra våningen eller ock på 
yttre sidan af det åt gården vettande hörnet.” —

Ateneumin rakennustyö oli aikaansa nähden sangen suuri yritys ja erittäin 
moderni. Tontin pohja oli entistä Kluuvilahtea, joten se jouduttiin kauttaal
taan paaluttamaan. Vanhaan täytemaahan ei aina ollut helppo lyödä mies
voimin toimivilla juntilla paaluja, niinpä Hjort af Ornäs pyytääkin lupaa 
saada käyttää höyrykraanoja, jotka vasta seuraavalla vuosikymmenellä 
yleistyivät. Hän kirjoittaa: "Som pålningsarbetet med handpålkranarne har 
visat sig . . . gå särdeles långsamt, så att endast 2 m pålar nedslages med 
hvarje kran pr. dag, hade jag tänkt mig att endast använda den å platsen 
uppstälda ångkran."

Luonnollisesti rakennustöiden vuoksi täytyi sulkea osa Kaivokatua sa
maan tapaan kuin tänä päivänä naapuritontilla on tehty. Tähän antoi Hel
singin kaupungin maistraatti luvan helmikuussa 1885 kuitenkin edellyttäen 
ettei aitauksella estettäisi pääsyä lyhtypylvään ja palopostin luokse. Hiukan 
myöhemmin arkkitehti Hjort af Ornäs anoi ja sai maistraatilta luvan rakentaa 
kapearaiteisen höyryradan Mikonkatu 17 tontilta Ateneumin tontille. Tämä 
"smalspårig lätt arbetsjernväg" sallittiin sillä ehdolla, että maa saatetaan 
työn loputtua entiseen kuntoon.

Paalutukseen käytettiin 3.000 tuoretta kuusihirttä, joiden päälle rakennet
tiin puinen rusti pohjaveden alapuolelle ja tämän päälle tehtiin luonnon
kivestä rakennuksen perusmuurit. "Om pålen ej går i marken mera än högst 
3 verktum med 30 slag af en heijare af 1.100 punds vigd vid 12 fots fall
höjd ... så stannas inslagningen", näin määriteltiin eräässä urakkatar
jouksessa.

Rakennustyö vaati erittäin suuria määriä materiaalia, mm. 975 kelohonka- 
palkkia, jotka oli veistetty ehjäkulmaisiksi 12"X9" palkeiksi. "Niitä rakennus 
hirsiä joita udes suometares pydetään tarjoan minä alla nimitetty seuravasti 
nimittäin puola hirret kaikki ja myös veistetyt josta olis pyntö ensin puola 
hirsistä 1. marka sylestä ilman kulku maksoo veistetyistä hirsistä 70 p. 
syleltä täälä ja myös lastaan ne jotka tulee lähetettäväksi nöyrin pynö vas
tausta ja myös mitä eteliä mainitusta maksetaan. Kunnioitusela K. K. Mattila, 
Torhola, Hausjärvi.” Kiseleff ja Heikelin rakennuskonttori tarjoaa 10.000 
tynnöriä kalkkia; 3.000 tynnöriä syksyllä ja loput keväällä hintaan 1 markka 
35 penniä laivassa satamassa tai 1 markka 60 penniä tynnöri vapaasti varas
tossa rakennuspaikalla. Rieh. Heimbergerin Ängsnickeri & Glashandel tar
joaa kaikkea lasi- ja puusepäntyötä Ateneumin rakennukseen hintaan 
44.788:50. Erittelyssä mainitaan mm ”6 lufter Paraddörrar af Ek med ekbe- 
slagna karmar inclus, glas å mk 400" ja "enkla dörrar å mk 20." Kaikkiin 
ikkunoihin Heimberger tarjoaa kaksoisvahvaa belgialaista lasia.
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Ja vihdoin kuvanveistäjä Carl Sjöstrand tekee tarjouksen rakennuksen 
koristelusta seuraavasti: "Att utföras i Cement. 4 st Karyatider med plint och 
Kapitäl 16 fot höga à 3.350 pr st = 13.400. 3 st Byster med slutsten 5 fot höga 
à 600 pr st = 1.800. 1 st Relief till frontispicen 5Ví fot hög à 2.000. Summa 
Fmk 17.200." Karyatidien tekemiseen hän vaati lisäksi ilmaista ateljeeta ja 
tarvittavaa työvoimaa karyatidien kuljetukseen ja paikoilleen asettamiseen.

Sittemmin Sjöstrand teki kyseiset veistokset Wienissä, ehkäpä hän sai 
siellä vaatimansa ilmaisen ateljeen, ja kun nämä sementtikaryatidit saapui
vat aikanaan Helsingin satamaan tapahtui ikuisesti yhtä huvittava tulli- 
nimikeriita. Tullimiehet katsoivat etteivät karyatidit voi olla taidetta, siis 
tullivapaata, koska ne oli tehty sementistä. Taide oli aina ollut marmoria tai 
pronssia, sementtivalmisteet taas kuuluivat rakennustarvikkeisiin ja olivat 
tullin alaisia. Tulli piti kiinni päätelmänsä oikeudesta ja maksut oli mak
settava.

Vihdoin tulee esille kysymys myös kotimaisen teollisuuden tukemisesta. 
Ateneumiin oli määrä asentaa keskuslämmitysjärjestelmä ja Keisarillinen 
Senaatti kirjoittaa rakennustoimikunnalle selostaen ensiksi teollisuuden ny
kyistä vaikeata tilannetta, etenkin rautateollisuuden kohdalla, ja tiedustelee 
eikö rakennukseen hankittavia lämpöjohtolaitteita ole mahdollista tilata 
kotimaisilta firmoilta. Leo Mechelin lopettaa tämän kirjeen huomauttamalla, 
että vaikka kotimaisen tehtaan tarjous olisikin kalliimpi kuin ulkomaisen, ei 
sitä pitäisi hyljätä, kuten aikaisemmin oli vaatimuksena, vaan asiassa kään
nyttäisiin Finanssitoimikunnan puoleen. Ilmeisesti tämä kirje ei johtanut toi
vottuun tulokseen, sillä muutamaa kuukautta myöhemmin rakennustoimi
kunta on kirjeenvaihdossa Pietariin firmaan nimeltä Eisengiesserei und 
Mechanische Fabriken F. San-Galli, joka tarjoaa "Centralheizung und Venti
lationseinrichtung."

Marraskuussa 1887 vietettiin sitten Ateneumin rakennuksen suuri vihkiäis
juhla, jossa "tämä uhkea miljoonarakennus”, niinkuin sitä seuraavan päivän 
lehdissä mainittiin, luovutettiin nykyiseen käytäntöänsä. Lehdistö oli varsin 
ihastunut taloon. Uusi Suometar kuvailee sitä: "Tälle taidepalatsille on epäi
lemättä annettava rakennustaiteellisessa suhteessa ensimmäinen sija kaikista 
pääkaupungin sekä julkisista että yksityisten rakennuksista . . . Mahtavan 
vaikutuksen tekee kaunis keskuskohta uhkeine kivipilareineen, joiden välistä 
rakennuksen kolme pääsisäänkäytävää avautuu, taiteellisesti tehtyine karya- 
tideineen, kuvapatsaineen ja korkokuvineen . . . Loistava ja tarkoituksen
mukainen on niinikään rakennuksen sisustus. Suurenmoisen vaikutuksen teke
vät uhkeat ja leveät kaksiosaiset rappukäytävät . . ."

Professori Estlanderin vihkiäisjuhlapuheen selostus päättyy Uudessa Suo- 
mettaressa näin: "Ja luuli puhuja, että nämä uudet olot voivat vaikuttaa 
myöskin siihen, että tosi kotomainen taide syntyy."
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MARTTI VUORENJUURI:

NÄR ATENEUM BYGGDES

Redan år 1873 föreslog professor C. G. Estlander vid ett möte för intres
serade, att för den konstindustriella skolan borde uppföras en egen byggnad 
med utrymmen även för Konstföreningen, År 1877 gjordes framställning om en 
byggnad för Konstflitföreningens skola och samlingar och ansåg man att 
åtminstone tillsvidare utrymmen i samma byggnad skulle beredas även för det 
konstindustriella museet och Konstföreningen. Statsverket hade även för ända
målet upplåtit en tomt, som motsvarade hälften av Ateneums nuvarande 
tomt. Som ett resultat av tämligen invecklade tomtaffärer och överlåtelser 
samt uppgivande av tomträtt, erhölls även den till ovannämnda tomt an
gränsande tomten för uppförandet av byggnaden. Konstflitföreningen och 
Konstföreningen erhöll av statsverket nyttjanderätten till båda tomterna och 
staden igen överlät den ena tomten till kronan för så lång tid som använd
ningen av platsen var densamma, d.v.s. uppförandet av byggnad för Konst
flitföreningens och Konstföreningens skolor och samlingar.

År 1882 utlystes en internationell arkitekttävlan för planeringen av bygg
naden. Första priset tillerkändes arkitekten Artur Walter från Berlin, men 
hans förslag befanns dock vara för dyrt. Arkitekt Theodor Höljer, som varit 
inspektor för Centralskolan för konstfliten, hörde även till priskommittén och 

medlem i byggnadskommittén. Efter synnerligen invecklade manövrer 
gav den nya byggnadskommittén, till vilken Höijer inte hörde, planerings
arbetet till Höijer och sedan hans ritningar blivit godkända, gavs han även 
ledningen av byggnadsarbetet. Höijer var dock inte huvudentreprenör för 
Ateneum, utan entreprenadarbetet gavs i konkurrens med andra anbuds
givare åt C. G. Hjort af Ornäs, vars anbud gick ut på 660.000 mk. I detta 
anbud ingick inte pålnings- och grundarbeten, yttre och inre målnings- 
arbeten, yttre och inre dekorationsarbeten i gips och cement, värmeledning 
och ventilation samt sten- och asfalteringsarbeten i gator och gårdar. Vidare 
förutsatte anbudet att entreprenören av entreprenadgivaren fick överta 
2.200.000 stycken tegel och 14.000 kubikfot "bjelk". Uppenbarligen hade detta 
material redan tidigare inköpts.

Kejserliga Senaten hade godkänt ritningarna 23. 1. 1885 och för byggna
den beviljat 887.000 mark att fördelas på två år. Enligt samma beslut utnämn
des Höijer till teknisk ledare av arbetet och ålades honom att ansvara för 
att endast fullgott byggnadsmaterial användes.

var
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Kejserliga Senatens av Leo Mechelin i februari undertecknade skrivelse 
påbjuder en del förändringar av ritningarna, bl.a. "att i konstföreningens 
utställningslokal i tredje våningen af östra flygeln införes takljus, och att 
denna lokal för ändamålet afdelas samt trappa till densamma ledes antingen 
öfver pissoaren i andra våningen eller ock på yttre sidan af det åt gården 
vettande hörnet".

Byggandet av Ateneum var ett för tidens förhållanden stort och synner
ligen modernt företag. Tomtbottnen utgjordes av den forna Gloviken och 
omfattande pålningsarbeten måste göras. Det var inte alltid lätt att med 
handmanövrerade kranar slå in pålar i gammal fyllningsjord, och därför 
ber Hjort af Ornäs om tillåtelse att få använda ångkranar, vilka kom i all
mänt bruk först under följande årtionde. Han skriver: "Som pålningsarbetet 
med handpålkranarne har visat sig . . . gå särdeles långsamt, så att endast 
2 m pålar nedslages med hvarje kran pr. dag, hade jag tänkt mig att endast 
använda den å platsen uppstälda ångkran."

På grund av byggnadsarbetena var man givetvis tvungen att stänga av 
en del av Brunnsgatan på samma sätt som man i dag har gjort på grann- 
tomten. Till detta gav Magistraten i Helsingfors stad sin tillåtelse i februari 
1885, dock med förbehåll att tillträdet till "inom det blifvande planket be
fintlig gatlykta och brandpost” icke hindrades. Något senare gjorde arkitekt 
Hjort af Ornäs en anhållan och fick av magistraten tillstånd att leda en 
smalspårig ångbana från gården Mikaelsgatan 17 till Ateneums tomt. Denna 
"smalspårig lätt arbetsjernväg" godkändes på det villkor att området efter 
avslutat arbete bringades i sitt förra skick.

För pålningsarbetet användes 3.000 färska granstockar på vilka byggdes 
ett rustverk av trä, som låg under grundvattnet, och ovanpå rustverket gjor
des byggnadens grundmurar. "Om pålen ej går i marken mera än högst 3 
verktum med 30 slag af en heijare af 1.100 punds vigd vid 12 fots fallhöjd . . . 
så stannas inslagningen" — så preciserades i ett entreprenadanbud.

Till byggnadsarbetet åtgick synnerligen stora mängder material, bl.a. 
975 rottorkade 12x9 tums flankade furubjälkar. "Niitä rakennus hirsiä 
joita udes suometa res pydetään tarjoan minä alla nimitetty seuravasti nimit
täin puola hirret kaikki ja myös veistetyt josta olis pyntö ensin puola hirsistä 
1. marka sylestä ilman kulku maksoo veistetyistä hirsistä 70 p. syleltä täälä ja 
myös lastaan ne jotka tulee lähetettäväksi nöyrin pynö vastausta ja myös 
mitä eteliä mainitusta maksetaan. Kunnioitusela K. K. Mattila, Torhola, Haus
järvi.” Kiseleff & Heikels Byggnadskontor offererer 10.000 tunnor kalk; 3.000 
tunnor på hösten och resten på våren till ett pris av 1 mark 35 penni "i fartyg 
vid kajn” eller 1 mark 60 penni per tunna "fritt i magasin å bygnadsplatsen". 
Rieh. Heimbergers Ängsnickeri & Glashandel offererer alla glas- och snickar
arbeten för Ateneum-byggnaden till ett pris av mark 44.788:50. I specifikatio
nen nämns bl.a. ”6 lufter Paraddörrar af Ek med ekbeslagna karmar inclus. 
glas à mk 400" och "enkla dörrar à mk 20." Till alla fönster offererer 
Heimberger dubbeltjockt belgiskt glas.
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Slutligen ger skulptören Carl Sjöstrand ett anbud på byggnadens dekora
tion enligt följande: "Att utföras i Cement. 4 st Karyatider med plint och 
Kapitäl 16 fot höga à 3.350 pr st = 13.400. 3 st Byster med slutsten 5 fot höga 
à 600 pr st = 1.800. 1 st Relief till frontispicen 5 Vt fot hög à 2.000. Summa 
Fmk 17.200." För att göra karyatiderna anhåller han även om en kostnadsfri 
ateljé samt om behövlig arbetskraft vid transporteringen och uppställningen 
av karyatiderna.

Sjöstrand gjorde sedermera de ifrågavarande skulpturerna i Wien — 
kanske han där fick den önskade kostnadsfria ateljén — och när dessa 
cementkaryatider i sinom tid anlände till Helsingfors hamn, uppstod den 
alltid lika roande dispyten om tullpositioner. Tullmännena ansåg att karyati
derna inte kunde vara konst och alltså tullfria, eftersom de var gjorda av 
cement. Konst hade alltid varit av marmor eller brons, medan produkter av 
cement hänfördes till byggnadsförnödenheter och var underkastade tull. 
Tullen vidhöll att deras slutsats var berättigad och avgifterna måste erläggas.

Slutligen tar man också upp frågan om att understöda den inhemska 
industrin. Avsikten var att i Ateneum låta installera ett centralvärmesystem. 
Kejserliga Senaten sänder en skrivelse till byggnadskommittén och börjar 
med att framhålla den inhemska industrins — speciellt järnindustrins — nuva
rande brydsamma förhållanden samt undrar om de för byggnaden behöv
liga värmeanordningarna möjligen kunde beställas hos inhemska fabrikanter. 
Leo Mechelin avslutar denna skrivelse med att antyda, att även om ett anbud 
från en inhemsk fabrik skulle vara dyrare än ett från en utländsk fabrik, 
detta dock inte, trots tidigare meddelade föreskrifter borde underkännas, 
innan förfrågan gjorts hos Finansexpeditionen. Tydligen ledde detta brev inte 
till önskat resultat, ty några månader senare brevväxlar byggnadskommittén 
med en firma i St. Petersburg vid namn Eisengiesserei und Mechanische 
Fabriken F. San-Galli, som offererar "Centralheizung und Ventilations
einrichtung".

I november 1887 firades den högtidliga invigningen av Ateneum-byggna
den, varvid "denna praktfulla miljonbyggnad", såsom den i följande dags 
tidningar kallades, överläts till sitt nuvarande ändamål. Pressen var entusias
tisk. Uusi Suometar beskriver byggnaden på följande sätt: "Detta konst
palats måste otvivelaktigt i byggnadskonstnärligt avseende ställas i främsta 
rummet bland alla huvudstadens offentliga och privata byggnader ... Ett 
storslaget intryck gör det vackra mittelpartiet med sina praktfulla stenpelare, 
mellan vilka byggnadens tre huvudingångar öppnar sig, sina konstnärligt 
gjorda karyatider, skulpturer och reliefer . . . Enastående och ändamålsenlig 
är även byggnadens inredning. Ett storslaget intryck ger de praktfulla och 
breda tvådelade trappuppgångarna . .

Referatet av professor Estländers invigningstal slutar i Uusi Suometar 
med satsen: "Och trodde talaren, att dessa nya utrymmen även kunde bidra
ga till uppkomsten av en sann inhemsk konst."
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Näkymä Milanon XIII Triennalen Grand 

Prix'n saavuttaneesta Suomen näyttely

osastosta, ¡onka olivat suunnitelleet Antti 

¡a Vuokko Nurmesniemi.

Vy från Finlands Grand Prix-belönade av

delning på XIII Triennalen i Milano. Av

delningen var planerad av Antti och 

Vuokko Nurmesniemi.TRIENNALE

Milanon Triennale juontaa alkunsa Monzan Biennalesta, jota ei pidä se
koittaa Venetsian vapaan taiteen Biennaleen. Monzan Biennale avattiin ensi 
kerran Kuninkaallisessa huvilassa "Prima esposizione internazionale delle 
arti decorative "-nimisenä (Ensimmäinen kansainvälinen koristetaiteen näyt
tely) toukokuun 19. päivänä 1923. Isäntämaan lisäksi osallistui näyttelyyn 
11 maata, joista mainittakoon mm. Norja ja Ruotsi.

Il Biennale avattiin myös Monzassa toukokuun 19. päivänä 1925. Siihen 
osallistui 17 maata, Suomi tällöin ensimmäistä kertaa. Tätä näyttelyä kos1 
kevät muistiinpanot ja asiakirjat tuhoutuivat sodan aikana, joten enää ei 
tiedetä minkälainen osastomme esineistö oli. Tiedetään vain, että suoma
laiseen järjestelykomiteaan kuuluivat Ville Vallgren, Paul Boman, Bertel 
Nilsson ja Idina Elmqvist-Christiansen.
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Ili Biennalessa, ¡oka avattiin toukokuun 31. päivänä 1927 ¡a johon osallis
tui 9 maata mm. Ruotsi ja Tanska, ei Suomi ollut mukana.

Heinäkuun 2. päivänä 1929 muuttui Biennale Triennaleksi kuninkaallisella 
käskyllä ¡a 11. toukokuuta 1930 vihittiin "IV kansainvälinen nykyaikaisen 
koriste- ja teollisen taiteen Triennale . Myös tällä kertaa rajoittui pohjois
mainen osanotto ainoastaan Ruotsiin ja Tanskaan. Yhteensä 10 maata oli 
edustettuna.

Lokakuun 27. päivänä 1932 Kansainvälinen Näyttelytoimisto (Bureau 
International des Expositions) tunnusti Triennalen virallisesti. Silloin vahvis
tettiin myös palkintojen luokittelu: ensimmäinen palkinto "Gran Premio" 
(Grand Prix), toinen "Diploma d'Onore" (kunniadiplomi), "Medaglia d'Oro" 
(kultamitali) ja lisäksi "Medaglia d’Argento" (hopeamitali) ¡a "Medaglia di 
Bronzo" (pronssimitali). Sitäpaitsi jaetaan osanottodiplomi niille osanottajille, 
jotka eivät ole saaneet mitään erikoismainintaa. Koska esineistö kokonai
suudessaan alistetaan kansallisen valitsijalautakunnan tarkastelun alaiseksi, 
on tätäkin diplomia pidettävä kunniamainintana. Esineenhän on katsottu 
olevan kyllin hyvä edustamaan maataan.

V Triennale avattiin toukokuun 6. päivänä 1933 ja silloin ensimmäistä 
kertaa Milanossa tarkoitusta varten rakennetussa Palazzo dell'Arte al 
Percossa, kaupungin keskustassa. Palatsi oli Bernocchi-säätiön lahjoitus ja 
rakennus pystytettiin kaupunginhallituksen lahjoittamalle tontille. Näyttely 
käsitti mm. arkkitehtuuriosaston, johon osallistui 19 maata mm. Suomi, ja 
taideteollisuusosaston, johon maamme otti osaa yhdentoista muun maan 
kanssa. Järjestelykomitean puheenjohtaja oli Rafael Blomstedt ja taideteolli
suusosaston näyttelyarkkitehti Harry Röneholm.

Vuoden 1936 Triennale, kuudes järjestyksessä, oli avoinna 31. 5.—31. 10. 
välisenä aikana. Tälläkin kerralla Suomella oli näyttelyssä oma arkkitehtuuri- 
osasto 22 muun maan tavoin. Taideteollisessa osastossa oli näytteillepanijoita 
Suomi mukaanluettuna yhdestätoista maasta. Valtiovalta oli nimittänyt 
komissaariksi Milanossa olevan Suomen kunniakonsulin Federico Weilin. 
Näyttelyn suunnittelusta vastasivat Aino Aalto ja Nils-Gustav Hahl. Vasta 
tämän Triennalen palkinto luettelosta on tietoja. Suomi sai yhden Grand 
Prix-palkinnoista, joita jaettiin 78.

VII Triennale avattiin vuoden myöhästyneenä huhtikuun 6. päivänä 1940. 
Osanottajaluettelo on mielenkiintoinen: protektoraatti Böömi-Määri, Ranska, 
Romania, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Unkari. Näyttely oli suljettava jo ennen 
kuin kaksi kuukautta oli kulunut umpeen.

Vuonna 1941 päätettiin, että Vili Triennale pidettäisiin huhti-toukokuussa 
1943. Sotatapahtumien ja Palazzo delTArten pommituksen johdosta (jolloin 
mm. koko arkisto tuhoutui) sitä ei voitu pitää, vaan se avattiin vasta touko
kuun 31. päivänä 1947 ja pidettiin avoinna syyskuun 14. päivään erikois- 
nimellä "Quartiere Sperimentale a San Siro QT8" (Kokeilukortteli QT8). 
Tähän ensimmäiseen sodanjälkeiseen Triennaleen oli ilmoittautunut vain 
seitsemän maata. Pohjoismaista vain Ruotsi.
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Suomen taideteollisuuden läpimurron katsotaan tapahtuneen IX Triennales- 
sa 12. 5.—30. П. 1951, ¡olioin oli kulunut 15 vuotta siitä kun maamme vii
meksi oli ollut mukana Triennalessa.

Taideteollisuudessamme oli tapahtunut ilahduttavaa edistystä ¡a pieni 
joukko taiteilijoita, johdossa Tapio Wirkkala, ryhtyi suurella innolla ja 
taideteollisuutemme tulevaisuuteen uskoen varmistamaan osanottoamme. 
Alku oli hyvin hankalaa, koska niin teollisuuspiireillä kuin valtiovallallakaan 
ei ollut selvää käsitystä Triennalesta ja siitä mitä se edusti. Vastukset kuiten
kin voitettiin. Ensimmäisiä jotka oivalsivat Triennalen merkityksen kansain
välisesti tärkeänä näyteikkunana, olivat Wärtsilä-Arabia ja Nuutajärven 
Lasitehdas, jotka ilmoittivat olevansa valmiit maksamaan 40 prosenttia 
arviossa lasketusta summasta. Karhula-littalan Lasitehdas maksoi 25 pro
senttia, muut osanottajat (C. J. Boman, Artek, Kotivilla ja Fredrika Wetter- 
hoffin Kotiteollisuusopettajaopisto) 10 prosenttia. Valtio maksoi puuttuvat

meno-

25 prosenttia.
Tapio Wirkkala nimitettiin näyttelyarkkitehdiksi ja komissaariksi, H. O. 

Gummerus edusti työryhmässä Suomen Taideteollisuusyhdistystä. Osastomme 
sai paljon kiitosta ja se herätti odottamattoman suurta kansainvälistä huo
miota. Sanomalehdistömme kirjoitti saavutetusta menestyksestä ja niin tuli 
taideteollisuutemme suuren yleisön tietoon — olihan se pystynyt pitämään 
puoliaan kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Yksitoista maata oli edustet
tuna, mm. Ruotsi ja Tanska. Grand Prix-palkintoja jaettiin 55. Näistä Suomi 
sai kuusi. Arvostelulautakunnan jäseniksi nimitettiin taiteilijat Kaj Franck ja 
Tapio Wirkkala sekä Suomen Rooman lähettiläs Harri Holma.

Huomattava menestys oli saavutettu ja Triennalen propaganda-arvo oli 
ilmeinen. Tämän perusteella ryhdyttiin luottavaisesti valmistelemaan osan
ottoa seuraavaan, X Triennaleen, joka pidettiin avoinna 28. 8. 22. 11. 1954.
Komissaariksi ja näyttelyarkkitehdiksi nimitettiin Tapio Wirkkala. Valmistelu
vaiheessa oli Landsforeningen Dansk Kunsthaandvaerkin, Landsforbundet 
Norsk Brukskunstin, Svenska Slöjdföreningenin ja Suomen Taideteollisuusyh
distyksen välillä tehty sopimus, jonka mukaan kalkille varattaisiin yhteinen 
näyttelyalue, joka arvonnalla jaettaisiin näiden neljän maan kesken. Lisäksi 
muodostaisi pienempi yhteinen alue sisääntulon kansallisille osastoille ja 

suunnittelutyö annettiin tanskalaiselle sisustusarkkitehdilletämän osaston
Finn Juhlille. Näyttelyn kulut Suomen osalta sovittiin jaettaviksi tasan näyt
telyn osanottajien ja Opetusministeriön kesken. Näyttelyn tulos, mikäli pal- 
kintosatoa käytetään mittapuuna, oli entistäkin loistavampi: 28:sta Grand 
Prix’stä sai Suomi kuusi. Triennalen vaalikollegio valitsi H. O. Gummeruksen 
korkeimman palkintolautakunnan jäseneksi, ja arvostelulautakunnassa Suo- 

edustivat arkkitehti Jonas Cedercreutz, sisustusarkkitehti Lisa Johansson-mea
Pape ja taiteilija Tapio Wirkkala.

Kun Suomen asema taideteollisuusmaana oli vahvistettu ja kun olimme 
pystyneet näyttämään toteen, että kykenemme pitämään pintamme Olympian
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kisojen kaltaisella kansainvälisellä arenalla, ei osallistumisellemme 
viin Triennale-näyttelyihin ollut enää esteitä.

XI Triennale avattiin heinäkuun 27. päivänä 1957 ja pidettiin avoinna 
marraskuun 4. päivään. Tämä Triennale käsitti kaksi osastoa: toisen aiheena 
oli taideteollisuus toisen asuntojen sisustus. Suomen taideteollisuusosaston 
suunnittelusta vastasi Timo Sarpaneva, sisustusosastosta Olavi Hänninen. 
Triennalen johdon suosituksesta päätti Bureau International des Expositions 
jakaa korkeintaan 25 Grand Prix-palkintoa, Diploma d'Onore poistettiin 
kokonaan, kultamitaleja jaettiin enintään 50, hopeamitaleja enintään 100. 
Pronssimitali poistettiin palkintojen joukosta. Korkeimman palkintolautakun- 

jäseneksi valittiin osastojen komissaari H. O. Gummerus ja arvostelu
lautakunnan jäseniksi nimitettiin sisustusarkkitehdit Olli Borg ja Antti Nur
mesniemi. Palkintosato ylitti tällä kerralla kaikki Suomeen kohdistetut toi
veet: saimme kilvassa kahdenkymmenen muun maan kanssa kuusi Grand 
Prix'tä, eli neljäsosan näitten palkintojen kokonaismäärästä.

Heinäkuun 16. päivänä 1960 avattiin XII Triennale, joka suljettiin marras
kuun 4. päivänä. Sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi oli nimitetty näyttely- 
arkkitehdiksi. Jonas Cedercreutz oli arvostelulautakunnan jäsen, H. O. Gum
merus oli jäsenenä korkeimmassa palkintolautakunnassa sekä saman lauta
kunnan varapuheenjohtajana. Palkintolautakunnan arvostelu oli hyvin an
karaa : vain 17 Grand Prix tä jaettiin, näistä Suomi sai kolme. Triennale oli 
päättänyt jälleen järjestää (vuoden 1947 QT8-näyttely n jälkeen) teemanäyt- 
telyn. Aiheeksi osanottajamaille ehdotettiin teemaa "Koti ja koulu". Vaikka
kin aiheen noudattaminen oli vapaaehtoista, kohdistettiin Pohjoismaihin 
ankaraa arvostelua sen johdosta, että ne vain hyvin vähäisessä määrin — 
muutamin kuvin ja esinein — olivat esitelleet kouluja ja niiden sisustusta. 
Kävi ilmi, että Pohjoismaiden goodwill oli kärsinyt kansainvälisesti katsoen, 
varsinkin kun nimenomaan Pohjoismailta oli odotettu huomattavaa panosta 
näyttelyn ohjelmaa toteutettaessa. Syy mikseivät Pohjoismaat laajemmin 
käsitelleet koulu-ongelmaa oli siinä, ettei onnistuttu herättämään tuottajien 
kiinnostusta asiaan.

Heti näyttelyn sulkemisen jälkeen kutsui Triennalen johto kokoon neuvot
telukunnan keskustelemaan XIII Triennalen mahdollisesta ohjelmasta. Tällöin 
päätettiin yksimielisesti, että ongelmaa Ihminen ja aktiivinen vapaa-aika" 
olisi käsiteltävä. Päätettiin myös, että osanottajat sitoutuisivat noudattamaan 
teemaa. Kansainvälinen komitea asetettiin ja Pohjoismaiden edustajaksi sii
hen nimitettiin Jonas Cedercreutz. XIII Triennale oli määrä avata toukokuussa 
1963. Taideteollisuusyhdistys julisti näyttelysuunnittelukilpailun Ornamon ja 
SAFAN jäsenten kesken. Tähän kilpailuun jätettiin kaikkiaan 24 ehdotusta. 
Sisustusarkkitehdit Antti ja Vuokko Nurmesniemi voittivat kilpailun ja suun
nitelman toteuttaminen annettiin heidän tehtäväkseen. Tammikuussa 1963 
Triennale ilmoitti, että näyttely taloudellisista syistä olisi siirrettävä myö
hempään ajankohtaan. Monet maat, jotka periaatteessa olivat ilmoittautu
neet, katsoivat tällöin olevansa pakotettuja vastaamaan kieltävästi kutsuun.

seuraa-

nan
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The Council of Industrial Design'in edustaja lordi Snowdon tutkii Grand Prix'n voitta

nutta Valmet Oy:n kivääriä vuoden 1964 Triennalen Suomen osastossa.

The Council of Industrial Designs representant lord Snowdon granskar Valmet Oy:s 

Grand Prix-belönade gevär på Finlands avdelning vid 1964 års Triennal.
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Vaikka Triennalen ¡ohto ilmoitti, että määräystä ehdottomasta ohjelmaan 
pitäytymisestä voitaisiin lieventää, katsoivat mm. Norja, Ruotsi ja Tanska 
etteivät ne taloudellisista syistä voineet osallistua.

Triennale oli määrä avata toukokuun 27. päivänä 1964, mutta avajaiset 
siirrettiin vielä kesäkuun 12. päivään, koska monet maat eivät olleet saaneet 
osastojaon valmiiksi. Osanottajamaita oli tällä kerralla vain 14. Suomi esit
täytyi talvi- ja kesäurheilun maana. Triennalen vaalikollegio valitsi Jonas 
Cedercreutzin korkeimman palkintolautakunnan jäseneksi ja sisustusarkki
tehti Lasse Ollinkari nimitettiin arvostelulautakunnan jäseneksi. Palkintolau
takunnan arvostelu oli hyvin ankaraa, mutta Suomi sai kuitenkin kaksi Grand 
Rrix-palkintoa viidestätoista jaetusta.

TRIENNALEN

Ursprunget till Triennalen i Milano är Biennalen i Monza — icke att 
förväxla med Venedigbiennalen för fri konst — som öppnade sina dörrar 
i Kungliga villan under namnet "Prima esposizione internazionale delle arti 
decorative" (Första internationella utställningen för dekorativ konst) den 
19 maj 1923. Förutom värdlandet deltog 11 länder i utställningen, däribland 
Norge och Sverige.

II Biennalen öppnades även den i Monza den 19 maj 1925 med delta
gande av 17 länder och bland dem för första gängen Finland. Med vad 
vårt land var företrätt har fallit i glömska, då några papper, som skulle upp
lysa oss härom, icke har hittats. Vad man vet, är att den finländska orga
nisationskommittén bestod av Ville Vallgren, Paul Boman, Bertel Nilsson 
och Idina Elmqvist-Christiansen.

I den III Biennalen, som Invigdes den 31 maj 1927 i Monza med delta
gande av 9 länder, märks bl.a. Danmark och Sverige, medan Finland saknas.

Medelst kungligt dekret av den 2 juli 1929 blev Biennalen Triennal och 
den 11 maj 1930 skedde invigningen av "IV internationella Triennalen för 
modern dekorativ och industriell konst". Det nordiska deltagandet Inskränkte 
sig även denna gång till Danmark och Sverige. Inalles var 10 länder 
representerade.
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Den 27 oktober 1932 erkändes Triennalen officiellt av Bureau International 
des Expositions, då även prisens klassificering slogs fast. Främst stod "Gran 
Premio” (Grand Prix) följt av ”Diploma d'Onore" (hedersdiplom), "Medaglia 
d'Oro” (guldmedalj), "Medaglia d'Argento” (silvermedalj) och "Medaglia di 
Bronzo” (bronsmedalj). Därutöver utdelas deltagardiplom åt dem, som icke 
erhållit särskild utmärkelse. Då alla utställda föremål genomgår en nationell 
uttagningskommittés hårda granskning, är även detta diplom att betrakta 

utmärkelse i och med att föremålet funnits bra nog att representerasom en
ursprungslandet.

Den V Triennalen öppnades den 6 maj 1933 och då för första gången i 
Milano, i det för ändamålet byggda Palazzo dell Arte al Parco i centrum 
av staden. Palatset var en donation av Bernocchi-stiftelsen på tomt, som 
stadstyrelsen skänkt. Utställningen omfattade bl.a. en arkitekturavdelning 
med deltagande av 19 nationer, bland dem Finland, och en konstindustri- 
avdelning, i vilken vårt land även deltog tillsammans med 11 andra länder.

Rafael Blomstedt och utställnings-Ordförande i organisationskommittén 
arkitekt för konstindustriavdelningen Harry Röneholm.

1936 års Triennale, den sjätte i ordningen, var öppen under tiden 31. 5— 
31 ig. Även denna gång deltog Finland med en arkitekturutställning tillsam- 

med 22 andra länder, medan 11 länder inklusive Finland var med i 
konstindustriavdelningen. Statsmakten hade utsett Finlands honorärkonsul i 
Milano, Federico Weil, till kommissarie, medan Aino Aalto och Nils-Gustav 
Hohl svarade för utställningens utformning. Först nu har man tillgång till 
en prisförteckning. Av utdelade 78 Grand Prix erhöll Finland ett.

Följande Triennal, den VII, öppnades med ett års försening den 6 april 
1940. Deltagarlistan erbjuder ett visst intresse: protektoratet Böhmen-Mähren, 
Frankrike, Rumänien, Schweiz, Sverige, Tyskland och Ungern. Man blev 
tvungen att stänga dörrarna efter knappa tva manader.

Ar 1941 beslöts att den VIII Triennalen skulle äga rum under tiden april 
juni 1943. På grund av krigshändelserna och bombningen av Palazzo dell'Arte 
(då bl.a. alla arkiv förstördes) kunde den icke äga rum,utan öppnades först 
den 31 maj 1947 och varade till den 14 september under specialbenämningen 
"Quartiere Sperimentale a San Siro QT8' (Experi men ta I kvarteret 8 Triennalen 
i San Siro). Till denna första efterkrigstriennal hade blott 7 utländska natio- 

hörsammat inbjudan, bland dem Sverige.
Den finländska konstindustrins genombrott, internationellt sett, anses 

den IX Triennalen 12 maj — 30 november 1951 och då var det 15 år 
sedan vårt land senast varit med på Triennalen.

En glädjande uppryckning och förnyelse hade ägt rum och med avunds
värd entusiasm, idealism och tro på vår konstindustris budskap satte en liten 

konstnärer, i främsta rummet Tapio Wirkkala, igång med att söka

var

mans

ner
vara

grupp
säkra vårt deltagande. Föret i portgången var trögt, då varken industrikret
sar eller statsmakten hade ett klart begrepp om vad Triennalen egentligen 

och stod för. Men motståndet övervanns och främst i raden bland dem,var
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som ¡nsåg Triennalens betydelse som ett internationellt prestigeskådefönster 
för vår konstindustri, var Wärtsilä-Arabia och Notsjö Glasbruk, som för
klarade sig vara villiga att stå för 40% av den budgeterade summan. 
Karhula-littala stod för 25% och de andra deltagarna (C. J. Boman, Artek, 
Inhemsk Ull och Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopisto) erlade 
10%, medan statsmakten stod för de felande 25%.

Tapio Wirkkala utsågs till arkitekt och kommissarie för Finlands avdel
ning, medan H. O. Gummerus representerade Konstflitföreningen i arbets
gruppen. Vår avdelning erhöll ett varmt erkännande och väckte över för
väntan stor internationell uppmärksamhet. Vår tidningspress tog upp fram
gången och allmänheten blev medveten om att Finland hade en konstindustri, 
som stod sig i den hårdaste internationella konkurrens. Elva länder var 
representerade, däribland Sverige och Danmark. 55 Grand Prix utdelades, 
av vilka Finland erhöll 6. Till medlemmar i juryn utsågs konstnärerna Kaj 
Franck och Tapio Wirkkala samt Finlands sändebud i Rom, Harri Holma.

På grund av den ansenliga framgången och det propagandavärde 
Triennalen visat sig besitta, skred man med tillförsikt till förberedandet av 
deltagandet i X Triennalen 28 augusti — 22 november 1954. Till kommissarie 
och utställningsarkitekt utsågs Tapio Wirkkala. I ett förberedande skede 
hade ingåfts överenskommelse med Landsforeningen Dansk Kunsthaand- 
vaerk. Landsforbundet Norsk Brukskunst, Svenska Slöjdföreningen och Konst
flitföreningen i Finland, att ett gemensamt område skulle reserveras och 
genom lottdragning delas mellan de fyra länderna. Härutöver skulle en 
mindre gemensam introduktionsavdelning bilda upptakten till de nationella 
avdelningarna och åt den danska arkitekten Finn Juhl uppdrogs utform
ningen av denna avdelning. Utgifterna för Finlands del delades jämnt mellan 
Undervisningsministeriet och deltagarna. Resultatet av utställningen, om man 
använder prisskörden som måttstock, blev än mer lysande än tidigare och 
av 28 Grand Prix erhöll Finland 6. H. O. Gummerus hade av Triennalens val
kollegium invalts som medlem i högsta juryn, medan Finlands representanter 
i gruppjuryn utgjordes av arkitekt Jonas Cedercreutz, inredningsarkitekt Lisa 
Johansson-Pape och konstnär Tapio Wirkkala.

Efter att vår ställning som konstindustrination blivit befäst och tvivlen på 
möjligheterna att göra oss gällande på den internationella arenan, som 
man liknade med de Olympiska spelen, kommit på skam, hade svårigheterna 
eliminerats för Finlands deltagande i följande Triennaler.

Den XI Triennalen ägde rum 27 juli — 4 november 1957. Denna Triennal 
omfattade två avdelningar: en för konstindustrin och en för bostaden. För 
utformningen av Finlands konstindustriella avdelning svarade Timo Sarpa
neva och för bostadsavdelningen Olavi Hänninen. På inrådan av Triennalens 
ledning beslöt Bureau International des Expositions att maximera antalet 
pris till 25 Grand Prix, slopa Diploma d'Onore, utdela endast 50 guldme
daljer och 10O silvermedaljer samt avskaffa bronsmedaljen. Till medlem av 
högsta juryn valdes avdelningarnas kommissarie H. O. Gummerus och till
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medlemmar i gruppjuryn utsågs inredningsarkitekterna Olli Borg och Antti 
Nurmesniemi. Prisskörden denna gång översteg allt vad man för Finlands del 
vågat hoppas på; bl.a. 6 Grand Prix, eller praktiskt taget 1/4 och detta 
i ädel tävlan med tjugo andra länder.

Den 16 juli 1960 öppnades XII Triennalen, som 
Inredningsarkitekt Antti Nurmesniemi hade utsetts till utställningsarkitekt. 
Medlem i gruppjuryn blev Jonas Cedercreutz, medan H. O. Gummerus in
valdes i högsta juryn och utsågs till dess viceordförande. Prisnämndernas 
bedömning blev ytterst sträng och endast 17 Grand Prix utdelades, varav 
Finland erhöll 3. Triennalen hade för första gången sedan 1947 (QT8) beslutat

tema föreslogs för deltagarländerna

stängdes den 4 november.

att göra en programutställning och 
"Skola och Hem". Trots att anslutningen till temat var frivillig, utsattes främst 
de nordiska länderna för hård kritik att de ytterst sparsamt, endast med 
några fotografier eller föremål, uppvisat skolor och deras inredning. Interna
tionellt sett visade det sig att de fyra nordiska länderna förlorade ansenlig

väntat sig att Norden väsentligt kunnat

som

goodwill, i all synnerhet som 
bidra till belysandet av skolans mångfacetterade problem. Skälet till att vi 
icke kunnat lägga tonvikten på skolan stod närmast att finna i finansieringen 
av denna del av utställningen, i det att villiga utställare icke stod att finna.

Omedelbart efter utställningens stängande sammankallade Triennalens 
ledning en konferens för att diskutera den XIII Triennalens eventuella pro
gram. Man beslöt enhälligt att problemet "Människan och den aktiva friti
den" skulle behandlas och att deltagarna skulle förbinda sig att ansluta 
sig till temat. En internationell kommitté tillsattes och till Nordens represen
tant utsågs Jonas Cedercreutz. Den XIII Triennalen skulle äga rum i maj 1963. 
Konstflitföreningen beslöt att utlysa en tävlan bland Ornamos och SAFAS 
medlemmar. Inalles insändes 24 förslag. Inredningsarkitekterna Antti och 
Vuokko Nurmesniemi vann tävlingen och utsågs att förverkliga planen. I 
januari 1963 meddelade Triennalen att utställningen måste uppskjutas till 
senare datum på grund av finansiella orsaker. Flere länder, som i princip 
anmält deltagande, såg sig tvungna att avböja inbjudan och trots att 
Triennalens ledning meddelat att det ovillkorliga vidhållandet av program
met kunde uppmjukas, ansåg sig dock icke bl.a. Danmark, Norge och Sverige 
på grund av ekonomiska skäl kunna delta.

Triennalen skulle ha öppnats den 27 maj 1964, men blev den ytterligare 
uppskjuten till den 12 juni, då några länder icke hunnit få sina avdelningar 
färdiga. Deltagarländernas antal var denna gång blott 14. Finland visade 
sig som sommar- och vintersportland. Triennalens valkollegium utsåg Jonas 
Cedercreutz till medlem av högsta juryn och inredningsarkitekt Lasse Ollin
kari utsågs till Finlands representant i gruppjuryn. Som väntat var, blev 
prisbedömningen ytterst sträng, men erhöll Finland bl.a. 2 Grand Prix av 
15 utdelade.

man
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LUNNING-PALKINTO - LUNNINGPRISET

Frederik Lunning-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 21. 12. 1951 lahjoit
tajan 70-vuotispäivänä, ja palkinnonsaajat nimettiin hakemusten 
teella. Säännösten mukaan annetaan palkinto matkastipendinä pohjoismai
sille taiteilijoille — ensisijaisesti nuorille — joiden taiteelliselle kehitykselle 
pitkähkö ulkomailla oleskelu saattaisi olla merkityksellinen.

Vuodesta 1952 on yhteispohjoismaisen komitean tehtävänä ollut nimetä 
stipendiaatit ja nykyisen komitean kokoonpano on seuraava: konservaattori 
Alf Bøe ja kultaseppä Torolf Prytz Norjasta, rehtori Ake Stavenow ja 
johtaja Dag Widman Ruotsista, vuorineuvoksetar Maire Gullichsen ja johtaja 
H. O. Gummerus Suomesta, johtajat Erik Bohr (puh.joht.) ja Bent Salicath 
Tanskasta.

perus-

Frederik Lunning-palkintoa hoiti perustajan kuoleman jälkeen hänen 
poikansa Just Lunning. Palkinto, joka alunperin oli US $ 5000 korotettiin 
vuonna 1963 US $ 7000 (n. 22.500 mk) ja se on tähän saakka jaettu tasan 
kahden taiteilijan välillä.

På donators 70-års dag den 21 december 1951 utdelades Frederik Lunning- 
priset för första gången och utsågs pristagarna på ansökan. Enligt statuterna 
ges priset som resestipendium åt nordiska brukskonstnärer — företrädesvis 
unga — för vilkas konstnärliga utveckling ett längre studieuppehåll i utlandet 
kan vara av stor betydelse.

Sedan 1952 är det den samnordiska kommitténs uppgift att utse stipen
diaterna och den nuvarande kommittén har följande sammansättning: 
direktör Erik Bohr (ordf.) och direktör Bent Salicath, Danmark; bergsrådinnan 
Maire Gullichsen och direktör H. O. Gummerus, Finland; konservator Alf 
Bøe och guldsmed Torolf Prytz, Norge; rektor Åke Stavenow och direktör 
Dag Widman, Sverige.

Frederik Lunningpriset förvaltas efter instiftarens död av hans son Just 
Lunning, den nuvarande innehavaren av firman Georg Jensen Inc., New 
York. Priset, som ursprungligen var US$ 5000, höjdes 1963 till US$ 7000 
(ca. 22.500 mk) och har hittills delats jämnt mellan två konstnärer.
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Palkinnonsaajat — Pristagare 1951—1964

Tanska/Danmark
Suomi/Finland

Hans J. Wegner 
Tapio Wirkkala

Carl-Axel Acking 
Grete Korsmo

lias Eckhoff 
Henning Koppel

Ingeborg Lundin 
Jens H. Quistgaard

Ingrid Dessau 
Kaj Franck

Nanna & Jørgen Ditzel 
Timo Sarpaneva

Hermann Bongard 
Erik Höglund

Poul Kjaerholm 
Signe Persson

Arne Jon Jutrem 
Antti Nurmesniemi

Torun Bülow-Hübe 
Vibeke Klint

Erik Plöen 
Bertel Gardberg

Hertha Hillfon 
Kristian Vedel

Karin Björqvist 
Börje Rajalin

Vuokko Eskolin-Nurmesniemi 
Bent Gabrielsen Pedersen

1951:

Ruotsi/Sverige
Norja/Norge

Norja/Norge
Tanska/Danmark

1952:

1953:

Ruotsi/Sverige
Tanska/Danmark

1954:

Ruotsi/Sverige
Suomi/Finland

1955:

Tanska/Danmark
Suomi/Finland

Norja/Norge
Ruotsi/Sverige

Tanska/Danmark
Ruotsi/Sverige

Norja/Norge
Suomi/Finland

Ruotsi/Sverige
Tanska/Danmark

1956:

1957:

1958:

1959:

I960:

Norja/Norge
Suomi/Finland

1961:

Ruotsi/Sverige
Tanska/Danmark

1962:

Ruotsi/Sverige
Suomi/Finland

1963:

Suomi/Finland
Tanska/Danmark

1964:
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KAJ DESSAU:

OM LUNNINGPRISET TILLBLIVELSE - En episode 

LUNNING-PALKINNON PERUSTAMINEN

Kaj Dessau, Köpenhamn, som här skriver om Lunningprisets tillkomst, 
är en av pionjärerna inom försäljningen av nordiskt konsthantverk och 
nordisk konstindustri. År 1925 startade han det senare världsberömda före
taget BO i Köpenhamn, som blev förebilden för ett stort antal konst
industriella butiker. Härutöver har han bedrivit ett synnerligen värdefullt 
upplysningsarbete i många länder om begreppet "Scandinavian Design". 
Under de senaste åren har Dessau arbetat med planer på ett nordiskt kultur
centrum i Göteborg och grundandet av en liknande internationell institution 
i Schweiz.

Kaj Dessau, Kööpenhamina, joka tässä kirjoittaa Lunning-palkinnon 
perustamisesta, kuuluu pohjoismaisen taideteollisuuden kaupan uranuurtajiin. 
Vuonna 1925 hän perusti sittemmin maailmankuulun BO-nimisen liikkeen 
Kööpenhaminaan, josta tuli monien taideteollisuusliikkeiden esikuva. Tämän 
lisäksi hän on suorittanut laajaa valistustyötä useissa maissa käsitteestä 
"Scandinavian Design". Viime vuosien aikana on Dessau työskennellyt poh
joismaisen kulttuurikeskuksen perustamiseksi Göteborgiin ja samantapaisen 
kansainvälisen laitoksen perustamiseksi Sveitsiin.

$

x#

Frederik Lunning
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Det var ¡ Effe ra a ret 1949. Jeg havde afsluttet et 3 aarigt ¡ob i USA og 
var paa Vej hjem. Gik paa Gaden i New York med Billetten i Lommen 
og passerede Georg Jensen Hjornet paa Fifth Avenue flere Gange. Trods 
Opfordring fra min gode Ven, Redaktor Roger Nielsen, Gutenberghus — 
mangeaarig Formand i BO’s Bestyrelse — havde jeg aldrig vaeret inde i 
den kendte Butik. Nu fik jeg pludselig Lyst og traf dermed for forste 
Gang Frederik Lunning.

Han var den Dag i glimrende Form og vi snakkede sammen en lille 
Timestid, med et Frisprog, der syntes selvfolgelig, men ofte med Alvor bag 
muntre Ord. Han bad mig komme igen. Naeste Gang vi mödtes spurgte 
han uden Indledning om jeg vilde vaere Direktor i hans Firma. Vi dröftede 
dette noget overraskende Tilbud frem og tilbage — jeg havde ingen Stilling 
der ventede paa mig i Danmark — og jeg betingede mig Tid til at se mig lidt 
omkring inden jeg gav ham mit Svar og mit Syn paa Fremtiden.

I de kommende Dage forsagte jeg at danne mig et Skön over den store 
Virksomhed, skabt med enestaaende Energi og Maalbevidsthed af denne 
i Sandhed ikke helt almindelige Mand, der först havde ledet Sölvsmedjens 
Udsalg i Kobenhavn og derefter paa Firmaets Vegne undersögt Export- 
mulighederna til det amerikanske Marked. Men skönt ikke een derovre 
troede at Jensen Sölvet kunde saelges i USA, saa Lunning nu sit Livs store 
Chance, sagde sin Stilling op og startede i 1923 alene I en lille Butik paa 
53rd Street i New York. Det lykkedes for ham! Han flyttede til Fifth 
Avenue — udvidede — og udvidede igen. Fik Eneforhandling i 100 Aar 
— fik Repraesentationen for den Kongelige danske Porcelaensfabrik •— 
gik hele Tiden frem. Saa kom Krigen! Leverancerne fra Danmark standsede. 
Amerika rykkede ind i Butikken. Og Alt — bogstavelig sagt Alt — kunde 
nu saelges. Fra en eksklusiv Sölv- og Porcelaensbutik som han selv med 
sit Feltherreblik helt kunde overse voksede Firmaet ud til en meget större, 
men ogsaa meget mere uoverskuelig blandet Forretning i 3 Etager, med 
300 Ansatte og 3000 Problemer!

Det var Reguleringen af hele denne Virksomhed, den nödvendige Til
pasning til Efterkrigstidens helt ny Perspektiver der maatte blive min Opgave. 
Lunning havde vaeret Pioner. Med sejg Staedighed og genial ”salesmanship” 
havde han, paa Trods af Alt og Alle, skaffet dansk Sölv og dansk Porcelaen 
et fast Marked i den ny Verden. Dette var hans Hovedbedrift. Det var 
derfor naturligt at raade ham til at udvide og befaeste denne Linie, at 
forsöge at drage Nytte af den store og lovende Udvikling indenfor nordisk 
Kunsthaandvaerk og Kunstindustri og saette alt ind paa at göre Georg 
Jensen Inc. til det naturlige, levende og effektive Centrum for Norden i 
Amerika. Ingen havde bedre Kort paa Haanden, trods alt! Han havde 
vaeret först — og, op til 1940, bedst. Men Duften af Krigsaarenes "blandede 
Landhandel" maafte luftes ud, — den ny Maalsaetning maatte göres synlig 
for Alle!

Han gav mig Lov til at forsöge — og disse Bestraebelser blev Grund
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laget for vort Samarbejde. Jeg rejste derfor straks til Danmark, Finland, 
Norge og Sverige for at skabe Interesse og Goodwill — og forberede Eksport.

Det var Aaret efter, midt i dette spaendende Arbejde, at Tanken om en 
Lunningpris tog Form. Ligesom Lunning havde jeg selv jo i sin Tid i 80 
— i mindre Skala, men paa bredere Basis — arbejdet med nordiske Pro
dukter. Det var nordiske Kunstnere og Designers der havde skabt og form
givet de mange, mange Kvalitetsvarer jeg som Mellemmand havde for
midlet til en stor Kundekreds i Danmark. Jeg havde derfor som et Hoved
punkt i mit Testamente bestemt at oprette et Fond til Fremme for Kunst
haandvaerk og Kunstindustri. Nu saa jeg pludselig at Lunning maatte staa 
i samme Taknemmelighedsgaeld til Norden. Hvorfor saa ikke prove at faa 
ham til at tage denne Opgave op? Med sine större Resurcer kunde han 
göre mere godt. Og han kunde begynde nu — hvor jeg haabede paa et 
langt Liv! I alle vigtige Punkter kunde mit Testamente bruges som det var. 
Jeg sendte derfor mit Udkast til Åke H. Huldt og Roger Nielsen og saasnart 
jeg havde modtaget deres Kommentarer kunde jeg laegge min endelige 
"Slagplan".

Lunning var — som flere store Maend — noget forfaengelig — desuden 
glad ved at tale og bestemt ikke "Uvenner med sine Penge". Dette maatte 
jeg tage i Betragtning. Jeg kom saa til ham med min fine, forseglede 
Kuvert som Förste—Gratulant paa Födselsdagen d. 21 December. Jeg rakte 
ham Dokumentet og forögede hans Spaending ved at sige hvor glad jeg 
troede han vilde blive for denne "Gave", — men at han kun kunde 
faa den hvis han lovede mig ikke at vise den til andre eller at dröfte den 
med andre för jeg gav ham Lov. Jeg forsikrede ham at han löb ingen 
Risiko. Han sagde högtidelig "Ja" — lukkede Kuverten op — og Slaget 
var vundet!

Vi dröftede Fundatsen nöje igennem, han saa hvor stort og betydnings
fuldt det lille Dollarbelöb blev i Nordens Mynt og hvor meget godt der 
maatte kunne komme ud af disse Penge.

Lunningprisen var en Realitet!
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Tämä tapahtui syksyllä 1949. Olin saanut valmiiksi kolme vuotta kestä
neen työn Yhdysvalloissa ja olin matkalla kotiin. Kuljeskelin pitkin katua 
New Yorkissa matkalippu taskussani ja kuljin useamman kerran Fifth Ave
nuen kulmassa sijaitsevan Georg Jensen-liikkeen ohi. Huolimatta hyvän ystä
väni Roger Nielsenin, BO’n johtokunnan monivuotisen puheenjohtajan, keho
tuksesta en ollut käynyt Jensenin liikkeessä. Nyt teki äkkiä mieleni nähdä 
se ja niin tapasin Frederik Lunningin ensimmäisen kerran.

Hän oli loistavalla tuulella sinä päivänä ja keskustelimme tunnin verran 
luontevasti ja avoimesti, mutta koskeftelimme vakavampiakin asioita. Hän 
pyysi minua käymään uudelleen. Tavatessamme seuraavan kerran hän kysyi 
muitta mutkitta halusinko ryhtyä johtajaksi hänen liikkeeseensä. Pohdimme 
yhdessä tätä hiukan hämmästyttävää tarjousta — minulla e! ollut mitään 
tointa Tanskassa johon minua olisi odotettu — pyysin siis saada vähän 
miettimisaikaa ja saada katsella ympärilleni ennenkuin annoin vastaukseni 
ja lausuin mielipiteeni tulevaisuudesta.

Seuraavien päivien aikana koetin muodostaa itselleni käsitystä tästä 
laajasta toiminnasta. Sen oli luonut määrätietoisella työllä ja suurella 
tarmokkuudella epätavallinen mies, joka ensin oli johtanut Georg Jensen- 
yhtiön myyntiä Kööpenhaminassa ja sen jälkeen hän oli liikkeen toimeksi
annosta tutkinut vientimahdollisuuksia Yhdysvaltain markkinoille. Vaikka 
kukaan ei uskonut että Jensen-hopeaa voitaisiin myydä Yhdysvalloissa näki 
Lunning elämänsä tilaisuuden, hän erosi silloisesta toimestaan ja aloitti 
vuonna 1923 yksin pienessä liikkeessä 53. kadun varrella New Yorkissa. 
Hänen yrityksensä onnistui! Hän muutti Fifth Avenuelle — laajensi liiket
tään — ja laajensi uudelleen. Hän sai Jensen-hopean yksinmyyntioikeuden 
sadaksi vuodeksi ja Den Kongelige Danske Porcelaensfabrikin edustuksen 
ja menestyi jatkuvasti. Sitten tulivat sotavuodet. Toimitukset Tanskasta tyreh
tyivät. Amerikkalainen tuotanto valtasi myymälän. Ja kaikkea — kirjaimel
lisesti kaikkea — myytiin nyt. Eksklusiivisesta hopea- ja posliinikaupasta, 
jota hän itse haukankatseellaan oli valvonut, kasvoi liike nyt huomattavasti 
laajemmaksi, mutta samalla siitä tuli myös vaikeammin hoidettava kolmi
kerroksinen liike, jossa oli 300 työntekijää ja 3000 ongelmaa.

Koko tämän uuden toiminnan järjestäminen, mukautuminen sodanjälkeisen 
ajan täysin uusiin näköaloihin ja katsomuksiin oli muodostava työkenttäni. 
Lunning oli ollut uranuurtaja. Sitkeällä työllä ja nerokkaalla myyntitaidolla 
hän oli kaikista vaikeuksista huolimatta hankkinut tanskalaiselle hopealle 
ja tanskalaiselle posliinille vahvan aseman uudessa maailmassa. Tämä oli 
hänen suurin saavutuksensa. Oli sentähden luonnollista kehottaa häntä 
laajentamaan ja vahvistamaan tätä linjaa, yrittää hyötyä pohjoismaisen 
taideteollisuuden voimakkaasta ja lupaavasta kehityksestä ja koettaa tehdä 
Georg Jensen-yhtymästä elävä ja tehokkaasti toimiva Pohjoismaiden keskus 
Yhdysvalloissa. Kenelläkään ei ollut parempia valtteja kädessään. Hän oli 
ollut ensimmäinen — ja menestyksellisin vuoteen 1940 mennessä. Mutta
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sotavuosien "maalaissekatavarakaupan” tunkkainen ilma oli tuuletettava 
ulos — uusien päämäärien tuli olla kaikkien nähtävissä.

Hän antoi minulle luvan yrittää — ja nämä ponnistelut muodostivat 
yhteistyömme pohjan. Matkustin sen vuoksi heti Norjaan, Ruotsiin, Suo
meen ja Tanskaan herättääkseni goodwilliä ja ihmisten mielenkiinnon asiaa 
kohtaan •— ja valmistaakseni vientimarkkinoita.

Seuraavana vuonna, kesken tätä jännittävää työtä, syntyi ajatus Lunning- 
palkinnosta. Kuten Lunning itsekin olin aikanani työskennellyt BO'ssa — 
pienemmässä mittakaavassa, mutta laajemmalla pohjalla — pohjoismaisten 
tuotteiden parissa. Pohjoismaiset taiteilijat ja muotoilijat olivat luoneet ne 
lukuisat laatutuotteet, jotka olin välittänyt laajalle asiakaspiirille Tanskassa. 
Olin testamenttini pääkohdassa päättänyt perustaa rahaston taideteollisuu
den ja taidekäsityön edistämiseksi. Nyt tulin äkkiä ajatelleeksi, että Lunning 
varmaankin oli yhtä suuressa kiitollisuudenvelassa Pohjoismaita kohtaan 
kuin minäkin. Miksi en yrittäisi saada häntä ryhtymään tähän tehtävään? 
Koska hänellä oli suuremmat mahdollisuudet saattoi hän aikaansaada enem
män — ja hän saattoi alkaa nyt — kun taas minä toivoin eläväni vielä 
kauan ! Kaikissa tärkeissä kohdissa voitiin testamenttiani käyttää sellaise
naan. Lähetin sen vuoksi ehdotukseni Åke H. Huldtille ja Roger Nielsenille 
ja niin pian kuin olin kuullut heidän mielipiteensä asiasta saatoin tehdä 
lopullisen sotasuunnitelmani.

Lunning oli — monien suurten miesten tapaan — jonkin verran turha
mainen — sitäpaitsi hän oli puhelias eikä ollut rahojensa kanssa lainkaan 
”huonoissa väleissä”. Tämän minun oli otettava huomioon. Niin tulin hänen 
luokseen hienon sinetöidyn kirjeeni kanssa ensimmäisenä onnittelijana hänen 
syntymäpäivänään joulukuun 21. päivänä. Ojensin hänelle asiakirjan ja 
lisäsin hänen jännitystään sanomalla että uskoin hänen ilahtuvan suuresti 
"lahjasta" — mutta, että hän saisi sen ehdolla että hän lupaisi minulle olla 
näyttämättä sitä muille ja olla keskustelematta asiasta muiden kanssa ennen
kuin annoin hänelle luvan. Vakuutin, että asia oli vaaraton. Hän lupasi 
juhlallisesti — avasi kirjekuoren — ja asia oli voitettu!

Pohdimme tarkoin ajatusta, hän huomasi kuinka suuri ja merkityksellinen 
pieni dollarimäärä oli pohjoismaiden rahaan muunnettuna ja kuinka paljon 
hyvää näillä varoilla aikaansaataisiin.

Lunning-palkinto oli perustettu!
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VUOSIKERTOMUS 1964

KOTIMAAN TOIMINTA

Taideteollisuusmuseo saattoi vuoden aikana ensi kertaa pitkään aikaan 
esitellä kokoelmiaan suurelle yleisölle. Ateneumissa saatettiin kesällä 
järjestää museon Jugend-näyttely 23. 5—10. 8. 64, joka saavutti suurta 
kiinnostusta niin yleisön kuin lehdistönkin piirissä. Näyttelyssä kävi noin 
4.000 katsojaa. Jugend-näyttelyn komissaarina oli Martti Vuorenjuuri ja näyt- 
telyarkkitehtina Yrjö Kukkapuro. Yhdistyksen vuosikirja ilmestyi uudessa 
muodossa näyttelyn aiheeseen liittyen.

Samanaikaisesti Taideteollisuusmuseo esitteli muutamia valittuja esineitä 
kokoelmiensa eri kausilta pienenä näyttelynä Ateneumin taidemuseossa.

Taideteollisuusmuseo lainasi Jugend-esineistöään Rauman Taideyhdistyk
selle, joka järjesti Jugend-näyttelyn 28—30. 11. 64.

Lahjoituksina on Taideteollisuusmuseo saanut vastaanottaa Enso-Gutzei- 
tilta Kotkasta Gallen-Kallelan piirtämän kirjoituspöydän tuolin sekä Jugend- 
tyylisen pienen kirjoituspöydän. Ruotsin Suurlähetystö lahjoitti museolle 
tammisen, Jugend-tyylisen kirjoituspöydän.

Hankintoja kokoelmien täydennykseksi on museoon tehty 6.245 markalla 
seuraavasti:

Dora Jung : seinävaate, 466X263 cm.
Margareta Ahlstedt-Willandt: kuvakudos, 193x110 cm.
Jugend-keramiikkaa:
A. W. Finch: öljylampun jalka, 23x19 cm, Iris, Porvoo.
A. W. Finch: kaksi kukkaruukkua, 13x15 cm, Iris, Porvoo.
A. W. Finch: sinilasitteinen malja, 15X18 cm, Iris, Porvoo.
Aina Eklund: pieni maljakko, 7,5x9 cm.
Arabian Fennia-sarjan maljakko, 8,5x12,5 cm.
Lahden matkailukeskuksessa Mukkulassa yhdistys järjesti 23 25. 10. 

1964 lehtimiesseminaarin, jonka tarkoituksena oli antaa lehdistölle esitelmien 
ja kiertokäyntien puitteissa materiaalia sisustus- ja kalustus kysymyksistä. Se
minaari oli internaatt¡luontoinen ja tämän vuoksi sen osanottajamäärä oli
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rajoitettava 30 journalistiin. Nämä edustivat sekä maaseudun sanomoiehtiä 
että pääkaupungin aikakauslehtiä. Seminaarin johtajana toimi apulaisjoh
taja Martti Vuorenjuuri ja yhteistyössä yhdistyksen kanssa toimivat seuraavat 
yhtiöt: Askon Tehtaat, Iskukaluste, Kalusteyhtymä ja Sopenkorpi.

Seminaarin luennoitsijoina toimivat sisustusarkkitehti Olli Borg, maisteri 
Anja Jyränki, rehtori Paavo Koli, sisustusarkkitehti Ilmari Lappalainen, 
arkkitehti Pekka Laurila, myyntipäällikkö Kauko Lehtonen, teknikko Joel 
Mitikka, sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi, kauppat.lis. Arvo Puukari, käyt
töpäällikkö H. Renwall, toimitusjohtaja Reino Routamo, toimittaja Pekka Su
honen, sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaara, apulaisjohtaja Martti Vuorenjuuri.

Taideteollisuutta koskevia lehtikirjoituksia oli kotimaan lehdistössä loka
kuun loppuun mennessä 1264 kpl.

Taideteollisuusyhdistyksen lehdistötiedonannot on välitetty — lukuunotta
matta yhdistyksen järjestämiä lehdistövastaanottoja — Taloudellisen Tiedo
tustoimiston ja Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelun kautta maan leh
distölle. Edelleen on yhdistys informoinut radion ja television kautta.

ULKOMAAN TOIMINTA

Kiertävä Finlandia-näyttely vieraili Münchenin kaupunginmuseossa 20. 
2—22. 3. 1964. Näyttelyn avasi Baijerin kulttuuriministeri Herbert Hohenemser 
sekä Suomen pääkonsuli K. Mäkelä ja varakonsuli P. Opas, jotka olivat 
läsnä myös Essenin näyttelyn avajaisissa. Essenissä näyttely oli avoinna 2. 
5—31. 5. 1964 Museum Folkwangissa. Essenin kaupungin pormestari Wilhelm 
Nieswandt avasi näyttelyn. Vierailijoita kävi näissä kaupungeissa näyttelys
sämme n. 88.000 ja lehdistössä oli artikkeleita näyttelystä yhteensä 16.960 
palstamillimetriä.

Finlandia-näyttely, joka on vieraillut kahdessatoista kaupungissa vuosina 
1961—1964, palasi Essenin jälkeen kotiin ja purettiin. Näyttely on ollut näh
tävänä seuraavissa kaupungeissa:

Zürich 3. 2—5. 3. 1961; Amsterdam 16. 6—17. 7. 1961; Lontoo 17. 11. 1961 — 
7. 1. 1962; Wien 17. 2—30. 3. 1962; Madrid 26. 5—1. 7. 1962; Kööpenhamina 
18. 8—16. 9. 1962; Varsova 26. 10—11. 11. 1962; Pariisi 15. 2—20. 3. 1963; 
Nürnberg 6. 9—3. 11. 1963; Hampuri 29. 11—26. 12. 1963; München 20. 2—22. 
3. 1964; Essen 2. 5—31. 5. 1964. Näissä näyttelyissä kävi n. 240.000 vierasta.

Useissa näistä kaupungeista järjestettiin myyntinäyttelyitä tavarataloissa 
ja erikoisliikkeissä yhteistyössä Suomen Ulkomaankauppaliiton kanssa.

Seuraavat yhtiöt ja suunnittelijat ottivat osaa Finlandia-näyttelyihin: Kaija 
Aarikka, Airam, Ammus-Sytytin, Artek, Askon Tehtaat, Barker-Littoinen, Olof 
Bäckström, Finlayson-Forssa, Finnrya, Fiskars, Bertel Gardberg, Hackman & 
Co., Heteka, Eva Hidström, Ossian Hopea, Hopeakeskus, Hopeatehdas, 
Idman, Kirsti Ilvessalo, Dora Jung, Kalevala Koru, Karhula-littala, Kaunis
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Koru, Keravan Puusepäntehdas, Koruateljé, Kotivilla, Kupittaan Kulta, 
Kylmäkoski, Kaarina Laapotti, A. Liljamaa, Elisabeth Lönnholtz, Merivaara, 
Metsovaara, Moderno, Neovius, Noormarkun Käsityöt, Mikko Nupponen, 
Kalevi Piirainen, Porin Puuvilla, Printex, Riihimäen Lasi, Eero Rislakki, W. 
Rosenlew & Co. — Porin Konepaja, Sanka, Pentti Sarpaneva Koru, Joy Silan
der, Someron Kutomo, Nanny Still, Stockmann-Orno, Suomen Käsityön Ystä
vät, Tampella, Tehokaluste, Vaasan Puuvilla, Sakari Vapaavuori, Westerback, 
Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopisto, Villayhtymä, Tapio Wirk
kala, Helmi Vuorelma, Wärtsilä-Arabia-Nuutajärvi-Kone ja Silta.

Finlandia-näyttely n vieraillessa Varsovassa teki puolalainen Dokumenttifil
mien Keskusstudio oma-aloitteisesti elokuvan näyttelystä nimellä "Wystawa 
wzornictwa Finskiego" (Suomalaista muotoilua). Filmin on ohjannut Kazimierz 
Karabasz. Yhdistys on hankkinut 16 mmm kopion tästä filmistä. Filmi on 
kiertänyt maamme elokuvateattereissa ja Ulkoasiainministeriö on hankkinut 

kopioita käyttöönsä.
Tokiossa järjesti yhdistys Finlandia-näyttelyn 15. 5—27. 5. 1964 yhteistyössä 

Shirokiya-tavaratalon ja Asahi Pressin kanssa. Japanissa tavaratalot ovat 
tärkeimpiä näyttelyjen pitopaikkoja ja siksi Finlandia-näyttelykm pidettiin 
Shirokiyan tavaratalon näyttelyhallissa.

Näyttelyn avasivat prinsessa Takamatsu ja yhdistyksen hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Jonas Cedercreutz. Avajaisissa oli myös läsnä suurlähettilään 

Ahokas ja lähetystösihteeri Erkki Hedmanson sekä Japani-Suomi- 
sihteeri Kenji Fujimori, joka toimi näyttelyn primus motorino. Näytte

ly sai erittäin runsasta huomiota lehdistössä ja siinä kävi n. 50.000 katsojaa. 
Seuraavat liikkeet ja yhtiöt olivat näyttelyssä mukana: Ammus-Sytytin, Artek, 
Askon Tehtaat, Finnrya, Hopeatehdas, Karhula-littala, Neovius, W. Rosen
lew & Co. — Porin Konepaja, Suomen Käsityön Ystävät, Wärtsilä-Arabia- 
Nuutajärvi-Kone ja Silta.

Tokion näyttelyn yhteyteen yhdistys järjesti myös myyntinäyttelyn Shiro
kiyan tavaratalon kanssa.

Finlandia-näyttelyjen komissaarina on toiminut H. O. Gummerus ja näyt- 
telyarkkitehtina Timo Sarpaneva.

XIII Milanon Triennale pidettiin vapaa-aika teeman puitteissa 12. 6—27. 
9. 1964. Rahoitusvaikeuksien vuoksi muut Skandinavian maat eivät voineet 
osallistua näyttelyyn. Suomen osaston komissaarina toimi H. O. Gummerus 
ja näyttelyarkkitehteinä Antti ja Vuokko Nurmesniemi. Triennalen mitalisato 
maallemme oli kaksi Grand Prix’tä, yksi kultamitali ja viisi hopeamitalia.

sen

rouva
seuran

Antti ja Vuokko Nurmesniemi Suomen osaston näyttelysuun- 
nittelusta.
Valmet Oy Suomen Leijona tarkkuuskivääristä.

Uuno Hietala ja Mikko Vihuri, Hopeatehdas Oy suksi- 
siteestä.

Grand Prix:

Kultamitali:
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Hopeamitali: Perttu Mentula, Velsa Oy potkukelkasta.
Mono Oy hiihtokengästä.
Antti Nurmesniemi, Puusepäntehdas A. Liljamaa
pallista.
Vilho Pykälä savolaismallisesta soutuveneestä.
Tapio Wirkkala, Hackman & Co. puukosta.

Yhteensä jaettiin Triennalessa 15 Grand Prix’tä, 35 kultamitalia, 49 
hopeamitalia.

Suomen osastossa oli näytteillä seuraavien yhtiöiden ja taiteilijoiden 
tuotantoa: Kai Blomqvist, Hopeakeskus; Olof Bäckström, Fiskars; Ä. Fethulla; 
Helge Heinonen; Uuno Hietala, Hopeatehdas; Esko Järvinen; Laukaan Puu 
Salo & K:ni; Aulis Leinonen; Lukkiseppo; Perttu Mentula, Velsa; Merivaara; 
Yki Nummi, Sanka; Antti Nurmesniemi, A. Liljamaa; Jukka Pellinen; Matti 
A. Pitkänen; Vilho Pykälä; Matti Saanio; Sako; Ilmari Tapiovaara; Tuomo 
Tervo, Suomen Ilmailuliitto; Turun Veneveistämö; Urheilutarpeita; Valmet; 
Mikko Vihuri, Hopeatehdas; Tapio Wirkkala, Hackman & Co.; Tapio Wirk
kala, Hopeakeskus.

Triennalen vaalikollegio valitsi arkkitehti Jonas Cedercreutzin Triennalen 
korkeimman juryn jäseneksi ja Taideteollisuusyhdistys nimitti sisustusarkki
tehti Lasse Ollinkarin Suomen edustajaksi kansainväliseen ryhmäjuryyn.

Ulkomaisista näyttelysuunnitelmista mainittakoon kulttuurivaihto-ohjel 
puitteissa taideteollisuusnäyttely Unkarissa. Asiasta neuvotellaan myös Buka
restin ja Sofian kanssa. Australiaan pyritään järjestämään yhteispohjoismai- 

kiertävä taideteollisuusnäyttely vuonna 1966. Yhdysvaltoihin järjestettä
västä näyttelykierroksesta neuvotellaan edelleen Smithsonian Institutionin 
kanssa. Yhdistys on edelleen saanut tiedusteluja näyttelyn aikaansaamiseksi 
Meksikoon, Venezuelaan ja Kanadaan.

Yhdistyksellä oli tarkoituksena järjestää suomalaisten huonekalujen ja 
sisustustekstiilien näyttely joulukuussa Lontoon Building Centressä, 
järjestelyt oli viime hetkellä lopetettava Englannin hallituksen asettaman 15% 
suojatullin tehtyä näyttelyn juuri nyt aiheettomaksi.

Scandinavian Design Cavalcade in uudistamista koskevissa yhteispohjois
maisissa neuvotteluissa on yhdistystä ja Suomen Matkailijayhdistystä edusta
nut apulaisjohtaja Martti Vuorenjuuri. Scandinavian Design Cavalcade’in pre
sidiumiin on nimitetty edustajiksi toimitusjohtaja H. O. Gummerus, toimittaja 
Bengt Pihlström ja apulaisjohtaja Martti Vuorenjuuri. Neuvottelujen tuloksena 
Design Cavalcade ia vietetään vuorovuosina pohjoismaiden pääkaupungeissa 
lokakuussa alkaen vuodesta 1966.

Yhdistys on valmistellut taideteo Nisu usai heisen merkittävän kuvateoksen 
julkaisua.

Yhdistys avusti Georg Jensen-yhtiötä sen järjestäessä New Yorkin maail
mannäyttelyn yhteydessä pohjoismaista korutaidetta esittelevän näyttelyn. 
Tähän näyttelyyn valitut korut olivat myös näytteillä Röhsska Konstslöjd- 
muséetissa Göteborgissa. Seuraavat suomalaiset taiteilijat olivat mukana

sauno

man

nen

mutta
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näyttelyssä: Kaija Aarikka, Bertel Gardberg, Saara Hopea, Paula Häiväoja, 
Elis Kauppi, Kalevi Piirainen, Börje Rajalin, Eero Rislakki, Martta Ritvanen, 
Jan Salakari, Mirjam Salminen, Pentti Sarpaneva ja Björn Weckström. 

Yhdistys on käyttänyt ulkomaiseen toimintaan 151.221:86 mk.

VIERAAT

Ulkomaisista vieraista mainittakoon mm. amerikkalaisten taideteollisuus- 
koulujen rehtoreiden vierailu, johon osallistuivat Albert Christ-Janer, Art 
School, Pratt Institute, Brooklyn; Joseph Warren McCullough, Cleveland 
Institute of Arts, Cleveland, Ohio; John W. Lincoln, Design Division, Rhode 
Island School of Design, Providence, Rhode Island sekä Norman Lewis Rice, 
School of Art, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania. 
Edelleen yhdistyksessä vieraili arkkitehti Cyril Mordali, Lontoo; Kenji Fujimori, 
Tokio; William Gaines, Virginia Museum of Fine Arts; professori Wanda 
Telakowska, Varsovan taideteollisuuskoulu; tohtori Judith Koos, Budapestin 
Taideteollisuusmuseo sekä puolalainen stipendiaatti neiti Pawlikowska, Var
sovan yliopistosta.

Ulkomaisessa tiedotustoiminnassa lehdistölle on tärkeimpänä muotona 
ollut lehtimiesvierailut, joita yhdistys on 
että vastannut Ulkoasiainministeriön ja eri laitosten maahamme kutsumien 
lehtimiesten taideteollisuuteen liittyvästä ohjelmasta ja opastuksesta. Yhdistys 
on myös avustanut Suomen Ulkomaankauppaliiton lehden "Designed in Fin
land" julkaisemisessa.

Yhdistys on laatinut matkaohjelmia, opastanut ja antanut materiaalia mm. 
seuraaville maassamme vierailleille lehtimiehille: M. & Mme Francis Spar, 
päätoimittaja. Connaissance des Arts, Pariisi sekä saman lehden valokuvaaja 
M. Roger Guillemot; valokuvaaja M. Roger Gain, Elle, Pariisi; Mr. Motoo 
Gato, Asahi Shimbun, Tokio; Mr. Millar Kallas, Christian Science Monitor, 
St. Louis, Miss.; Mr. Robert M. Mottar, Time-Life; Lady Marley, The Tatler, 
Lontoo; Miss Fiona MacCarthy, The Guardian, Lontoo; Mr. Gontran Goulden, 
The Architectural Review, Building Centre, Lontoo; valokuvaaja Mario de 
Biasi, Epoca, Milano; Michael Walsh-Kemmis, Dublin; Masafumi Watanabe 
ja Hiroko Watanabe, Tokio; arkkitehti Hiro Sasaki, Tokio; Miss Aileen 
Snoddy, Rushville, Ind.; Mrs. Naomi Barry, New York Herald Tribune, Pa
riisi ja ' Holiday, New York; Mr. Donald Poppiestone, Better Homes and 
Gardens, Des Moines, Iowa; Mr. Martin Bruyns, Arnhems Dagblad, Arnhem 
sekä Mrs. Hazel Meyrick Evans, Vanity Fair, Lontoo.

järjestänyt sekä omasta aloitteestaan

TUNNUSTUKSIA

Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlandia-mitalin on Tasavallan Pre
sidentti myöntänyt sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemelle.
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Ruotsin kuningas, H. M. Kustaa VI Aadolf, on myöntänyt taiteilija Kaj 
Franckille Prinssi Eugen-mitalin.

PALKINTOJA JA APURAHOJA

Lunning-palkinnon saivat tekstiilitaiteilija Vuokko Eskolin-Nurmesniemi 
sekä tanskalainen hopeaseppä Bent Gabrielsen Pedersen. Palkintosumma 
US $ 7.000 jaettiin tasan palkinnonsaajien kesken.

American Institute of Interior Designers (AID) soi vuoden 1964 kunnia
maininnan mm. taiteilijatar Nanny Stillille tämän lasisarjasta Flindari , 
Riihimäen Lasi.

Taideteollisuusyhdistyksen Kaunis Koti-stipendi jaettiin graafikko Maarit 
Yliselle graafillisia opintoja varten Kööpenhaminassa ja teolliselle muotoili
jalle Pekka Wikströmille teollisen muotoilun opintoja varten Keski-Euroo- 
passa. Stipendisumma 3.000 mk jaettiin tasan stipendin saajien kesken.

Stipendeihin ja stipendirahastoihin on yhdistys käyttänyt 9.222:99 mk.
Taideteollisuusyhdistys on tämän lisäksi luovuttanut Pariisin taiteilija- 

kaupungin säätiölle ne varat — 5.000 mk —, jotka yhdistys lahjoitti ateljeen 
osakäyttöoikeuden hankkimista varten Ornamolle sen 50-vuotisjuhlan 
yhteydessä. Luovutussumma korkoineen ja lahjoituksineen oli yhteensä 
7.445:77 mk.

KUOLLEITA

Maamme taideteollisuuden uranuurtajiin kuuluva kreivi Louis Sparre kuoli 
Tukholmassa 26. 10. 64 101 vuoden ikäisenä.

Keramiikkataiteilija Aune Siimes, joka erikoistui vaikeaan valu- ja leik- 
kaustekniikkaan, kuoli 3. 11. 64.

Yhdistyksemme monivuotinen tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja neiti Iris 
Ahlberg kuoli 9. 4. 64.

JÄSENTOIMINTA

Yhdistyksen jäsenten väliset vuosiarpajaiset järjestettiin jälleen joulu
kuussa. Voittojen yhteisarvo oli 5.532:05 mk ja lukumäärä 197. Päävoiton, 
Kalevi Piiraisen tekemän rannerenkaan arvoltaan 584:50, voitti herra A. E. 
Airola Helsingistä.

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 3.585, josta maksavia jäseniä 2.225 ja 
vapaajäseniä 1.360. Yhteisöjäseniä yhdistyksellä on 45.

Jäsenmenot ovat olleet 19.248:66 mk.
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TOIMISTO

Yhdistyksen kirjeenvaihto on ollut edelleen erittäin laajaa, diaarien mu
kaan yhdistys on lähettänyt 3.661 kirjettä. Saapuneiden kirjeiden lukumäärä 
oli n. 1.800 kpl.

Taideteollisuusyhdistyksen toimitusjohtaja on herra H. O. Gummerus, 
apulaisjohtajana herra Martti Vuorenjuuri. Yhdistyksen sihteeristöön kuulu
vat rouvat Harriet Andersson ja Talvikki tintinen (31. 8. 1964 saakka), neidit 
Kirsti Berg ja Katarina Grönhagen (25. 8. 1964 lähtien). Yhdistyksen kassan
hoitajana on rouva Irja Hellän.

Hallintomenot ovat olleet 125.642:56 mk.
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ÅRSBERÄTTELSE 1964

INHEMSK VERKSAMHET

Konstindustrimuséets samlingar kunde under årets lopp för första gången 
på länge visas för den stora allmänheten. Muséets Jugend-utställning anord
nades ! Ateneum 23. 5—10. 8. 64 och rönte stor uppmärksamhet såväl hos 
publiken som hos tidningspressen. Utställningen besöktes av omkring 4.000 
personer. Jugend-utställningens kommissarie var Martti Vuorenjuuri och ut- 
ställningsarkitekt Yrjö Kukkapuro. Föreningens årsbok utkom i ny form och 
innehållet ansluter sig till utställningens tema.

Samtidigt anordnade Konstindustrimuséet en liten utställning av ett urval 
av muséets samlingar från olika perioder. Utställningen hölls öppen i Ate- 
neums konstmuseum.

Konstindustrimuséet lånade av sina Jugend-föremål till Raumo Konst
förening som anordnade en Jugend-utställning 28—30. 11. 64.

Muséet har av Enso-Gutzeit i Kotka som gåva fått emottaga en av Gallen- 
Kallela ritad skrivbordsstol samt ett litet skrivbord i Jugend-stil. Svenska 
Ambassaden har donerat ett skrivbord av ek i Jugend-stil.

För att utöka muséets samlingar har 6.245 mk använts till följande an
skaffningar:

Dora Jung: väggbonad, 466X263 
Margareta Ahlstedt-Willandt: bildväv, 193x110 
Jugend-keramik:
A. W. Finch: fot för oljelampa, 23x19 cm, Iris, Borgå 
A. W. Finch: två blomkrukor, 13x15 cm, Iris, Borgå 
A. W. Finch: blåglaserad vas, 15x18 cm, Iris, Borgå 
Aina Eklund: liten vas, 7,5x9 cm 
Vas hörande till Arabias Fennia-serie, 8,5x12,5 cm.
I Lahtis turistcentrum i Mukkula anordnade föreningen 23 25. 10. 64 ett

före-

cm.
cm.

journalistseminarium. Avsikten med detta seminarium var att genom ^ 
drag och visningar informera pressen i inrednings- och möbleringsfrågor. 
Deltagarantalet måste på grund av seminariets karaktär av internat in
skränkas till 30 journalister. Dessa representerade både landsortspressen och
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huvudstadens tidskrifter. Som ledare för seminariet fungerade direktörs- 
assistent Martti Vuorenjuuri och följande firmor samarbetade med före
ningen: Askon Tehtaat, Iskukaluste, Kalusteyhtymä och Sopenkorpi.

Som föreläsare vid seminariet fungerade: inredningsarkitekt Olli Borg, 
magister Anja Jyränki, rektor Paavo Koli, inredningsarkitekt Ilmari Lappalai- 

arkitekt Pekka Laurila, försäljningschef Kauko Lehtonen, tekniker Joelnen,
Mitikka, inredningsarkitekt Antti Nurmesniemi, ekon.lic. Arvo Puukari, drifts
chef H. Renwall, verkställande direktör Reino Routamo, redaktör Pekka 
Suhonen, inredningsarkitekt Ilmari Tapiovaara, direktörsassistent Martti Vuo-
ren|uuri.

Vid utgången av oktober månad var antalet inhemska tidningsartiklar om 
konstindustri Ì.264 st.

Konstflitföreningens pressmeddelanden har — med undantag för före
ningens pressmottagningar — förmedlats till landets tidningspress genom 
Ekonomiska Informationsbyrån och Suomen Kulttuurirahastos artikeltjänst. 
Dessutom har föreningen informerat allmänheten via radion och televisionen.

UTLÄNDSK VERKSAMHET

Den ambulerande konstindustriutställningen Finlandia hölls öppen i 
Münchner Stadtmuseum 20. 2—22. 3. 1964. Utställningen öppnades av Bajerns 
kulturminister Herbert Hohenemser samt Finlands generalkonsul K. Mäkelä 
och vicekonsul P. Opas, vilka var närvarande även vid öppningen av utställ
ningen i Essen. I Essen hölls utställningen öppen 2. 5—31. 5. 1964 i Museum 
Folkwang. Staden Essens borgmästare Wilhelm Nieswandt öppnade utställ
ningen. Utställningen besöktes i dessa städer av ca. 88.000 personer och 
pressen publicerade artiklar om utställningen, sammanlagt 16.960 spaltmilli
meter.

Utställningen Finlandia, som under åren 1961—1964 gästat tolv städer, 
återvände hem från Essen och upplöstes. Finlandias reseprogram var föl
jande:

Zürich 3. 2—5. 3. 1961; Amsterdam 16. 6—17. 7. 1961; London 17. 11.1961 — 
7. 1. 1962; Wien 17. 2—30. 3. 1962; Madrid 26. 5—1. 7. 1962; Köpenhamn 
18. 8—16. 9. 1962; Warszawa 26. 10—11. 11. 1962; Paris 15. 2—20. 3. 1963; 
Nürnberg 6. 9—3. 11. 1963; Hamburg 29. 11—26. 12. 1963; München 20. 2—22. 
3. 1964; Essen 2. 5—31. 5. 1964. Dessa utställningar besöktes av omkring
240.000 personer.

I ett antal av dessa städer anordnades försäljningsutställningar i varuhus 
och specialaffärer i samarbete med Finlands Utrikeshandelsförbund. 

Finlandia utställningen hade följande deltagare:
Kaija Aarikka, Airam, Ammus-Sytytin, Artek, Askon Tehtaat, Barker- Littoi- 

Björneborgs Bomull, Olof Bäckström, Finlayson-Forssa, Finnrya, Finskanen,
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Handarbetets Vänner, Fiskars, Bertel Gardberg, Hackman & Co., Heteka, 
Eva Hidström, Ossian Hopea, Hopeakeskus, Hopeatehdas, Idman, Kirsti 
Ilvessalo, Inhemsk Ull, Dora Jung Textil, Kalevala Koru, Karhula-littala, 
Kaunis Koru, Kervo Snickerifabrik, Kupittaan Kulta, Kylmäkoski, Kaarina 
Laapotti, A. Liljamaa, Elisabeth Lönnholtz, Merivaara, Metsovaara, Moderno, 
Neovius, Norrmark Slöjd, Mikko Nupponen, Kalevi Piirainen, Rrintex, Riihi- 
mäen Lasi, Eero Rislakki, W. Rosenlew & Co. — Björneborgs Mekaniska Verk
stad, Sanka, Pentti Sarpaneva Koru, Joy Silander, Smyckeateljén, Someron 
Kutomo, Nanny Still, Stockmann-Orno, Tampella, Tehokaluste, Sakari Vapaa- 
vuori, Vasa Bomull, Westerback, Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettaja
opisto, Villayhtymä, Tapio Wirkkala, Helmi Vuorelma, Wärtsilä-Arabia- 
Notsjö-Maskin och Bro.

I samband med Finlandia utställningens besök i Warszawa gjorde den 
polska Centralstudion för Dokumentärfilm på eget initiativ en film om utställ
ningen kallad "Wystawa wzornictwa Finskiego” (Finsk formgivning). Filmen 
regisserades av Kazimierz Karabasz. Föreningen har anskaffat en 16 mm:s 
kopia av denna film. Filmen har cirkulerat i landets biografer och Utrikes
ministeriet har även för sitt bruk anskaffat kopior av den.

I Tokio arrangerade föreningen en Finlandia-utställning 15. 5—27. 5. 1964 
i samarbete med varuhuset Shirokiya och Asahi Press. I Japan är varuhusen 
de viktigaste utställningscentra och därför hölls också Finlandia-utställningen 
i varuhuset Shirokiyas utställningshall.

Utställningen öppnades av prinsessan Takamatsu och ordföranden i före
ningens förvaltningsråd, Jonas Cedercreutz. Närvarande var även fru Ahokas, 
hustru till Finlands därvarande ambassadör, och legationssekreterare Erkki 
Hedmanson samt föreningen Japan-Finlands sekreterare, Kenji Fujimori, som 
verkat som utställningens primus motor.

Utställningen rönte synnerligen stor uppmärksamhet i tidningspressen 
och den besöktes av ca. 50.000 personer. Följande affärsföretag deltog i 
utställningen :

Ammus-Sytytin, Artek, Askon Tehtaat, Finnrya, Finska Handarbetets Vän
ner, Hopeatehdas, Karhula-littala, Neovius, W. Rosenlew & Co. — Björne
borgs Mekaniska Verkstad, Wärtsilä-Arabia-Notsjö-Maskin och Bro.

I samband med Tokio-utställningen arrangerade föreningen tillsammans 
med varuhuset Shirokiya en försäljningsutställning.

Finlandia-utställningarnas kommissarie har varit H. O. Gummerus och 
utställningsarkitekt Timo Sarpaneva.

XIII Triennalen i Milano hölls mellan 12. 6. och 27. 9. 1964. Utställningens 
tema var fritiden. På grund av finansieringssvårigheter kunde de andra nor
diska länderna inte delta i utställningen. Kommissarie för Finlands avdelning 
var H. O. Gummerus och utställningsarkitekter Antti och Vuokko Nurmes
niemi. Medaljskörden för Finlands del var två Grand Prix, en guldmedalj 
och fem silvermedaljer.
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Antti och Vuokko Nurmesniemi för planeringen av Finlands 
avdelning.
Valmet Ab för precisionsgeväret Suomen Leijona.

Uuno Hietala och Mikko Vihuri, Hopeatehdas Oy för skid- 
bindning.

Perttu Mentula, Velsa Oy för sparkstötting.
Mono Oy för skidkänga.
Antti Nurmesniemi, Puusepäntehdas A. Liljamaa för bastupall. 
Vilho Pykälä för roddbåt av Savolax-modell.
Tapio Wirkkala, Hackman & Co. för puukko-kniv.

Grand Prix:

Guldmedalj:

Silvermedalj:

Sammanlagt utdelades på Triennalen 15 Grand Prix, 35 guldmedaljer 
samt 49 silvermedaljer.

I Finlands avdelning var följande firmors och konstnärers alster utställda: 
Kal Blomqvist, Hopeakeskus; Olof Bäckström, Fiskars; Ä. Fethulla; Helge 
Heinonen; Uuno Hietala, Hopeatehdas; Esko Järvinen; Laukaan Puu Salo & 
K:ni; Aulis Leinonen; Lukkiseppo; Perttu Mentula, Velsa; Merivaara; Yki 
Nummi, Sanka; Antti Nurmesniemi, A- Liljamaa; Jukka Pellinen; Matti A. 
Pitkänen; Vilho Pykälä; Matti Saanio; Sako; Sportartiklar; Ilmari Tapio- 

Tuomo Tervo, Finlands Flygförbund; Valmet; Mikko Vihuri, Hopea-vaara;
tehdas; Tapio Wirkkala, Hackman & Co.; Tapio Wirkkala, Hopeakeskus; 
Åbo Båtvarf.

Triennalens valkollegium valde arkitekt Jonas Cedercreutz till medlem i 
Triennalens högsta jury och Konstflitföreningen utnämnde inredningsarkitekt 
Lasse Ollinkari till Finlands representant i den Internationella gruppjuryn.

Beträffande planerna på utställningar i utlandet kan nämnas en konst
industriutställning i Ungern inom ramen för det finsk-ungerska kultur
utbytet. Underhandlingar i saken förs även med Bukarest och Sofia. Man 
har för avsikt att i Australien anordna en samnordisk ambulerande konstin
dustriutställning år 1966. Fortsatta underhandlingar förs också med Smithso
nian Institution i Förenta Staterna. Vidare har föreningen emottagit förfråg-

konstindustriutställning i Mexiko, Ve-ningar angående ordnandet av en 
nezuela och Kanada.

Konstflitföreningen hade för avsikt att i december anordna en utställning 
av finska möbler och inredningstextilier i Building Centre i London. Förbe
redelserna måste avbrytas då Englands regering tillsatte en skyddstull på 
15% och ansågs utställningen obefogad för tillfället.

I de samnordiska förhandlingarna om förnyandet av Scandinavian Design 
Cavalcade har Konstflitföreningen och Turistföreningen i Finland represente
rats av direktörsassistent Martti Vuorenjuuri. Till presidiet för Scandinavian 
Design Cavalcade har som representanter utsetts verkställande direktör H. O. 
Gummerus, redaktör Bengt Pihlström och direktörsassistent Martti Vuoren
juuri. Som ett resultat av förhandlingarna skall ”Design Cavalcade hållas 
i oktober turvis i de olika nordiska huvudstäderna från och med år 1966.

53



»
? mm

í I

IГ I;

ШтЁж
i i

I
DtO

fi
U1 r^-!Bmm

ш

„

¡

I
i

■S:
:

L

■ ii

1
• å

Ш, i

j
:

f , 
: I

=S

li

V.
l



Konstflitföreningen har förberett utgivandet av ett betydande konstindus- 
triellt bildverk.

Konstflitföreningen har varit Georg Jensen Inc. behjälplig i att anordna 
en nordisk smyckesutställning i samband med världsutställningen i New 
York. Smyckena som valdes till denna utställning visades också på Röhsska 
Konstslöjdmuséet i Göteborg. Följande finska konstnärer var representerade: 
Kaija Aarikka, Bertel Gardberg, Saara Hopea, Paula Häiväoja, Elis Kauppi, 
Kalevi Piirainen, Börje Rajalin, Eero Rislakki, Martta Ritvanen, Jan Salakari, 
Mirjam Salminen, Pentti Sarpaneva och Björn Weckström.

Föreningen har för utländsk verksamhet använt 151.221:86 mk.

GÄSTER

Av utländska gäster förtjänar bl.a. nämnas ett besök av amerikanska 
konstindustriskolors rektorer. I besöket deltog Albert Christ-Janer, Art 
School, Pratt Institute, Brooklyn; Joseph Warren McCullough, Cleveland 
Institute of Arts, Cleveland, Ohio; John W. Lincoln, Design Division, Rhode 
Island School of Design, Providence, Rhode Island samt Norman Lewis Rice, 
School of Art, Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pennsylvania.

Vidare besöktes föreningen av arkitekt Cyril Mordali, London; Kenji 
Fujimori, Tokio; William Gaines, Virginia Museum of Fine Arts; professor 
Wanda Telakowska från Konstindustriskolan i Warszawa; doktor Judith 
Koos från Konstindustrimuséet i Budapest samt en polsk stipendiat fröken 
Pawlikowska från Warszawas Universitet.

Den viktigaste formen av utländsk informationsverksamhet för pressen 
utgör journalistbesöken. Föreningen har dels på eget initiativ arrangerat så
dana och dels svarat för det konstindustriella programmet vid journalistbesök 
som anordnats av Utrikesministeriet och olika inrättningar. Föreningen hor 
även medverkat vid utgivningen av Finlands Utrikeshandelsförbunds publi
kation "Designed in Finland".

Föreningen har sammanställt program för, väglett och givit material till 
bl.a. följande journalister, som besökt vårt land : M. & Mme Francis Spar, 
chefredaktör, Connaissance des Arts, Paris samt fotografen för samma tid
ning, M. Roger Guillemot; fotografen M. Roger Gain, Elle, Paris; Mr. Motoo 
Gato, Asahi Shimbun, Tokio; Mr. Millar Kallas, Christian Science Monitor, 
St. Louis, Miss.; Mr. Robert M. Mottar, Time-Life; Lady Marley, The Tafler, 
London; Miss Fiona MacCarthy, The Guardian, London; Mr. Contran Goul
den, The Architectural Review, Building Centre, London; fotografen Mario de 
Bias!, Epoca, Milano; Michael Walsh-Kemmis, Dublin; Masafumi Watanabe 
och Hiroko Watanabe, Tokio; arkitekt Hiro Sasaki, Tokio; Miss Alleen 
Sn oddy. Rushville, Ind.; Mrs. Naomi Barry, New York Herald Tribune, Paris 
och Holiday, New York; Mr. Donald Poppiestone, Better Homes and Gardens, 
Des Moines, Iowa; Mr. Martin Bruyns, Arnhems Dagblad, Arnhem samt 
Mrs. Hazel Meyrick Evans, Vanity Fair, London.
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ERKÄNNANDEN

Republikens president har tilldelat inredningsarkitekt Antti Nurmesniemi 
Pro Finlandia-medaljen av Finlands Lejons Orden.

H. M. Kung Gustav VI Adolf av Sverige har tilldelat konstnär Kaj Franck 
Prins Eugen-medaljen.

PRIS OCH STIPENDIER

Lunning-priset tilldelades textilkonstnärinnan Vuokko Eskolin-Nurmesniemi 
och den danska silversmeden Bent Gabrielsen Pedersen. Prissumman US $ 
7.000 delades jämnt mellan de prisbelönade konstnärerna.

American Institute of Interior Designers (AID) gav 1964 års hedersom
nämnande bl.a. till konstnärinnan Nanny Still för hennes glasserie "Flindari", 
Riihimäen Lasi.

Konstflitföreningens Kaunis Koti-stipendium tilldelades grafiker Maarit 
Ylinen för studier i grafik i Köpenhamn och industridesigner Pekka Wikström 
för studier av industriformgivning i Mellaneuropa. Stipendiesumman 3.000 mk 
delades jämnt mellan stipendiaterna.

För stipendier och stipendiefonder har föreningen använt 9.222:99 mk.
Härutöver har Konstflitföreningen till Stiftelsen för konstnärsstaden i Paris 

överlåtit de medel — 5.000 mk — som föreningen i samband med Ornamos 
50-års jubileum donerade för att möjliggöra anskaffandet av del i en ateljé 
åt Ornamo, överlåtelsesumman uppgick med ränta och gåvoinbetalningar 
sammanlagt till 7.445:77 mk.

AVLIDNA

Greve Louis Sparre, en av banbrytarna inom vår konstindustri, avled 26. 
10. 64 i Stockholm, 101 år gammal.

Keramikern Aune Siimes, som hade specialiserat sig på s.k. äggskals- 
porslin, avled 3. 11. 64.

Föreningens mångåriga revisor, CGR-revisorn fröken Iris Ahlberg avled 
9. 4. 64.

MEDLEMSVERKSAMHET

Det årliga lotteriet mellan föreningens medlemmar ägde åter rum i 
december. Vinsternas sammanlagda värde var 5.532:05 mk och antalet var 
197. Huvudvinsten, ett armband av Kalevi Piirainen värt 584:50 mk, vanns 
av herr A. E. Airola från Helsingfors.

Föreningens medlemstal har varit 3.585, varav 2.225 betalande medlem
mar och 1.360 frimedlemmar. Föreningen har 45 mdustrimedlemmar.

Medlemsutgifterna har varit 19.248:66 mk.
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BYRÅN

Föreningen har alltjämt fört en synnerligen omfattande korrespondens. 
Enligt diariet har föreningen avsänt 3.661 brev. Antalet anlända brev var 
ca. 1.800 st.

Verkställande direktör i Konstflitföreningen är herr H. O. Gummerus, di- 
rektörsassistent herr Martti Vuorenjuuri. Till föreningens sekretariat hör 
fruarna Harriet Andersson och Talvikki Lintinen (t.o.m. 31. 8. 1964) samt 
fröknarna Kirsti Berg och Katarina Grönhagen (fr.o.m. 25. 8. 1964). Före
ningens kassörska är fru Irja Hellén.

Administrationskostnaderna var 125.642:56 mk.
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HALLINTO - STYRELSE

Hallintoneuvosto — Förvaltningsrådet

Puheenjohtaja/Ordförande: Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz. Vara- 
puheenjohtaja/Viceordförande: Lainopin kand./Jur. kand. Kalervo Pakkala.

Jäsenet/Medlemmar: Sisustusarkkit./Inredningsarkit. Olli Borg. Rouva/Fru 
Maire Gullichsen. Toimitus¡ohta¡a/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Pääjohtaja/ 
Chefdirektör Runar Hemberg. Vuorineuvos/Bergsrådet Paavo Honkajuuri. Fil. 
maist./Fil.mag. Hulda Kontturi. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Göran Korsström.

Yki Nummi. SisustusarkkitYlnredningsarkit. Antti Nurmes- 
Armi Ratia. Professori/Professor Aarno Ruusu-

Taiteilija/Konstnär
niemi. Taiteilija/Konstnär ...

Taiteilija/Konstnär Timo Sarpaneva. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Åkevuori.
Tjeder. Sisustusarkkit./lnredningsarkit. Tanu Toiviainen.

Varajäsenet/Suppleanten Taiteilija/Konstnär Kaj Franck. Varatuomari/ 
Vicehäradshövding Karl Langenskiöld. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Onni Pent
tilä. Lainopin kand./Jur.kand. Olavi Silvo.

Johtokunta — Styrelsen

Puheenjohtaja/Ordförande: Varatuomari/Vicehäradshövding Karl Langen
skiöld. Va ra puheenjohto ja/Viceordförande: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O.

Gummerus.

Jäsenet/Medlemmar: Arkkitehti/Arkitekt Pekka Laurila. Taiteilija/Konstnär 
Jukka Pellinen. Isännöitsijä/Disponent Håkan Söderström. Sisustusarkkit./ 
Inredningsarkit. Ilmari Tapiovaara. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Åke Tjeder.
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Koulun rakennustoimikunta — Skolans byggnadskommitté

Puheenjohtaja/Ordförande: Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz.

Jäsenet/Medlemmar: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Fil. 
maist./Fil.mag. Hulda Kontturi. Ylijohtaja/Överdirektör Aarno Niini. Toimitus. 
¡ohtaja/Verkst.dir. Gunnar Stähle. Rehtori/Rektor Markus Visant!.

Sihteeri/Sekreterare: Lainopin kand./Jur.kand. Sten Finne.

Museolauta kunta — Muselnämnden

Jäsenet/Medlemmar: Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz. Toimitusjoh
taja/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Sisustusarkkit./Inredningsarkit. Antti Nurmes
niemi. Varatuomari/Vicehäradshövding Karl Langenskiöld. Sisustusarkkit./ 
Inredningsarkit. Lisa Johan sson-Pape. Apul.joht./Dir.ass. Martti Vuorenjuuri.

Yhdistyksen edustajat — Av föreningen utnämnda representanter

Valtion rakennustaidelautakunnassa/i Statens Arkitektur nämnd : Sisustus- 
arkkit./ln redning sorkit. Olli Borg. Taiteilija/Konstnär Kaj Franck.

Helsingin kaupungin taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnassa/ 
i Helsingfors stads kommission för utdelning av konst- och litteraturstipendier: 
Sisustusarkkit./Inredningsarkit. Ilmari Tapiovaara. Varajäsen/Suppleant: Si- 
sustusarkkit./lnredningsarkit. Olli Borg.

Taidehallin isännistössä/i Principalrådet för Stiftelsen Helsingfors Konst
hall: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Varatuomari/Vicehärads- 
hövding Karl Langenskiöld.

Kaunis Koti-lehden neuvottelukunnassa/! tidskriftens Kaunis Koti redak
tionsråd: Taiteilija/Konstnär Rauha Aarnio. Arkkitehti/Arkitekt Olavi Leka. 
Taiteilija/Konstnär Yki Nummi. Sisustusarkkit./lnredningsarkit. Antti Nurmes
niemi.

Suomen Frederik Lunning-palkintokomiteassa/i Finlands Frederik Lunning- 
prisnämnd: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.
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Suomen Taideteollisuusyhdistyksen Kaunis Koti-apurahan lautakunnassa/ 
i Konstflitföreningens i Finland Kaunis Koti-stipendienämnd: Arkkitehti/ 
Arkitekt Jonas Cedercreutz. Taiteilija/Konstnär Kaj Franck. Toimitusjohtaja/ 
Verkst.dir. H. O. Gummerus. Varatuomari/Vicehäradshövding Karl Langen- 
skiöld.

Ulkomaanedustuksen virkatalokomiteassa/i Utlandsrepresentationens tjäns- 
tebostadskommitté: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.

Pohjoismaisessa mallisuojakomiteassa/i Nordiska mönsterskyddskommit
tén: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.

Mainoshoitajain yhdistys r.y :n Vuoden parhaat julisteet-kil pai lu lauta kun
nassa edusti yhdistystä apulaisjohtaja Martti Vuorenjuuri.

I Mainoshoitajain yhdistys r.y:s tävlingsnämnd för Årets bästa plakat 
representerades föreningen av direktörsassistent Martti Vuorenjuuri.

Valtion näyttelytoimikunnassa/i Statens utställningskommitté: avoin/vakant

Yhdistyksen tilintarkastajina olivat kauppat.maist. Nils von Essen HTM ja 
neiti Iris Ahlberg KHT, varalla lainopin kand. Sten Finne ja kauppat.maist. 
Svante Kihlman KHT.

Föreningens revisorer var ekon.mag. Nils von Essen G RM och fröken 
Iris Ahlberg CGR, suppleanter jur.kand. Sten Finne och ekon.mag Svante 
Kihlman CGR.

Kokoukset — Sammanträden

Vuosikokous pidettiin 25. 3. 1964. Vuoden kuluessa on hallintoneuvosto 
kokoontunut 3 kertaa ja johtokunta 4 kertaa.

Årsmötet hölls 25. 3. 1964. Under året har förvaltningsrådet sammanträtt 
3 gånger och styrelsen 4 gånger.
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Hyvän sään aikana
. . . on vakuutusturva jär
jestettävä niin maalla kuin 
merelläkin.

En vacker dag
. . . kan det vara för sent. 
Försäkra i tid, innan en 
olycka sker.
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TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 

KONSTINDUSTRIELLA LÄROVERKET

Taideteollinen oppilaitos tekee toiminnastaan oman vuosikertomuksen. 
Oppilaitoksen tarkastajana on toiminut professori Nils-Erik Wickberg ja 
rehtorina arkkitehti Markus Visanti, taiteellisena johtajana taiteilija Kaj 
Franck.

Läroverket uppgör sin egen årsberättelse. Professor Nils-Erik Wickberg 
har varit inspektor för skolan och arkitekt Markus Visanti dess rektor. Konst
närlig ledare har varit konstnär Kaj Franck.

Oppilaitoksen johtokunta — Läroverkets styrelse

Puheenjohtoja/Ordförande: Fil.maist./Fil.mag. Hulda Kontturi. Varapuheen
johtaja/ Viceordförande: Sisustusarkkit./lnredningsarkit. Seppo Paatero.

J äsenet/Med lemma r: Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz. Hovioikeuden- 
neuvos/Hovrättsrådet Olli Herva. Taiteilija/Konstnär Timo Sarpaneva. Vara- 
tuomari/Vicehäradshövding Karl Langenskiöld. Rehtori/Rektor Markus Visanti. 
Taiteellinen johtoja/Konstnärlig ledare Kaj Franck.

Yhdistyksen aloitteesta on Taideteollisen oppilaitoksen siirtämistä valtion 
haltuun ehdotettu vuosikymmenien kuluessa useita kertoja koulun kehitykselle 
välttämättömänä toimenpiteenä. Marraskuussa 1964 hyväksyttiin eduskun- 

hallituksen esittäessä budjetin vuodelle 1965 Taideteollisen oppilaitok- 
siirtyminen valtion haltuun ja koululle oma laki 8. 1. 1965 ja voidaan nyt 

tyydytyksellä todeta, että Taideteollinen oppilaitos siirtyy valtion budjetti
esityksen mukaan 1. 7. 1965 valtion haltuun.

Under loppet av årtionden har föreningen gjort upprepade framstötar 
hos statsmakten och ansett skolans övertagande av staten vara en nödvändig 
åtgärd för skolans vidare utveckling. I november 1964, då regeringen 
framlade budgeten för år 1965 för riksdagen, godkändes överföringen av 
skolan till staten samt en egen lag för skolan 8. 1. 1965 och kan det nu med 
tillfredsställelse konstateras att Konstindustriella läroverket kommer att över
tas av staten fr.o.m. 1. 7. 1965 enligt statens budgetförslag.

nassa
sen
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