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Suomen Taideteollisuusyhdistys julkaisee nyt ensi kertaa vuosikertomuk- 
kirjan muodossa. Taideteollisuusyhdistys toivoo, että tämä vuosikirjasensa

omalta osaltaan pystyisi lähentämään jäseniä yhdistyksen toimintaan ja tar
joamaan jäsenille mielenkiintoista ja valistavaa luettavaa. Kirja lähetetään il
maiseksi kaikille jäsenille.

Tämä vuosikirja on omistettu lähinnä Jugend-tyylille liittyen Taideteolli- 
järjestämään Jugend-näyttelyyn. Kirjan toimittaja,Taideteollisuus-suusmuseon

yhdistyksen apulaisjohtaja Martti Vuorenjuuri on valinnut kokoelman vuosisa
dan taiteen nimekkäimpien taiteilijain ja arkkitehtien kirjoituksia, jotka ehkä 
selvimmin valottavat niitä pyrkimyksiä, joita Jugend-tyylin edustajilla oli. Epäi
lemättä näissä kirjoituksissa esiintyvät kannanotot hämmästyttävät lukijaa kah
destakin syystä: ensiksikin siksi että Jugend-tyylistä on levinnyt sangen yksi
puolinen, rönsyilevään ornamentiikkaan rajoittuva yleinen käsitys, ja toiseksi 
siksi, että nämä yli 60 vuotta sitten kirjoitetut ajatukset tuntuvat niin monessa 
kohtaa olevan tänä päivänä yhä huutavan ajankohtaisia ja nimenomaan tä
män päivän debatteihin liittyviä. Voimme vain todeta kuinka suunnaton työ
kenttä on alati olemassa pyrittäessä luomaan ehjää ja harmonista elinympä
ristöä, joka ulottuu aina käyttöesineistä kaupunkiarkkitehtuuriin.

Gustaf Strengellin, A. W. Finchin, Bertel Jungin ja Lars Sonckin artikkelit, 
jotka valottavat vuosisadan taiteen pyrkimyksiä kotien sisustuskysymyksistä 
aina asemakaava-arkkitehtuuriin, ilmestyivät kaikki vuonna 1901 Ateneum-leh- 
dessä, aikansa merkittävimmässä taidejulkaisussa meillä. Ulf Hård af Seger- 
stadin yleiskatsaus taideteollisuutemme vaiheisiin ilmestyi Taideteollisuus- 
yhdistyksen Llljevalchsissa vuonna 1962 pitämän suuren näyttelyn ”60 vuotta 
suomalaista taideteollisuutta" näyttelyluettelossa. Kaikkien näiden artikkeleiden 
uudelleen painatukseen olemme katsoneet hyvinkin olevan aihetta sekä nii
den sisällön vuoksi että siksi, että ne eivät ole olleet helposti suomalaisen
yleisön saatavissa.

Tämän vuosikirjan historialliseen sisältöön liittyy kiinteästi myös Martti 
Vuorenjuuren kirjoittama taideteollisuusnäyttelyjemme historiikki. Ulkomaisten 
kulttuurinäyttelyjen järjestäminenhän on viime vuosikymmenen ajan kuulunut 
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen tärkeimpiin toimintamuotoihin, kotimaisten 
näyttelyiden ohella. Näyttelytoiminta on kuitenkin ollut vilkasta jo yhdistyksen 
perustamisajoista alkaen. Yllättävintä on tässäkin todeta mielipiteiden saman
kaltaisuus läpi koko lähes vuosisataisen toimintajakson. Tämä artikkeli ilmes
tyi englanninkielisenä Look at Finland-lehden ensimmäisessä numerossa ke
väällä 1964.

Luonnollisesti tämän vuosikirjan julkaisumahdollisuuksiin on ratkaisevasti 
vaikuttanut Taideteollisuusyhdistyksen ns. yhteisöjäsenten ilmoitustuki. Paitsi 
että vuosikirja jaetaan Taideteollisuusyhdistyksen jäsenille ilmaiseksi, on myös 
niillä taideteollisuudesta kiinnostuneilla henkilöillä, jotka eivät vielä ole yhdis
tyksen jäseniä, mahdollisuus ostaa vuosikirja.
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Konstflitföreningen i Finland publicerar nu för första gången sin årsbe
rättelse i bokform. Konstflitföreningen hoppas att denna årsbok för sin del 
skall kunna närma medlemmarna till föreningens verksamhet och bjuda på 
intressant och upplysande läsning. Boken sänds gratis till alla medlemmar.

Denna årsbok har i anslutning till Konstindustrimuseets jugendutställning 
närmast ägnats jugendstilen. Bokens redaktör, direkförsassistent Martti Vuo
renjuuri i Konstflitföreningen, har valt ut en samling artiklar av sekelskiftets 
namnkunnigaste konstnärer och arkitekter för att på så sätt belysa de strä
vanden som besjälade jugendstilens representanter. Utan tvivel kommer arti
kelförfattarnas ställningstaganden att förvåna läsaren, och det har två orsaker: 
för det första råder allmänt en mycket ensidig uppfattning om jugend och 
man ser i denna stil blott en yvig ornamentik, och för det andra är dessa 
för mera än 60 år sedan nedskrivna tankar i många avseenden alltjämt skri
ande aktuella och förefaller att ha omedelbar anknytning till dagens debatter. 
Vi kan bara konstatera att ett ofantligt arbetsfält ständigt ligger framför oss 
då vi försöker skapa en helgjuten och harmonisk livsmiljö som omfattar allting 
från bruksföremål till stadsarkitektur.

Gustaf Strengells, A. W. Finch's, Bertel Jungs och Lars Soncks artiklar, 
belyser sekelskiftets strävanden i olika frågor från heminredning tillsom

stadsplanearkitektur, publicerades alla år 1901 i tidskriften Ateneum, den mest 
betydande konstpublikationen på sin tid i vårt land. Ulf Hård af Segerstads 
översikt av vår konstindustris utveckling ingick i katalogen för den av Konst
flitföreningen år 1962 i Liljevalchs konsthall anordnade stora utställningen 
"60 år finsk konstflit". En omtryckning av alla dessa artiklar har vi ansett väl 
motiverad dels för innehållets skull och dels för att de ej har varit lätt till
gängliga för allmänheten.

Till det historiska innehållet i denna årsbok ansluter sig även den av 
Martti Vuorenjuuri författade historiken över våra konstindustriutställningar. 
Arrangerandet av utländska kulturutställningar har ju under det senaste år
tiondet hört till Konstflitföreningens i Finland viktigaste verksamhetsformer 
vid sidan av de inhemska utställningarna. Utställningsverksamheten har dock 
varit livlig ända sedan föreningen grundades. Det är överraskande att här åter 
konstatera hur åsikterna hållit sig oförändrade genom hela den nästan sekel
långa verksamhetsperioden. Denna historik publicerades på engelska i det 
första numret av tidskriften Look at Finland på våren 1964.

Självfallet har Konstflitföreningens s.k. kollektivmedlemmars stöd haft av
görande betydelse för möjligheterna att publicera denna årsbok. Förutom att 
årsboken utdelas gratis til! medlemmarna i Konstflitföreningen, kan också de 
av konstindustrin intresserade personer, som ännu inte är medlemmar i för
eningen, köpa boken.
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ULKOMAISET TAIDETEOLLISUUSNÄYTTELYMME

Martti Vuorenjuuri

1876: ”Näyttely viehättää silmää ja kiehtoo mieltä".

1962: "Tämä on rohkeata ja epätavallista teatteria, joka on toteutettu pettä
mättömän johdonmukaisesti.”

Meidän on ehkä vaikea ymmärtää nykyisin niiden taideteollisuustuotteiden 
kauneutta, jotka saivat kiitosta osakseen ensimmäisten suomalaisten taide- ja 
teollisuusnäyttelyjen yhteydessä vuonna 1876. Helsingfors Dagbladet kirjoittaa 
suomalaisesta huonekalusta tämän näyttelyn yhteydessä: ”... ensimmäiselle 
sijalle voimme epäröimättä sijoittaa numeron 1402, v. Wrightin tuolit. Ne ovat 
rikkaassa renesanssityylissään todellisia taideteoksia, jotka kirkkaitten me
teorien tavoin kohoavat omassa luokassaan kaikkien muiden yläpuolelle. Yhtä 
korkealuokkainen on numero 1364, Heimberger, - koristellun huoneen värit 
oli erinomaisen hyvällä maulla valittu ja kokonaisuus tekee katsojaan eri
koisen miellyttävän vaikutuksen. Ludvig XVI-tyylin mukaiset huonekalut ovat 
tyylipuhtaita ja huolellisesti valmistettuja. Erityisesti punapäällysteiset mustat 
tuolit eivät jätä mitään toivomisen varaa ...”

Vaikka kauneudentajumme on vuosisadan mittaan valtavasti muuttunut, niin 
mielipide suomalaisen taideteollisuuden korkeasta tasosta ja taideteollisuus- 
näyttelyjemme taitavasta ylöspanosta on pysynyt vuosikymmenten läpi vakiona.

Vuoden 1876 näyttely esitteli ensi kertaa Helsingissä koko kotimaisen tai
teellisen ja teollisen tuotannon maalauksista ja koristemaljakoista vetureihin. 
Suomen Taideteollisuusyhdistys oli tuolloin vajaan vuoden ikäinen ja edelli
senä vuotena oli tämän yhdistyksen koulu jo osallistunut käsityönäyttelyyn 
Helsingissä. Vuoden 1876 näyttely oli valtava tapaus Helsingissä, lehdistö sanoi 

herättävän Helsingissä yhtä suurta huomiota kuin vastapuhjennut Krimin 
sota Euroopassa.

On hämmästyttävää todeta mielipiteiden samankaltaisuus kirjoituksissa 
tästä vuoden 1876 näyttelystä ja 1960-luvun ulkomaisista taideteollisuusnäyt- 
telyistämme. Hufvudstadsbladet, Helsinki, 1876: "Tarvitsee vain avata suuri 
ovi palatsiin vakuuttuakseen siitä, että sisustus tulee suurenmoisella tavalla 
täyttämään kaikki odotukset, jotka täyttivät mielen näyttelyyn tullessa. Raken
nelmien keveys ja sirous yhdistyneenä makuun ja eleganssiin, jolla näyttely- 
esineet on sijoitettu paikoilleen, saavat kävijän mielen heti ensi hetkestä al
kaen näyttelylle myötämieliseksi." Berlingske Tidende, Kööpenhamina, 1962: 
"Tulija jää vaistomaisesti seisomaan kynnykselle kristallinkirkkaan, hallitun ja
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rauhallisen vaikutelman pysäyttämänä. Näyttelyn kokonaisuus on niin lainalai- 
sen oikea, että tulija epäröi astua lähemmäksi tutkiakseen yksityiskohtia pelä
tessään siten rikkovansa kokonaisuuden."

Näyttelytekniikka on ollut suomalaisten valttina ja se on saavuttanut itses
säänkin suurta kiitosta ja korkeimpia palkintoja. Ensimmäinen ulkomailla pi
detty taideteollisuusnäyttelymme Moskovassa 1881 sai kultamitalin. Korkeim
man palkinnon Milanon Triennalessa on Suomen osaston näyttelyarkkitehtuuri 
saavuttanut 50-luvulla jokaisessa Triennalessa (Grand Prix 1951 Tapio Wirk- 
kala, 1954 Tapio Wirkkala, 1957 Timo Sarpaneva, 1960 Antti Nurmesniemi). 
1876: "Tässä ensimmäisessä näyttelyssämme kiinnittää yleisö erityistä huo
miota muotojen ja koristeiden eleganssiin ja taiteellisuuteen niissä kaapeissa 
ja rakennelmissa, joille näyttelyesineet on sijoitettu. Tämä on monessa tapauk
sessa arkkitehti Frans Sjöströmin ansiota, sillä hän on piirtänyt suuren osan 
näistä hyllyistä ja telineistä ja käyttänyt niihin ihailtavan runsaasti kauniita 
ja viehättäviä aiheita." 1960, Interiors, New York: "Mutta koko Triennalen 
todellinen keidas oli kuten tavallisestikin Suomi, jonka osaston oli tänä 
suunnitellut Antti Nurmesniemi. Ei voi koskaan väsyä ihmettelemästä 
laisen luomisen voimaa ja ylivaltaa, ihailemasta sitä rohkeutta, huumoria, 
teliaisuutta, lämpöä, luomisen iloa, joka ilmenee kaikkialla."

Jo vuoden 1876 näyttelyä oli kunnioittanut läsnäolollaan "jalo ja lempeä 
keisarimme" Aleksanteri II sekä keisarinna ja perintöruhtinas. "Tämä harvi
nainen onni, joka meille suomalaisille nyt tapahtui, täyttää mielet erinomaisilla 
riemun ja juhlallisuuden tunteilla.” Moskovan näyttelyä 1881 seurasivat näytte
lyt Pietarissa 1889 ja Nischni-Novgorodissa 1896. Seuraavan kerran taideteolli
suutemme esittäytyi itäisessä naapurimaassa vasta 1961 Moskovassa. Silloin 
Sovjetskaja Kultura totesi näyttelyn lujittavan ystävyyttä ja edistävän yhteis
ymmärrystä, "mutta samalla totesimme tässä näyttelyssä selvästi, että meidän 
käsityksemme taideteollisuuden tyylistä rakentuu toisenlaisille periaatteille." 
Yleisömenestys tällä Moskovan näyttelyllä, jonka oli suunnitellut Ilmari Tapio
vaara, oli niin valtava, että sen aukioloaikaa täytyi pidentää viikolla ja kaik
kiaan näyttelyssä kävi yli 80.000 katsojaa. Näyttely siirtyi sittemmin Moskovan 
Pushkin-museosta Tallinnan Kunstihooneeseen, sielläkin yleisömenestys tuottti 
35.000 katsojaa.

Ensimmäinen puhtaasti taideteollisuutta esittelevä näyttely oli Helsingissä 
1881 ja toinen vastaava näyttely 1883. Kööpenhaminan taide- ja teollisuus- 
näyttelyssä 1888 taideteollisuutemme esittäytyi ensi kertaa Skandinaviassa ja 
Pariisin maailmannäyttelyssä seuraavana vuonna taideteollisuusosastomme sai 
hopeamitalin. Osastossa esiteltiin yhdistyksen koulun oppilaiden töitä, mm. 
puunveistoa, posliinimaalausta, nahkaplastiikkaa, piirustusta ja maalausta. 
Vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä Suomella oli kuuluisa paviljonkinsa, 
jonka pääarkkitehtina oli Eliel Saarinen. Taideteollisuuden alalta oli tärkein 
näytteillepanija Porvoon Iris-tehdas, jonka keramiikka ja huonekalut edustivat 
aivan moderneinta linjaa kansainvälisestikin ajatellen. Huonekalujen suunnit
telijana oli Akseli Gallen-Kallela, keramiikan A. W. Finch. Taideteollisuusyhdis
tyksen Keskuskoulu sai töillään näyttelyssä hopeamitalin.

vuonna
suoma-

an-
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Lontoossa pidettiin vuonna 1908 kolmas kansainvälinen kongressi piirustus- 
taidon kehittämiseksi ja Keskuskoulu osallistui laajalla osastolla kongressin 
näyttelyyn, itse kongressiinkin lähti Suomesta 28 osallistujaa. Näyttely siirtyi 
sittemmin Lontoosta Edinburghiin. Paitsi piirustuksia, oli näytteillä keramiik
kaa, nahkaplastiikkaa, puunveistotaldetta, metallinpakotusta ja posliininmaa
lausta.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen huomattavampi esiinty
minen oli jälleen Pariisin kansainvälisessä näyttelyssä 1925. Neljä vuotta myö
hemmin oli Barcelonan suurnäyttely ja 1930 Antverpenin maailmannäyttely. 
Täällä sekä seuraavana vuonna Amsterdamissa pidetyssä kansainvälisessä 
näyttelyssä taideteollisuutemme oli mukana Suomen paviljongissa.

Ensimmäisen kerran Suomi osallistui Milanon maineikkaaseen Triennaleen 
1933, tämä oli viides Triennale ja suomalaista taideteollisuutta edustivuonna

yli 50 toiminimeä. Tässä näyttelyssä suomalainen taideteollisuus saavutti en
simmäistä kertaa huomattavan kansainvälisen menestyksen nimenomaan siinä
mielessä, millä nykyisin ymmärrämme käsitteen design. Yhä tänä päivänä tai- 
deteollisuusnäyttelyissämme on jopa samoja esineitä kuin vuoden 1933 Trien
nalessa, nimittäin Alvar Aallon nerokkaat huonekalut esiintyivät ensi kertaa 
kansainvälisessä näyttelyssä tässä yhteydessä. Alvar Aalto saavutti suorastaan 
ensiksi kansainvälistä kuuluisuutta huonekaluillaan ja vasta myöhemmin arkki
tehtuurillaan. Triennalessa 1936 oli Suomi myöskin mukana, samana vuonna 
esiteltiin taideteollisuuttamme ensi kertaa laajemmissa puitteissa Tukholmassa
ja Bukarestissa.

Ennen toista maailmansotaa ehti vielä olla kaksi maailmannäyttelyä, joihin 
osallistui omalla osastollaan, Pariisi 1937 ja New York 1939. Erit-maamme

täin merkittäväksi muodostui New Yorkin maailmannäyttely, jossa ollut Suo
men paviljonki on jäänyt arkkitehtuurin historiaan. Alvar Aalto suunnitteli tä- 

vapaan kaaripinnan hallitseman näyttelypaviljongin.
Sota ja sitä seuranneet hitaan elpymisen vuodet luonnollisesti olivat 

rajoittamaan ulkomaista näyttelytoimintaa lähes olemattomiin. Vasta

man

omiaan
50-luvun alussa taideteollisuusnäyttelyt pääsivät jälleen täyteen mittaansa. 1950 
Taideteollisuusyhdistys juhli 75-vuotispäiväänsä suurella näyttelyllä Helsingissä. 
Seuraavana vuonna oli Zürichissä taideteollisuusnäyttely ja samana vuonna 
Milanon 9. Triennalessa suomalainen taideteollisuus suoritti läpimurtonsa joh
tavaan asemaan maailmassa. Tämän Triennalen Suomen osaston saama ylis
tys ja mitalisato lähes mykisti suomalaisen taideteollisuusväen. Suomi sai 6 
grand prix'tä, 4 diplome d’honneur’iä ja 6 kultamitalia. Suomessa pelättiin 
että tämä yllättävä menestys aiheuttaisi takaiskun seuraavina vuosina, mutta 

Triennale 1954 vain lisäsi mitalisatoa: 6 grand prix'tä, 9 diplomeseuraava
d’honneur’iä ja 10 kultamitalia oli Suomen osuus. Kumpikin näyttely oli Tapio 
Wirkkalan suunnittelema ja voitti grand prix’n näyttelyarkkitehtuuristaan 
(Wirkkala voitti lisäksi näissä näyttelyissä neljä muuta grand prix’tä). Timo 
Sarpaneva voitti vuoden 1957 Triennalessa näyttelyarkkitehtuurillaan grand 
prix’n ja toisen esineistään. Kaikkiaan 1957 Suomi sai jälleen 6 grand prix'tä, 6 
kultamitalia ja 6 hopeamitalia, diplome d’honneur’iä ei enää lainkaan jaettu.
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Vuoden 1960 Triennalessa Antti Nurmesniemi vastasi näyttelyarkkitehtuurista ja 
- jälleen osasto katsottiin näyttelyn parhaimpiin kuuluvaksi ja 

palkittiin grand prixillä. Näyttelyssä saimme 3 grand prix'tä, 9 kultamitalia 
ja 6 hopeamitalia. Suomen saamien grand prix-palkintojen lukumääräinen vä
hennys edellisiin vuosiin nähden on kuitenkin vain näennäinen, sillä 1960 
jaettiin vain kaikkiaan 17 grand prix’tä, edellisessä näyttelyssä niitä jaettiin 25 
kpl, vuonna 1954 28 kpl ja vuonna 1951 kokonaista 57 kpl.

Milanon Triennalet ovat kansainvälisten taideteollisuusnäyttelyiden joukossa 
kaikkein tärkeimpiä. 50-luvulla Taideteollisuusyhdistyksen näyttelytoiminta laa
jeni muiltakin osin suuresti. Yhdysvalloissa alkoi 1953 kiertää Design in Scan
dinavia yhteisnäyttely, jossa olimme luonnollisesti mukana. Tämä näyttely kiersi 
Yhdysvaltoja kaikkiaan kolme ja puoli vuotta ja vieraili useaan otteeseen myös 
Kanadassa. Kaikkiaan 26:n kaupungin museot esittivät tämän näyttelyn. Sa
maan aikaan alkoi myös Englannissa kiertää suomalainen taide- ja taideteolli
suusnäyttely, joka sisälsi noin 2/3 taideteollisuutta. Länsi-Saksaa lähti 
1956 kiertämään suomalainen taideteollisuusnäyttely parin vuoden ajaksi. Suo
malaisten ryijyjen näyttely avattiin 1956 Oslossa ja sieltä näyttely siirtyi 
muuhun Skandinavian kaupunkiin. 1958 ryijynäyttely avattiin Lontoon Victoria 
and Albert-museossa ja tämä näyttely kiersi sittemmin Länsi-Saksassa. Samana 
vuonna taideteollisuutemme oli esillä Brysselin maailmannäyttelyssä ja siirtyi 
täältä vielä Stuttgartiin. Edelleen samana vuonna avattiin ensimmäinen 
malainen taideteollisuusnäyttely Ateenassa ja Rio de Janeirossa. Riosta näyt
tely siirtyi Sao Paolon Museo de Arte Modernaan. Täällä kirjoitettiin näyt
telystä: "Ne jotka vierailevat Suomen näyttelyssä tulevat tuntemaan Suomen 
kodin viihtyisyyden, silmien levon ja elämisen ihanuuden maana." Buenos 
Aires ja Montevideo olivat vielä tämän näyttelyn ohjelmassa.

1961 alkoi uusi laaja ja yhä jatkuva näyttelysala kiertää Eurooppaa. Tämä 
Finlandian nimellä kulkeva näyttely avattiin Zürichissä Helmhausissa. Sittem
min se siirtyi Amsterdamin Stedelijk-museoon, Lontoon Victoria and Albert- 
museoon ja seuraavana vuonna Wieniin, Madridiin, Kööpenhaminaan, Varso
vaan, vuonna 1963 Pariisiin, Nürnbergiin ja Hampuriin. Tänä vuonna näyttely 
avattiin Münchenissa, josta se siirtyi Esseniin. Finlandiaa on lisäksi pyydetty 
Budapestiin.

Vaikkakin 60-luvun alussa Timo Sarpanevan suunnittelema Finlandia-näyt- 
tely oli laajimmin kiertävä näyttelymme, se ei suinkaan ollut ainoa. Tukholman 
Liljevalchsin museossa avattu suuri retrospektiivinen näyttely "60 vuotta 
malaista muotoilua" oli historiallisesti merkittävä. Näyttelyn oli kutsunut Tuk
holman kaupunki ja sen suojelijoina olivat HM kuningas Gustav VI Adolf ja 
presidentti Urho Kekkonen, jotka molemmat kävivät tutustumassa näyttelyyn. 
Tämä näyttely oli suurin missä suomalaista taideteollisuutta koskaan 
telty. Mukana oli 60 vuoden ajalta noin 4000 esinettä. Dagens Nyheter kirjoitti 
näyttelystä: "Liljevalchsin näyttely on eräs niistä eksklusiivisista, rohkeasti 
kansallisista esittelyistä, jotka ovat Suomen tunnusmerkki." Samassa yhtey
dessä Expressen luonnehtii maamme muotoilua: "Suomalaiselle taideteollisuu
delle tyypillinen piirre on nopeus, jolla se omaksuu ulkoapäin tulevat uutuudet

tietenkin

vuonna

useaan
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ja soveltaa ne kansalliseen tyyliinsä. Suomalaisten pää ja silmät liikkuvat no
peammin kuin ruotsalaisten eli tässä tapauksessa: suomalainen taideteollisuus 
kantaa eksklusiivisempaa leimaa kuin ruotsalainen, se on lähemmässä yhtey
dessä Skandinavian ulkopuolelle.” Suomalaisille on aina ollut erikoisen rakas 

tunnustus, jonka ystävämme ja kovin kilpailijamme Ruotsi on antanut. Lon
toon Victoria and Albert-museon näyttelystä kirjoittivat ruotsalaiset meille myös 
tällaisen kilpavoiton: ”Samoissa tiloissa on aikaisemmin ollut norjalainen ja 
ruotsalainen näyttely, mutta varauksetta on tunnustettava, etteivät norjalaiset 
eivätkä ruotsalaiset ole pystyneet luomaan mitään niin kaunista kuin suoma-

se

laiset ystävämme ja kilpailijamme.”
Taideteollisuusyhdistyksen tulevien näyttelysuunnitelmien joukosta mainit

takoon osallistuminen tämän vuoden Triennaleen, Antti ja Vuokko Nurmes
niemi tekevät maamme osaston. Finlandia jatkaa jo mainittua kiertoaan Euroo
passa ja Finlandian tyyppinen näyttely avataan myös Tokiossa toukokuussa.

Tämä laaja kulttuurinäyttelyiden sarja maailman eturivin museoissa ei suin
kaan ole ollut vain omiaan tekemään tunnetuksi suomalaista kulttuuria sen

myös suuresti nostanut taideteollisuu-nykyisin luovimmalla alalla vaan on 
temme vientllukuja. Taideteollisuutemme on ollut sitten 50-luvun alun esillä 
ulkomailla noin sadan näyttelyn puitteissa, joissa on käynyt yli miljoona katso
jaa, ulkomaisissa lehdissä on viime vuosina julkaistu taideteollisuuttamme 
käsittelevää tekstiä ja kuvia noin 200.000 palstamillimetrin edestä, se vastaa 
50-sivuista sanomalehteä. Edelleen radio, filmi ja televisio on osoittanut kai
kissa näyttelyissä runsaasti huomiota taideteollisuudellemme. Suomen tasaval
lan presidentti saattoikin todeta eräässä puheessaan taideteollisuutemme ole- 

tänään vahvin rengas kulttuuripropagandamme ketjussa. Suomi, joka mak
soi velkansa, taisteli urhoollisesti tai juostiin maailmankartalle, on muuttunut 
"kodin viihtyisyyden, silmän levon ja elämisen ihanuuden maaksi.”

van
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VÅRA KONSTINDUSTRIUTSTÄLLNINGAR UTOMLANDS

Martti Vuorenjuuri:

1876: ”Utställningen är lockande för ögat och frestande för sinnet”.

"Detta är teater med djärv och ovanlig regi, genomförd med osviklig 
konsekvens”.

1962

VI har kanske nu för tiden svårt att förstå skönheten hos de konstindustri- 
föremål som fick beröm i samband med den första finländska konst- och 
industriutställningen år 1876. Helsingfors Dagblad skriver i anslutning till 
utställningen om finländska möbler: ”...vi tveka ej att i främsta rummet 
ställa nro 1402, v. Wright, hvars stolar i rik renaissance stil äro verkliga konst
verk och såsom sådana stå i alla hänseenden som lysande meteorer framom 

i denna klass, äfvensom nro 1364, Heimberger, färgerna 
i det dekorerade rummet äro förträffligt valda och det hela gör på 
åskådaren ett särdeles behagligt intryck. Möblerna hållna i Louis XVI:s stil 
äro stiltrogna och omsorgsfullt utförda. I synnerhet äro de svarta stolarne med 
röd madrassering af det slag, att intet står öfrigt att önska ...”

Ehuru vår skönhetsuppfattning förändrats enormt under de gångna hundra 
åren har åsikterna beträffande den finländska konstindustrins höga nivå och 
den skickliga uppställningen av våra konstindustriutställningar stått sig genom 
årtiondena.

På utställningen år 1876 presenterades för första gången i Helsingfors hela 
den inhemska konstnärliga och industriella produktionen från målningar och 
prydnadsvaser till lokomotiv. Konstflitföreningen i Finland var då inte fullt ett 
år gammal och föregående år hade föreningens skola redan deltagit i en 
handarbetsutställning i Helsingfors. Utställningen år 1876 var en stor händelse 
i Helsingfors. Enligt tidningarna väckte den lika stor uppmärksamhet här som 
det nyss utbrutna Krimkriget ute i Europa.

Det är häpnadsväckande att konstatera samstämmigheten i åsikterna i de 
artiklar som behandlar utställningen år 1876 och de som behandlar våra konst
industriutställningar i utlandet på 1960-talet. Hufvudstadsbladet, Helsingfors 
1876: "Man behöfver blott öppna den stora dörren till palatset, för att öfver- 
tyga sig om, att dess inre i stället på det mest slående sätt är egnadt att 
tillfredsställa alla de pretentioner med vilka man infunnit sig till expositionen. 
Byggnadens lätta, smäckra anordning i förening med den smak och elegans, 
som röjer sig i upställningen af expositions-föremålen stämma genast från 
första ögonblicket den besökande till expositionens fördel." Berlingske

allt
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Tidende, Köpenhamn 1962: "Ofrivilligt stannar man ett ögonblick på tröskeln 
inför det slående kristallklara intrycket av behärskad ro. Så stringent verkar 
utställningen som helhet att man betänker sig innan man träder närmare för 
att studera enskildheterna och därmed splittra helheten."

Utställningstekniken har varit finländarnas trumf och den har också i sig 
själv fått mycket beröm och de högsta pris. Vår första utomlands arrangerade 
konstindustriutställning i Moskva år 1881 fick guldmedalj. Det högsta priset vid 
Triennalen i Milano har den finländska avdelningens utställningsarkitektur
<ått vid varje Triennale på 1950-talet (grand prix 1951 Tapio Wirkkala, 1954 
Tapio Wirkkala, 1957 Timo Sarpaneva, 1960 Antti Nurmesniemi). 1876: "Hvad 
som specielt vid denna vår första exposition tilldrager sig allmänhetens upp
märksamhet är den elegans och artistiska smak, som röjer sig i formerna och 
dekorationerna på de skåp och ställningar, hvilka uppbära expositions- 
föremålen. Förtjensten häraf tillkommer i många fall arkitekten Frans Sjö
ström, som lemnat ritningar till en mängd af dessa hyllor och ställningar och 

härvid ådagalagt en beundransvärd rikedom på vackra och anslåendesom
motiver." 1960, Interiors, New York: "Men hela Triennalens verkliga oas är 
som vanligt Finland, vars avdelning i år planerats av Antti Nurmesniemi. Man 
kan inte upphöra att häpna över finländarnas skapande kraft och suveränitet, 
att beundra den djärvhet, humor, generositet, värme och skaparglädje som
kommer till uttryck överallt."

"Vår ädle och milde kejsare" Alexander II samt kejsarinnan och 
arvfursten hedrade 1876 års utställning med sin närvaro. "Denna 
sällsynta lycka, som nu vederfors oss, fyller sinnena med jublande 
och festliga känslor." Efter utställningen i Moskva 1881 följde utställningar i 
Petersburg 1889 och i Nischni-Novgorod 1896. Nästa presentation av vår 
konstindustri i vårt östra grannland ägde rum först år 1961 i Moskva. Då 
konstaterade Sovjetskaja Kultura att utställningen befäste vänskapen och 
befrämjade samförståndet, "men samtidigt fick vi på denna utställning klart 
för oss att vår uppfattning om konstindustrien stil bygger på annorlunda prin- 

Denna utställning i Moskva, som planerats av Ilmari Tapiovaara, hadeciper
så stor publikframgång att utställningstiden måste förlängas med en vecka, 
och den besöktes av inalles över 80.000 personer. Utställningen flyttades se
dermera från Pusjkin-muséet i Moskva till Kunstihoone i Reval, och där blev 
det också stor publiktillströmning med 35.000 besökare.

Den första utställningen av enbart konstindustri arrangerades i Helsingfors 
1881 och en annan liknande utställning ägde rum 1893. Vid konst- och industri
utställningen i Köpenhamn 1888 presenterades vår konstindustri för första 
gången i Skandinavien, och vid världsutställningen i Paris följande år fick vår 
konstindustriavdelning silvermedalj. På avdelningen utställdes elevarbeten från 
föreningens skola, bl.a. träskulptur, porslinsmålning, läderplastik, teckning och 
målning. På världsutställningen i Paris år 1900 hade Finland sin berömda 
paviljong, vars huvudarkitekt var Eliel Saarinen. Inom konstindustribranschen 
var Iris-fabriken i Borgå den viktigaste utställaren, och dess keramik 
och möbler representerade även internationellt sett den allra modernaste
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linjen. Möblerna hade komponerats av Akseli Gallen-Kallela, keramiken av 
A. W. Finch. Konstflitföreningens Centralskola fick för sina arbeten silver
medalj på utställningen.

I London arrangerades år 1908 den tredje internationella kongressen för 
utvecklande av teckningsskickligheten och Centralskolan deltog med en stor 
avdelning i kongressutställningen. Till själva kongressen reste 28 deltagare 
från Finland. Utställningen flyttades sedan från London till Edinburgh. Utom 
teckningar utställdes även keramik, läderplastik, träskulptur, metalldrivning 
och porslinsmålning.

Det första mera betydande framträdandet efter det första världskriget 
skedde på den internationella utställningen i Paris 1925. Fyra år senare ägde 
en storutställning rum i Barcelona och 1930 var det världsutställning 
verpen. Både på denna samt på den internationella utställningen i Amsterdam 
följande år var konstindustrin med i Finlands paviljong.

I den ryktbara Triennalen i Milano deltog Finland första gången år 1933. 
Detta var den femte Triennalen och den finländska konstindustrin represen
terades av över 50 firmor. På denna utställning fick vår konstindustri speciellt 
i den betydelse man nu använder begreppet design sin första stora internatio
nella framgång. Ännu i dag förekommer på våra konstindustriutställningar 
t.o.m. samma föremål som på Triennalen år 1933. Alvar Aaltos geniala möbler 
presenterades nämligen för första gången i detta sammanhang på en inter
nationell utställning. Alvar Aalto vann faktiskt internationell berömmelse först 
med sina möbler och senare med sin arkitektur. På Triennalen 1936 var Fin
land också med, och samma år utställdes finländsk konstindustri första 
gången i mera vidsträckt omfattning i Stockholm och Bukarest.

Före det andra världskriget arrangerades ännu två världsutställningar, i 
vilka vårt land deltog med en egen avdelning, nämligen i Paris 1937 och New 
York 1939. Särskilt stor betydelse fick världsutställningen i New York, ty Fin
lands paviljong på denna utställning har fått en bestående plats i arkitekturens 
historia. Alvar Aalto skapade denna utställningspaviljong som domineras av 
en fri bågyta.

Kriget och de därpå följande åren av långsam återhämtning medförde 
natruligtvis en stark begränsning av vår utländska utställningsverksamhet, och 
den upphörde då nästan helt. Först i början av 1950-talet återupptogs konst
industriutställningarna i full utsträckning. Ar 1950 firade Konstflitföreningen 
sitt 75-årsjubileum med en stor utställning i Helsingfors. Följande år anordna
des i Zürich en konstindustriutställning och samma år gjorde den finländska 
konstindustrin sitt genombrott på den nionde Triennalen i Milano och intog en 
ledande plats i världen. Det beröm och den medaljskörd som kom Finlands 
avdelning till del hade en nära nog förstummande effekt på konstindustri
folket i vårt land. Finland fick 6 grand prix, 4 diplome d’honneur och 6 
guldmedaljer. Man fruktade hos oss att denna överraskande framgång skulle 
åtföljas av ett bakslag de närmaste åren, men på nästa Triennale år 1954 bara 
växte medaljskörden: 6 grand prix, 9 diplome d'honneur och 10 guldmedaljer 
var resultatet för Finlands del. Vardera utställningen var planerad av Tapio

Ant-
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Wirkkala och vann grand prix för utställningsarkitekturen (Wirkkala vann dess
utom fyra andra grand prix på dessa utställningar). Timo Sarpaneva vann på 
Triennalen 1957 grand prix med sin utställningsarkitektur (och ett annat grand 
prix fick han för sina föremål). År 1957 fick Finland åter inalles sex grand 
prix, sex guldmedaljer och sex silvermedaljer. Något diplome d'honneur 
utdelades ej längre. På Triennalen år 1960 svarade Antti Nurmesniemi för 
utställningsarkitekturen och - naturligtvis — ansågs avdelningen igen vara 
en av de bästa på utställningen och belönades med grand prix. På denna utställ
ning fick vi 3 grand prix, 9 guldmedaljer och 6 silvermedaljer. I jämförelse 
med de föregående åren fick Finland alltså ett mindre antal grand prix, men 
denna minskning var endast skenbar, ty år 1960 utdelades inalles blott 17 
grand prix. På föregående utställning utdelades 25 grand prix, år 1954 
28 st. och år 1951 hela 57 st.

Triennalerna i Milano hör till de allra viktigaste internationella konst
industriutställningarna. På 1950-talet utvidgades Konstflitföreningens utställ
ningsverksamhet starkt även i övriga avseenden. År 1953 började den gemen
samma utställningen Design in Scandinavia turnera i Förenta staterna, och 
där var vi naturligtvis med. Utställningen turnerade i Förenta staterna i tre och 
ett halvt år och gästade även i flere repriser Kanada. Utställningen presenterades 
av museerna i 26 städer. Samtidigt började en finländsk konst- och konst
industriutställning också turnera i England, och den bestod till 2/3 av konst
industri. I Väst-Tyskland turnerade från år 1956 i två års tid en finländsk konst
industriutställning. En utställning av finländska ryor öppnades 1956 i Oslo, 
och därifrån flyttades utställningen till flere andra städer i Skandinavien. År 
1958 öppnades i Victoria and Albert-museet i London en utställning av ryor, 
och denna uställning turnerade sedermera i Väst-Tyskland. Samma år presen
terades finländsk konstindustri på världsutställningen i Bryssel och flyttades 
därifrån ännu till Stuttgart. Samma år öppnades ytterligare den första finländ
ska konstindustriutställningen i Aten och i Rio de Janeiro. Från Rio flyttades 
utställningen till Museo de Arte Moderna i Sao Paolo. Där skrevs om denna 
utställning: "De som besöker Finlands utställning kommer att lära känna 
Finland som ett land där man finner hemmets trivsamhet, vila för ögonen och 
livets tjusning." Buenos Aires och Montevideo ingick också i programmet för 
denna utställning.

År 1961 började en ny omfattande och alltjämt pågående utställningsserie 
turnera i Europa. Denna utställning som kallas Finlandia öppnades i Helm- 
haus i Zürich. Sedan flyttades den till Stedelijkmuseet i Amsterdam, Victoria 
and Albert-muséet i London, följande år till Wien, Madrid, Köpenhamn, 
Warszawa och år 1963 till Paris, Nürnberg och Hamburg. I år öppnades 
utställningen i München och därifrån flyttas den till Essen. Dessutom har 
Finlandia-utställningen inbjudits till Budapest.

Ehuru den av Timo Sarpaneva planerade Finlandia-utställningen i början 
av 1960-talet gjorde de längsta turnéerna var den ingalunda den enda i sitt 
slag. Den stora retrospektiva utställningen "60 år finsk konstflit" i Lilje
valchs konsthall i Stockholm var historiskt betydelsefull. Utställningen hade
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inbjudits av Stockholms stad och dess beskyddare var HM konung Gustaf VI 
Adolf och president Urho Kekkonen, vilka båda besökte utställningen. Denna 
utställning var den största presentationen av finländsk konstindustri som 
någonsin ägt rum och gjordes av Birger Kaipiainen och Börje Rajalin. Den 
omfattade c.a 4000 föremål från de senaste 60 åren. Dagens Nyheter skrev 
om utställningen: "Utställningen på Liljevalchs är en av de exklusiva, djärva 
nationella presentationer som kännetecknar Finland." Expressen ger i detta 
sammanhang följande karakteristik av vår formgivning: "En typisk linje hos 
det finska konsthantverket är att snabbt ta upp nyheter utifrån och inlemma 
dem i den nationella stilen. Man är rörligare i huvud och öga än vi svenskar. 
Det finska konsthantverket har en exklusivare prägel än vårt svenska, det 
står i närmare förbindelse med skeendet utanför Skandinavien."

Vi finländare har alltid satt särskilt stort värde på det erkännande 
som vår vänbch svåraste’konkurrent Sverige gett oss. För utställningen i Victoria 
and Albert-museet i London tillerkändes vi följande seger av svenskarna: 
"I samma lokal har tidigare visats en norsk och en svensk utställning, men 
det bör utan förbehåll erkännas att varken norrmännen eller svenskarna har 
förmått skapa något så vackert som våra finländska vänner och konkurrenter."

Beträffande Konstflitföreningens utställningsplaner för framtiden kan 
nämnas deltagandet i årets Triennale. Antti och Vuokko Nurmesniemi gör vår 
avdelning. Finlandia fortsätter sin ovan nämnda turné i Europa och en utställ- 
ing av samma typ som Finlandia öppnas i maj i Tokio.

Denna omfattande serie av kulturutställningar i världens främsta muséer 
har inte blott varit ägnad att sprida kännedom om finländsk kultur i dess för 
närvarande intensivast skapande verksamhetsform, utan har dessutom 
avsevärt höjt exportsiffrorna för vår konstindustri, 
industri har sedan början av 1950-talet presenterats på omkring hundra 
utställningar utomlands och besökarnas antal överstiger en miljon. I utländska 
tidningar har under de senaste åren publicerats c.a 200.000 spaltmillimeter 
text och bilder som berör vår konstindustri, och detta motsvarar en 50-sidig 
tidning. Därtill har radion, filmen och televisionen vid alla utställningar ägnat 
stor uppmärksamhet åt vår konstindustri. Republikens president kunde därför 
också i ett tal konstatera att konstindustrin i dag utgör den starkaste länken 
i vår kulturpropaganda. Finland, som betalade sina skulder, kämpade tappert 
eller vann stora idrottssegrar, har förvandlats till "ett land där man finner 
hemmets trivsamhet, vila för ögonen och livets tjusning".

Finländsk konst-
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SPANING MOT FORNTID OCH FRAMTID

Ulf Hård af Segerstad

(Artikeln publicerad i Liljevalchs konsthall katalog nr 251.)

Sommaren 1889 strövade två konstnärer i tjugofemårsåldern genom 
Karelens ödemarker. De drack sig otörstiga med näverskopa ur kallklara 
källsprång, rastade på blå åsar, badade sauna med folket i skogsbyarna, 
rlstade symboliska tecken i sina bösskolvar, tjuvflskade med ljuster I det 
flackande skenet av bloss och reclterade Kalevala vid ensliga lägereldar. 
Men framför allt tecknade och målade de: kärva folktyper, silvergrå porten, 
vindvridna martallar och molnskuggor jagande över skogshavet. Den ene var 
det nya finska måleriets romantiska unga geni, Axel Gallén, sedermera 
Akseli Gallen-Kallela, den andre svensken Louis Sparre.

De hade träffats och blivit vänner på en målarakademi i Paris. "Genom 
att prisa våra förhållanden", skriver Gallén i sin självbiografi, "hade jag 
förmått greve Sparre ... att följa med mig till Finland. Han var i likhet med 
andra unga världsmän blaserad och led vid allt ... Men här blev han så 
entusiasmerad att han ofta rörd till tårar betraktade våra finska ödemarks- 
gubbar". Liksom den franske målaren Gauguin lämnade civilisationen för 
att söka Inspiration I en mer ursprunglig miljö, drog Gallén och Sparre österut 
till Fjärrkarelen. Men till skillnad mot Gauguin mötte de båda nordborna I sitt 
drömda Eden inte endast en exotiskt tjusande miljö. De tyckte sig också här 
i "landet bakom Guds rygg" ana förbindelser med sina egna urkällor.

Det för oss avgörande är att de två vandrade rätt In i konsthistorien, att 
de tillsammans med en handfull själsfränder blev pionjärer för en ny konst- 
uppfattning och medgrundare av den numera världsberömda moderna finska
konstfliten.

Visserligen hade Gallén och Sparre sina inhemska föregångare. Den finska 
konstkulturens topelianska gryning, som någon kallat den, inträffade på 1870- 
talet. Då invigdes, 1871, en slöjdskola "för utvecklandet av konstnärlig smak 
och konstfärdighet hos yngre utövare av konstindustri och hantverk". Då 
konstituerades, 1875, Konstflitföreningen i Finland 
Svenska Slöjdföreningen - och då tillkom, 1879, Finska handarbetets vänner. 
Entusiastiska studenter sammanbragte under denna tid en imponerande 
kollektion etnografiska föremål, vilka gav upphov både till landets natlonal- 

och dess etnografi. Inom litteraturen hade den nationella frigörelsen

motsvarigheten till

museum
börjat långt tidigare, men det blev på 90-talet som den materiella form
kulturen nygestaltades under en hänförd och våldsam kraftutveckling, vilken 
visserligen ägde motsvarigheter i de övriga nordiska länderna, men som väl 
hävdar sig i jämförelse med dessas framför allt som glansfull nationell mani
festation - vilket med all sannolikhet står i samband med att Finland då
upplevde en av sina politiskt mörkaste perioder.
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1894, timrade Gallén I Ruovesiä skogsbygder en mäktig ödermarksateljé. 
Den ligger där än som en knuten näve bland furorna. Samtidigt målade han 
sina monumentala bilder med Kalevala-motlv, ritade möbler och textilmönster, 
byggde en ugn för glasbränning och utförde glasfönster, snidade I trä och 
drev metall. 1897 grundade Sparre, Inspirerad av sina finska vänner, den lilla 
fabriken Iris I Borgå, landets tidigaste konstindustri, där för första gången 
möbler och keramik i modern mening började tillverkas. Detta hände under 
de år, då Sibelius komponerade Karelia- och Lemminkäinen-sviterna, Fin
landia och första symfonin.

Den här summariskt skisserade förnyelsen hade sina bestämda om också 
svårfixerade förutsättningar. Den uppstod i skärningspunkten mellan internatio
nella impulser och ett uppflammande nationellt medvetande. Gallén var väl 
förtrogen med konstströmningarna ute i Europa och skulle i sin person komma 
att förena "finsk ödemarksbo, afrikansk storviltjägare, uppburen separatut
ställare i San Francisco, folkets man och grandseigneur". Sparre — 
uppfostrats i Paris och ursprungligen önskade bli arkitekt - hade initierade 
kunskaper om den dekorativa konsten på kontinenten och skulle under grund
liga resor ytterligare lära känna framför allt den engelska nyttokonsten sådan 
den utformats under intryck av Ruskins och Morris’ läror. På 90-talet utgavs 
också i Finland de första numren av tidskriften "Ateneum", en märklig publi
kation, i vars premiärnummer bland andra Galléns och Sparres målarkollega 
och vän Albert Edelfelt skrev om den dekorativa smakens förfall och på
nyttfödelse och gav en elegant summering av den moderna rörelsen inom 
formkulturen alltifrån dess ursprung i Japan och England. I den inledande 
uppsatsen i samma nummer redovisade arktitekten Gustaf Strengell en upp
fattning, som praktiskt taget oförändrad skulle kunna accepteras av funktio- 
nalisterna trettio år senare. Man vågar hävda att det i viss mening går en 
obruten linje genom sextio års finsk konstflit och att det i dagens situation 
är väsentligt att hålla kunskapen om det förgångna levande.

Det var emellertid inåt, mot den inhemska traditionen man vände sig för 
att finna genuina formuttryck för sin insipiration. Arkitekter genomforskade 
mellersta östkarelen, vars rundtimmerarkitektur kom att bilda utgångspunkt 
för det samtida exklusiva villabyggnadet. Man drog i skaror till medeltidskyr
kan Hattula utanför Tavastehus, inför vars kompakta tegelmurar och djärvt 
bemålade valv man tyckte sig finna "att denna tids byggnadskonnst är oss 
mycket närmare än vår egen tids". Arkitektdrömmen om en enhetlig, i varje 
detalj genomförd, miljö förverkligades i ett antal villor ritade av män som Eliel 
Saarinen, Lars Sonck och Armas Lindgren, "ögat mötes af en öfverväldigan- 
de rikedom på konstnärligt formade och färgade föremål, alla komponerade 
af husets arkitekter... Målare, skulptörer och konsthantverkare af alla slag 
hafva samarbetat under denna gemensamma ledning och sålunda skapat ett 
enda stort konstverk", heter det om en av dessa byggnader — ett uttalande 
som ord för ord kan äga tillämplighet även på exempelvis en av våra just nu 
så aktuella nya kyrkobyggnader, låt vara att dessa gestaltats i tecknet av mer 
puritanska formideal.

som
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Medan arkitekterna fördjupade sig i landets ålderdomliga byggnadskonst, 
sökte sig konstflitens kvinnor och män till folklig slöjd och fann framför allt i 
ryorna slående uttryck för vad de sökte. Ryan var ursprungligen ett tungt och 
grovt, långnockat och vanligen enfärgat slittäcke brukat av sälfångare och de 
ålderdomligaste exemplaren fann man på Aland och i de finlandssvenska 
kustbygderna. Först under 1700- och 1800-talen utvecklas ryan 
glans som festlig väggbonad och värdefullt arvsföremål. I denna sin raffine
rade form var den något av en lyxvara som förutsatte en viss förmögen om
givning. Först var det herrgårdarna, sedan prästgårdarna, så småningom de 
större bondgårdarna och slutligen de vanliga gårdarna, som kom att svara 
för ryavävningen. I mönsterhänseende kan de gamla ryorna indelas i ett stort 
antal artskilda grupper karakteristiska för olika landsdelar. Upprepningsmöns- 
ter med små figurer dominerade i de gamla svenskbygderna, österut upplöstes 

stränga kompositionen i fri, fabulerande anda. Denna olikhet mellan 
västra och östra Finland går igen även i andra material. Det brukar sägas 
att Kymmene älv, den gamla riksgränsen, markerar övergången mellan det 
kärvt återhållna och frodigt berättarglada.

När Finska handarbetes vänner som protest mot den förflackande indust
rialismen återupptog en kvalificerad ryavävning, höll man strängt på etno
grafiska mönster. Snart började emellertid publiken tröttna på den geomet
riska Ornamentiken, och då vände man sig i tidens anda till konstnärer och 
arkitekter för att vinna förnyelse. Gamla protokoll och gulnade fotografier 
vittnar om att en rad av 90-talets stormän inom konsten ritat ryamönster. 
Främst av dessa brukar man nämna Galléns bänkrya i flammande rött och 
gult.

sin fulla

den

Men medan ryatillverkningen bedrevs som ren konstslöjd, införde Louis 
Sparre vid den tidigare nämnda fabriken Iris tillverkningsmetoder, som i allt 
väsentligt påminner om modern konstindustri. Dess program präglades emel
lertid helt av 90-talets idealism. Företagets produktion skulle stå fri från "mer
kantilt vinstbegär", och som förebild ställde man den nya engelska tillverk
ningen, där enkelhet och ändamålsenlighet förenades med konstnärlig smak. 
Att man förläde tillverkningen till Borgå berodde dels på stadens anseende 

kulturort dels på närheten till Helsingfors, där man inrättade en butiksom
för försäljning av fabrikens produkter.

Under försommaren 1897, innan fabriken kommit igång, gjorde Sparre en 
utomlands för att uppköpa alster av "modärn Konstindustri", främstresa

textiler och konstföremål lämpliga att sälja tillsammans med Irismöbler i den 
lilla Irisbutiken. Under ett uppehåll i Belgien träffade han den engelske 
målaren Alfred William Finch, vilken på den då aktuella stora utsällningen i 
Bryssel visade ett antal originella och vackra föremål i keramik. Sparre erbjöd 
på stående fot Finch att bli ledare för en keramisk tillverkning vid Iris. Finch 
accepterade, och så kom det sig att denne högt kultiverade engelsman - 
sedan ungdomen nära vän till epokens store stilskapare, jugendmästaren van 
de Veide — slog sig ner i Finland, där han skulle komma att bli inte bara 
"den finska keramikens fader" utan också inflytelserik förespråkare för de
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nya miljöidealen. Finch var en av de viktigaste bidragsgivarna i det ovan be
rörda nummer av Ateneum”, där tidens internationella rörelser presentera
des. Det bör tilläggas att han i Belgien inte bara betraktades 
nya konsthantverkets pionjärer utan också som en av det moderna måleriets 
genombrottsmän i landet. Han hade i Paris tillhört den neoimpressionlstiska 
kretsen kring Seurat.

Tillsammans utvecklade Sparre och Finch en utomordentlig produktivitet. 
Sparre ritade möbler, som snabbt fick spridning, och som I väsentliga av
seenden visade framåt mot vår tids möbel- och möbleringsideal. Magister 
Marita Munck, den främsta kännaren av Iris, sammanfattar Sparres insats 
på följande sätt: "En föregångare på möbelkonstens område i vårt land 
Sparre ogensägligen, framför allt genom ytbehandlingen av sina möbler, då 
han lät träets naturliga struktur utgöra deras främsta dekoration, men även 
genom att han framförde nya möbeltyper såsom den långa, låga länstolen och 
olika slag av kombinerade möbler”. Finch kom att få motsvarande betydelse 
inom sitt fack. Hans tidigaste produktion äger en enkel och naturlig grace 
påminnande om de ideal, som i Sverige ett par decennier senare skulle för
verkligas med den vackrare vardagsvaran. Ett lergods med linje- eller prick
dekor av Jugendtyp, bruksvaror som skålar, fat, kannor och ljusstakar av opre
tentiös typ. Några år senare kom Finch att övergå till stengodset med dess 
mer subtila keramiska möjligheter. Han torde ha varit en av de första i Norden, 
som därvid arbetade med helt osmyckad form, där den förfinade glasyren 
utgör föremålets enda prydnad.

Sparre fick som företagsledare ganska snart erfara att hans förlagsmäns 
uppfattning om "merkantilt vinstbegär" inte stämde överens med hans 
1902 var epoken Iris till ända, ett alltför idealistiskt försök att i en alltför snäv 
miljö på ett alltför tidigt stadium skapa oaffekterade bruksvaror. Sparre 
kade ännu några år som fri möbelformgivare i Finland, medan Finch knöts 
till Centralskolan i Helsingfors, där han arbetade som lärare till sin död 1930.

Den nationella rörelsens bästa kraft var nu förbrukad. Konstfliten gick med 
arkitekturen in i en mellanperiod. Nationalromantikens epigoner hade dess
utom misskrediterat de ursprungliga idéerna och hemfallit åt sentimentalitet 
och svulst. Reaktionen kom till att börja med som en formell åtstramning 
men också som reträtt till en klassicism, som var naturlig nog i Finland, där 
Helsingfors' monumentala centrum helt präglas av den tyskfödde arkitekten 
Carl Ludvig Engels empirebebyggelse, och där allmogemöblernas kvardrö
jande renässansformer kan sägas ge ett slags inhemsk förankring åt ström
ningar av denna art.

I åtminstone två viktiga avseenden fördes emellertid väsentliga idéer från 
sekelskiftet vidare. Den internationella, rationella linjen företräddes av bland 
andra arkitekten Sigurd Frosterus, elev till van de Velde. I en rad lysande 
konstteoretiska skrifter och slagkraftiga programutkast förde han konstrukti
vismens och den progressiva konstens talan. På pedagogikens fält arbetade 
Finch för en keramikens nya saklighet och fick stöd för denna linje exempelvis 
av Arttu Brummer, en betydelsefull och inspirerande ledare för de unga.

som en av det

var

egen.

ver-
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Klassicismens män inom konsthantverket fann sin naturliga samlingspunkt 
i J. S. Siréns riksdagshus, vilket i Finland kom att spela något av samma roll 
för konstfliten som Stockholms stadhus I Sverige. Karakteristiskt nog var det 
också en arkitekt, som kom att sätta en sprängkil i klassicismens uppluckrade 
front och bereda väg för den nya funktionalismen. Det var Alvar Aalto, som 
1929 vann tävlingen om ett nytt sanatorium i Remar utanför Åbo. Fortfarande 
kan man inför dess ungdomligt slanka byggnadskroppar förnimma en utstrål
ning av naken renhet, som den gången verkade med så chockerande kraft. 
Och än idag är Remar möblerat med samma puritanska stolar och fåtöljer i 
böjd plywood — låt vara nötta och skamfilade men ännu fullt brukbara — vilka 
för en överraskad publik måste ha tett sig som ett hån mot all möbelkonst. 
Men i själva verket uppfyller de på ett nästan fulländat sätt Gustaf Strengells 
villkor från 90-talet, och det finns omisskännliga beröringspunkter mellan 
Aaltos attityd, när han löser en möbelkonstruktion, och Saarinens, Frosterus’ 
eller Sparres från tiden kring sekelskiftet. Liksom de syftar också Aalto till 
att gestalta en total miljö. Skillnaden är bara den att sekelskiftets män ska
pade för en besutten elit, medan Aalto vänder sig till bredda konsumentlager 
i en modern demokrati. Aalto utnyttjar också en högt utvecklad fabrikations 
alla resurser. Hans stolar har betecknande nog tillkommit samtidigt som den 
nya finska träindustrin fick modern kapacitet. Vad man tidigare framställt i 
genren var närmast en ganska exklusiv industrikonst. Först med Aalto har 
man rätt att tala om en strängt normerad konstindustri.

Som försäljningscentrum för Aaltos möbler bildades 1935 i Helsingfors 
firman Artek. Den utvecklades snabbt till inrednlngsföretag och försäljnings
ställe för radikal konstindustri över huvud taget och har sedan sin start spe
lat en betydelsefull roll som inspirerande samlingspunkt för progressiva krafter.

De grenar av Finlands konstflit, som eljest hävdade sin ställning under 
30-talet var keramiken, där Finchs elever Elsa Elenius och Toini Muona förde 
traditionen vidare in i det nu aktuella skedet, och textilkonsten, där en im
ponerande rad av ryans mästarinnor nu började träda fram. Om ryan vid 
sekelskiftet främst var bänkrya avsedd att sitta på, så kom den mot slutet 
av 20-talet att vandra upp på väggen och förvandlas till unikt konstföremål 
lika litet ägnat att slita på som en målning eller en relief. Den nya så kallade 
valörryan med sin yvighet i nockytan och sin intensiva färgglöd markerar i mer 
än ett avseende en förskjutning från det nyttiga till det sköna, och medan det 
övriga Norden dirigerar sin konstindustriella produktion mot den goda var
dagsvaran och jämna standardproduktionen, så bryter utvecklingen i Finland 
— Aalto till trots — av mot det unika konstföremålet.

När den finska konstfliten senast gästade Liljevalchs på den stora nor
diska konstindustriutställningen 1946 var redan denna tendens klart utbildad. 
Där fanns en rad av de nya ryamästarinnorna. Där stod Arabias konstnärlige 
ledare, Kurt Ekholm, i spetsen för en lysande samling originella keramiker, 
och där var Gunnel Nyman, den unga — några få år senare bortryckta — 
glaskonstnärinnan med sublima hyttarbetade skålar. Kanske var det om dem 
hon skrev: "Man önskar att man finge smälta In en glittrande diamant i en
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vattenklar glasklump eller fånga upp och gömma däri en stor, tung barntår". 
Det föreföll oss den gången som om Finlands konstflit trädde ut ur kriget 
med ett oemotståndligt behov av skönhet för dess egen skull, med hänsyns
lös individualism efter det uniformgrå och med en djupt självupplevd med
vetenhet om "det onyttigas nyttighet".

Fem år senare, vid Triennalen i Milano 1951, var den finska konstflitens 
världssuccé ett faktum. En handfull unga talanger samlade sex grand prix, 
sju guldmedaljer och åtta silvermedaljer och ägnades fjorton glamorösa 
bilduppslag i Italiens mondäna konstindustritidskrift, "Domus". Triumfens or
ganisatör hette Tapio Wirkkala, en bländande trollkonstnär, som sedan den 
gången i otaliga sammanhang givit förledande mönster för hur utställningar 
skall arrangeras för att slå. Metoden synes osviklig - subtil esteticism och 
järnhård disciplin — så länge han själv eller Timo Sarpaneva eller Antti 
Nurmesniemi håller i trollstaven. Och så länge den ekonomiska bakgrunden 
är säkrad. Bakom Triennalen 1951 låg Wärtsilä-koncernens porslinsfabrik Ara
bia och Ahlström-koncernens glasbruk Iittala. Båda hade tidigare än andra 
insett konstnärens roll i produktionen om den solitära produktens betydelse 
som blomma i knapphålet. Konstnären var enrollerad i industriernas kadrer 
till dels som förmedlare av skönhet till vardagen till dels som PR-man. Skön
heten var ställd i mäktiga merkantila koncerners tjänst.

I full överensstämmelse med konstindustrins nya villkor — inte minst på 
världsmarknaden — blåstes på kort varsel nytt liv i den anrika Konstflitförenin- 
gen, som under en tid gått för halv maskin. Dess förste direktör, Olof Gum
merus, världsman och polyglott, kreerade rollen som flygande ambassadör 
för de nya konstindustriella stjärnorna. Har man på utländska valplatser varit i 
tillfälle att bevittna hur den rätte mannens ingripande i rätt ögonblick på rätt 
punkt i det komplicerade propagandamaskineriet med ett slag kan ge oöver
skådligt utbyte i goodwill eller — indirekt — på det ekonomiska planet, så 
upplever man på ett närmast chockerande sätt hur konstflitens betingelser 
förändrats under sextio år. Så mycket är visst att Finlands långa rad av in
ternationella utställningstriumfer byggts upp i samarbete mellan mannen, som 
skapat varan och mannen, som presenterat den.

Någon gång under det tidiga 50-talet besökte jag i Helsingfors den då 
nyupptäckte Timo Sarpaneva — textilkonstnär, grafiker, glasartist, utställnings- 
virtuos. Han satt i en villa vid Brunnsparken. Rummets enda dekoration var 
en väldig teakplanka, i vars ena ände en emaljskimrande blå fjäril satt upp
stucken. Mer kongenialt kunde inte epokens subtila raffinemang symboliseras. 
Idag, tio år senare, är situationen i viss mån en annan. Sarpaneva är fort
farande samme lysande artist, men idag systematiserar han färgsortimentet 
för bomullsindustrin och ritar gärna gjutjärnsgrytor. Kaj Franck, ett annat av 
de stora formgivarnamnen, fördjupar sig i den anonyma vardagsvarans prob
lematik. Wirkkala utformar serviser och Bertel Gardberg, den unge nyskaparen 
av Finlands silverkonst, ritar bestick mellan beställningarna på solitärer. 
Konstflitens sköna kurva svänger in mot nyttopolen
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I den nya nordiska konstindustrins grupp på fyra har Finland en kanske 
mer renodlad profil än något annat land. Till en del kanske detta beror på 
att produktionen rent numerärt sett är mindre och mer överskådlig än på 
andra håll, men säkert bara till en del. Danmark har sin djupa kulturmylla, 
sin balans och trygga materialförankring — så generaliserar man gärna. Norge 
bjuder på rustik kraft och koloristisk djärvhet och Sverige på social bredd 
och systematisering. Vari ligger "det finska"? I den nationella förankringen, 
sägs det. Denna summariska översikt har antytt att Finland i nästan högre 
grad än syskonländerna haft kontakter med det stora europeiska skeendet, 
och dagens berömda namn är världsmedborgare, som man lika ofta möter i 
Japan, Mexiko, Indien eller USA som hemma i Finland. Var finner man den 
gemensamma nämnaren mellan Birger Kaipiainens bysantinska ikonfajans och 
Uhra Simberg-Ehrströms koloristiska allvar? Och naturberoendet? Naturen 
är en ung uppfinning i konstfliten. De gamla ryorna var bundna av historiska 
stilars mönsterförebilder. Först under sent 30-tal kommer björnfällen, hjortron
myren, snön och stjärnhimlen på allvar in i konstflitens terminologi. Och så 
sent som på 40-talet börjar barken och lavarna ge namn åt keramiska glas
yrer. Naturen hör samman med de nya masskommunikationsmediens behov 
av verbalisering. Naturen - den gamle arvfienden har tappat tänderna och
blivit kelgris för oss, de yttersta av dessa dagars rousseauaner.

Vad man tycker sig möta som ett återkommande element i finsk konstflit 
under 60 år är snarast en häftig spänning mellan nationellt och internationellt, 
tidigast och klarast manifesterad hos Gallen-Kallela, ödermarksbon med hans 
"fjärrlängtan" till savanner och metropoler och idag hos Alvar Aalto, världs
medborgaren och kosmopoliten. Efter ungdomsperiodens kompromisslösa, 
mondiala funktionalism böjer denne in mot en ny, individualistisk monumen
talitet. Kulturhuset i Helsingfors med dess fästningslika slutenhet låter oss 
än en gång ana närheten till det ålderdomliga Hattula. När Erik Bryggman - 
Aaltos kollega från Åbotiden — murar in stenblock i dekorativa mönster i 
sitt beundransvärda funktionalistiska begravningskapell, så är det en arkitek
toniskt omotiverad men starkt gripande kärleksförklaring till Rimito medel
tidskyrka. Spänningen finns också i konstindustrin. Antti Nurmesniemis tid- 
skriftsberömda bastupallar i Hotel Palace i Helsingfors är moderna transkrip- 
tioner av urgamla handslöjdade mjölkpallar, och Kaj Francks lika illustra 
porslinsskålar från 1947 uttryckligen inspirerade av de fattiga karelska bond
gårdarnas hushållskärl. Men båda dessa formgivare har också som vittbefarna 
världsmän gjort eleganta variationer på den internationella designsocietetens 
gångbara, aktuella teman. Intensivare än någon annanstans i Norden synes 
det mig att finsk formkultur svänger mellan två poler, mellan fosterlandets få 

för detta land så ytterligt betydelsefulla gamla monument och utblickarnamen
mot en värld, med vilken man vill och måste höra samman. Därför kan också 
de sextio årens skeende med viss rätt karakteriseras som en spaning mot
forntid och framtid.
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TÄHYSTELYÄ MENNEISYYTEEN JA TULEVAISUUTEEN

Ulf Hård af Segerstad

(Julkaistu Liljevalchsin taidehallin luettelossa n:o 251.)

Kesällä 1889 vaelsi kaksi noin 25 vuotiasta taiteilijaa Karjalan erämaissa. 
He sammuttivat janonsa tuohiropposellisella kylmän kirkasta lähdevettä, leväh
tivät sinisillä harjuilla, kylpivät metsäkylien asukkaitten kanssa saunassa, kai
versivat symbolikuvioita pyssynperiinsä, tuulastivat salaa soihtujen lepattavassa 
valossa ja lausuivat toisilleen Kalevalaa yksinäisillä leiritulillaan. Mutta ennen 
kaikkea he maalasivat ja piirsivät: karuja kansantyyppejä, tuulentuivertamia 
vaivaismäntyjä ja yli metsien piirtyviä pilvenvarjoja. Toinen oli uuden suoma
laisen maalaustaiteen romanttinen nuori nero Axel Gallén, sittemmin Akseli 
Gallen-Kallela, toinen ruotsalainen Louis Sparre.

He olivat tavanneet ja ystävystyneet taideakatemiassa Pariisissa. Gallén 
kirjoittaa omaelämäkerrassaan: ”Ylistämällä olojamme olin saanut kreivi 
Sparren ... seuraamaan mukanani Suomeen. Hän oli muiden nuorten maail- 
manmiesten lailla veltostunut ja kyllästynyt kaikkeen ... Mutta täällä hän in
nostui siinä määrin, että hän usein kyyneliin asti liikuttuneena katseli meidän 
suomalaisia erämaanukkojamme.” Samoin kuin ranskalainen taiteilija Gauguin 
jätti sivistyneen maailman ja etsi inspiraatiota alkuperäisemmästä elinympä
ristöstä, vetäytyivät Gallén ja Sparre itäänpäin Karjalan kaukomaille. Mutta 
nämä pohjoismaalaiset erosivat Gauguinista siinä, että he tuossa kuvitelmiensa 
eedenissä eivät kohdanneet ainoastaan eksoottisen kiehtovaa elinympäristöä. 
He tunsivat myös löytäneensä täältä "maasta Jumalan selän takana” yhteyksiä 
omiin alkulähteisiinsä.

Meille on merkitsevää, että he molemmat vaelsivat suoraan taidehistoriaan, 
että heistä ja muutamista heidän sukulaissieluistaan tuli uuden taidekäsityksen 
esitaistelijoita ja nykyään maailmankuulun suomalaisen taideteollisuuden eräitä 
perustajia.

Gallénilla ja Sparrella oli tosin kotimaisia edeltäjiä. Suomen taidekulttuurin 
topeliaaninen aamunkoitto, niin kuin joku on sitä nimittänyt, sattui 1870-luvulla. 
Silloin vihittiin, vuonna 1871, veistokoulu ”nuorten, teollisuus- ja käsityöaloille 
antautuneiden henkilöiden taidetajun ja -valmiuden kehittämiseksi". Silloin pe
rustettiin, vuonna 1875, Suomen Taideteollisuusyhdistys, Svenska Slöjdförenin- 
geniä vastaava — ja silloin syntyi vuonna 1879 myös Suomen Käsityön Ystä
vät. Innostuneet ylioppilaat keräsivät tuona aikana valtavan kokoelman kan
satieteellistä esineistöä, jonka avulla saatiin aikaan sekä maan kansallis
museo että suomalainen kansatiede. Kirjallisuudessa oli kansallinen vapau
tuminen alkanut paljon aikaisemmin. Mutta vasta 90-luvulla sai esineellinen
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muotokulttuun uuden muodon ja joutui innoittuneen ja valtavan voimainpon
nistuksen kohteeksi, jolla tosin oli vastaavuuksia muissa pohjoismaissa mutta 
joka hyvin vetää vertoja näille ennen kaikkea loistavana kansallisena 
julistuksena — joka kaiken todennäköisyyden mukaan on yhteydessä Suomen 
tuohon aikaan kokeman erään poliittisesti synkimmän ajanjakson kanssa.

Vuonna 1894 Gallén rakensi Ruoveden metsiin mahtavan erämaa-ateljeen. 
Rakennus seisoo vieläkin paikoillaan kuin nyrkkiin puristettu käsi mäntyjen 
keskellä. Samaan aikaan hän maalasi monumentaaliset Kalevala-aiheiset 
työnsä, suunnitteli huonekaluja ja tekstiilimalleja, rakensi lasinsulatusuunin 
ja valmisti lasimaalauksia, veisti puuta ja kaiversi metallia. Suomalaisten ystä
viensä innoittamana Sparre perusti vuonna 1897 Porvooseen pienen Iris- 
tehtaan, maan ensimmäisen taideteollisuuslaitoksen, jossa ensi kerran alettiin 
nykyaikaisessa mielessä valmistaa huonekaluja ja keramiikkaa. Tämä tapahtui 
vuosina, jolloin Sibelius sävelsi Karelia- ja Lemminkäinen-sarjat, Finlandian
ja ensimmäisen sinfoniansa.

Tällä summittaisesti luonnostetulla uudistuksella oli tietyt vaikkakin vai
keasti määriteltävät edellytyksensä. Se syntyi kansainvälisten herätteiden ja 
ilmoille leimahtaneen kansallisen tietoisuuden yhteydessä. Gallén oli hyvin 
perehtynyt Euroopan taidevirtauksiin ja hänessä yhtyivät "suomalainen erä
maiden asukas, afrikkalainen suurriistan pyytäjä, suosittu yksityisnäyttelyn jär
jestäjä San Franciscossa, kansan mies ja grandseigneur". Sparrella - joka 
oli saanut kasvatuksensa Pariisissa ja alunperin aikonut arkkitehdiksi - oli 
perusteelliset tiedot mannermaisesta koristetaiteesta. Myöhemmin tekemillään 
perusteellisilla opintomatkoillaan hän tutustui vielä ennen kaikkea englantilai- 

käyttötaiteeseen, joka oli muotoutunut Ruskin'in ja Morrisin oppien pe-seen
rusteella. 90-luvulla ilmestyivät Suomessa myös ensimmäiset numerot huo
mattavasta julkaisusta, aikakauslehdestä "Ateneum", jonka ensimmäisessä 

Gallénin ja Sparren taiteilijatoveri ja ystävä Albert Edelfeltnumerossa mm.
kirjoitti maun rappeutumisesta ja uudelleensyntymisestä koristetaiteessa ja 
teki elegantin yhteenvedon muotokulttuurin modernista suuntauksesta aina 

alkulähteiltä Japanista ja Englannista alkaen. Saman numeron pääkirjoi
tuksessa arkkitehti Gustaf Strengell teki tiliä käsityksestä, jonka funktionalistit 
30 vuotta myöhemmin käytännöllisesti katsoen saattoivat hyväksyä. Uskallan 
väittää, että suomalaisessa taideteollisuudessa määrätyssä mielessä on ha
vaittavissa katkeamaton johtolanka ja että tilanteessa on oleellista säilyttää

sen

tieto menneisyydestä elävänä.
Inspiraatiolle etsittiin tuoretta muotoilmausta kuitenkin sisältäpäin, koti

maisesta perinteestä. Arkkitehdit tutkivat tarkoin Itä-Karjalan keskiosan, missä 
yleinen pyöröhirsiarkkitehtuuri oli muodostava lähtökohdan koko nykyiselle 
loistohuvilain rakentamiselle. Vaellettiin laumoittain Hämeenlinnan ulkopuo
lella sijaitsevaan Hattulan kirkkoon, jonka vankat tiilimuurit ja rohkeasti maa
lauksin koristetut holvit tuntuivat olevan "paljon lähempänä rakennustaidetta 
kuin oman ajan arkkitehtuuri". Arkkitehtien unelma jokaista yksityiskohtaansa 

' myöten yhtenäisestä miljööstä toteutui eräissä huviloissa, joita suunnittelivat 
Eliel Saarinen, Lars Sonck ja Armas Lindgren. "Katse kohtaa valtavan määrän
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taiteellisesti muotoiltuja ja väritettyjä esineitä, jotka kaikki ovat talon arkki
tehtien suunnittelemia... Maalarit, kuvanveistäjät ja kaikenlaatuisen taide- 
käsityön suorittajat ovat toimineet yhteistyössä tämän yhteisen johdon alaisina 
ja siten luoneet kokonaisen suuren taideteoksen", kirjoitettiin eräästä tällai
sesta rakennuksesta - tämä lausunto olisi sana sanalta sopinut vaikkapa 
johonkin meidän juuri nyt ajankohtaisista uusista kirkkorakennuksistamme, 
vaikka nämä onkin suunniteltu puritaanisempien muotoihanteiden mukaisesti.

Arkkitehtien syventyessä maan vanhaan rakennustaiteeseen hakeutuivat 
taideteollisuuden naiset ja miehet kansankäsitöitä tutkimaan ja löysivät etsi
mänsä ennen kaikkea ryijyistä. Ryijy oli alunperin painava ja karkea, pitkä- 
nukkainen ja tavallisesti yksivärinen ja sitä käyttivät hylkeenpyytäjät ja ulko- 
meren kalastajat peitteenä. Sen katsotaan olevan skandinaavista alkuperää, 
vanhimmat kappaleet on löydetty Ahvenanmaalta ja suomenruotsalaisilta 
nikkoseuduilta. Vasta 1700- ja 1800-luvuilla ryijy kehittyi täyteen loistoonsa 
juhlavana seinävaatteena ja arvokkaana perintökaluna. Tässä hienostuneessa 
muodossaan se olikin jonkinlainen ylellisyysesine, joka edellytti määrättyä 
varakasta ympäristöä. Ryijyjä kudottiin aluksi kartanoissa, sitten pappiloissa ja 
vähitellen suurissa talonpoikaistaloissa, lopulta myös tavallisissa maalais
taloissa. Kudontamallin mukaan voidaan ryijyt jaoitella moniin erilaisiin ryh
miin, jotka ovat luonteenomaisia maan eri osissa. Vanhoilla ruotsalaisseuduilla 
olivat yleisimpiä mallit, joissa pienet kuviot toistuivat. Itään päin siirryttäessä 
ankara kompositio hajosi vapaaksi kertovaksi tyyliksi. Tämä eroavaisuus Länsi- 
ja Itä-Suomen välillä toistuu myös muissa materiaaleissa. Kymijokea, vanhaa 
valtakunnan rajaa, pidetään usein ankaran pidättyväisen ja rehevän kertojan- 
ilon sävyttämän tyylin välisenä rajana.

Kun Suomen Käsityön Ystävät alkoi kutoa jälleen korkealuokkaisia ryijyjä 
vastalauseena makua pinnallistavalle teollistumiselle, pitäydyttiin vanhoihin 
kansanmalleihin. Pian alkoi yleisö kuitenkin väsyä geometriseen ornamen
tiikkaan ja silloin käännyttiin ajan hengen mukaisesti taiteilijoiden ja arkki
tehtien puoleen uudistuksen aikaansaamiseksi. Vanhat pöytäkirjat ja kellas
tuneet valokuvat kertovat, kuinka monet 90-luvun taiteen suurmiehet piirsivät 
ryijymalleja. Näistä on tapana mainita ennen kaikkea Gallénin punaisessa ja 
keltaisessa värissä liekehtivä penkkiryijy.

Mutta kun ryijyn valmistusta harjoitettiin puhtaana käsityönä, sovelsi Louis 
Sparre aikaisemmin mainitussa Iris-tehtaassa valmistusmenetelmiä, jotka kai
kessa olennaisesti muistuttivat nykyaikaista taideteollisuutta. Tehtaan ohjel
malle antoi kuitenkin täysin leimansa 90-luvun idealismi. Yrityksen tuotannon 
tuli olla vapaa "kaupallisesta voitonhalusta", esikuvana pidettiin Englannissa 
tapahtuvaa uutta valmistusta, jossa yksinkertaisuus ja tarkoituksenmukaisuus 
yhtyivät taiteelliseen makuun. Syynä tehtaan sijoittamiselle Porvooseen oli 
osittain kaupungin nauttima arvonanto kulttuurikaupunkina, osittain Helsingin 
läheisyys, johon perustettiin tehtaan tuotteiden myymälä.

Alkukesästä 1897, ennenkuin tehtaan toiminta oli päässyt alkuun, teki 
Sparre matkan ulkomaille ostamaan "moderneja taideteollisuustuotteita', etu
päässä tekstiilejä ja taide-esineitä, jotka sopisivat myytäviksi yhdessä Iris-

ran-
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huonekalujen kanssa pienessä Iris-myymälässä. Belgiassa hän tapasi englanti
laisen taidemaalarin Alfred William Finchin, joka oli asettanut eräitä omin
takeisia ja kauniita keramiikkaesineitä näytteille juuri silloin ajankohtaiseen 

Brysselin näyttelyyn. Sparre pyysi Finchiä heti keramiikan valmistuk- 
johtajaksi Iris-tehtaaseen. Finch suostui ja niin kävi, että tuo hienosti 

sivistynyt englantilainen — joka jo nuoruudestaan lähtien oli läheinen ystävä 
aikakauden suuren tyylin luojan, jugendmestari van de Velden kanssa, asettui 
Suomeen, missä hänestä oli tuleva ei ainoastaan ’suomalaisen keramiikan 
isä" vaan myös uuden miljööihanteen vaikutusvaltainen kannattaja. Finch 
kuului tärkeimpiin avustajiin yllämainitussa "AteneuirT-numerossa, jossa ajan 
kansainväliset suuntaukset esiteltiin. Voidaan lisätä, että häntä ei pidetty Bel- 

ainoastaan uuden taidekäsityön pioneerina vaan myös maan uuden

suureen
sen

giassa
maalaustaiteen läpimurron eräänä huomattavimmista miehistä. Pariisissa hän 
oli kuulunut Seurat’n ympärille muodostuneeseen neoimpressionlstiseen ryh
mään

Sparre ja Finch kehittivät yhdessä tavattoman tuotteliaisuuden. Sparre 
piirsi huonekaluja, jotka saivat nopeasti levikkiä ja jotka olennaisissa suhteissa 
ennustivat meidän aikamme huonekalu- ja sisustusihanteita. Huomattavin Iris- 
tuntija, maisteri Marita Munck luonnehtii Sparren panosta seuraavalla tavalla: 
"Kieltämättä Sparre oli huonekalutalteen alalla maassamme edelläkävijä, 

kaikkea huonekalujensa pintakäsittelyn vuoksi, koska antoi puun luon-ennen
nollisen rakenteen muodostaa huonekalujen ainoan koristuksen, mutta myös 
koska hän loi uusia huonekalutyyppejä kuten matalan pitkän lepotuolin ja 
erilaisia yhdistettyjä huonekaluja." Finch tuli saamaan vastaavan merkityksen 
omalla alallaan. Hänen varhaisimmassa tuotannossaan on yksinkertaista ja 
luonnollista viehätystä, joka muistuttaa muutamia vuosikymmeniä myöhemmin 
ruotsalaisessa käyttötavarassa toteutuvia ihanteita, yksinkertaista Jugend-tyyp
pistä viivoin tai pilkuin koristettua savikeramiikkaa, vaatimatonta käyttötavaraa 
kuten maljoja, vateja, kannuja ja kynttellkköjä. Joitakin vuosia myöhemmin 
Finch siirtyi käyttämään raaka-aineena kiveismassaa, jolla on monipuolisemmat 
keraamiset ominaisuudet. Hän lienee ollut pohjolassa ensimmäisiä, jotka loivat
täysin koristelemattomia muotoja, missä hienostunut lasitus on esineen 
na kaunistuksena.

Sparre sai yrityksensä johdossa melko pian kokea, että hänen yhtiökump- 
käsitys "kaupallisesta voitonhalusta" ei pitänyt yhtä hänen oman 

Vuonna 1902 oli Iris-tehtaan vaihe ohi, se oli ollut 
aikaisessa vaiheessa ja

amoa-

paniensa
käsityksensä kanssa

liian ihanteellinen yritys liian aivanaivan
liian ahtaassa piirissä luoda puhdaslinjaisia käyttöesineitä. Sparre toimi vielä 
joltakin vuosia Suomessa vapaana huonekalujen suunnittelijana, kun taas 
Finch siirtyi Taideteollisen Keskuskoulun palvelukseen, jossa hän toimi opet
tajana aina kuolemaansa asti 1930.

Kansallisen suuntauksen parhaat voimat oli nyt käytetty. Taideteollisuus 
arkkitehtuurin kanssa välivaiheeseen. Kansallisromantiikan jäljittelijätsiirtyi

olivat sitä paitsi pilanneet alkuperäiset ideat ja langenneet sentimentaalisuu
teen ja pöyhkeilyyn. Vastavaikutus oli aluksi huomattavissa muotojen yksin-
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kertaistumisena mutta myös paluuna klassismiin, joka olikin varsin luonnollista 
Suomessa. Ovathan Helsingin monumentaaliselle keskustalle leimaa-antavia 
saksalaissyntyisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin empirerakennukset. Ja 
voidaanhan sanoa talonpoikaishuonekaluissa säilyneiden renessanssimuotojen 
olevan eräänlaisena kansallisena perustana tämänlaatuisille suuntauksille.

Ainakin kahdessa merkityksellisessä suhteessa kehitettiin kuitenkin 
sadan vaihteen merkittäviä aatteita edelleen. Kansainvälistä, järkiperäistä 
linjaa edusti mm. arkkitehti Sigurd Frosterus, joka oli ollut van de Velden 
oppilas. Monissa loistavissa taideteorioita käsittelevissä kirjoituksissa ja iske
vissä ohjelmanjulistuksissa hän puhui konstruktivismin ja uuden taiteen puo
lesta. Kasvattajana työskenteli Finch keramiikan uuden asiallisuuden puolesta 
ja sai kannatusta tällä linjalla esimerkiksi Arttu Brummerilta, joka oli 
kiitävä ja innostava nuorten ohjaaja.

Taidekäsityön klassismin miehet saivat luonnollisen kokoamakohdan J. S. 
Sirénin eduskuntatalosta, joka tuli esittämään Suomen taideteollisuudelle 
samantapaista osaa kuin Tukholman kaupungintalo Ruotsissa. Luonteen
omaista oli, että arkkitehti oli myös työntävä räjähtävän kiilan klassismin 
hajoamassa olevaan rintamaan ja raivaamaan tietä uudelle funktionalismille. 
Arkkitehti oli Alvar Aalto, joka voitti vuonna 1929 Paimion parantolan suunnit
telukilpailun. Yhä edelleen saattaa sen nuorekkaan solakoiden rakennusrunko- 
jen sisäpuolella aavistaa sen alastoman puhtauden säteilyä, joka silloin vai
kutti aivan järkyttävällä voimalla. Ja yhä vielä on Paimion parantola kalustettu 
samoilla puritaanisilla vanerisilla tuoleilla ja nojatuoleilla — kuluneilla ja han
kaantuneilla mutta vielä täysin käyttökelpoisilla - joiden on silloin hämmäs
tyneen yleisön silmissä täytynyt tuntua ivalta kaikkea huonekalutaidetta 
kohtaan. Mutta itse asiassa ne täyttävät miltei täydellisellä tavalla Gustaf 
Strengellin 90-luvulla lausumat ehdot. Aallon ratkaistessa jonkin huonekalu- 
konstruktion löytyy ilmeisiä yhtymäkohtia Saarisen, Frosteruksen ja Sparren 
töihin vuosisadan vaihteessa. Heidän laillaan on myös Aallon päämääränä 
hahmottaa kokonainen miljöö. Eroa on vain siinä, että vuosisadan vaihteen 
miehet loivat varakasta yläluokkaa varten, kun taas Aalto kääntyy modernin 
demokratian laajojen kuluttajakerrosten puoleen. Aalto käyttää myös hyväksi 
korkealle kehittyneen valmistuksen kaikkia mahdollisuuksia. Merkittävää on 
että hänen tuolinsa syntyivät samanaikaisesti kun Suomen uusi puuteollisuus 
laajeni nykyiseen suuruuteensa. Alalla oli aikaisemmin valmistettu lähinnä 
melko loisteliasta teollisuustaidetta. Vasta Aallon mukana voidaan oikeutetusti 
puhua ankarasti säännöstellystä taideteollisuudesta.

Aallon huonekalujen myyntikeskukseksi perustettiin Helsinkiin vuonna 1935 
Artek. Se kehittyi nopeasti sisustusliikkeeksi ja yleensä radikaalin taideteolli
suuden myyntipaikaksi. Alusta saakka Artekilla on ollut merkittävä tehtävä 
edistyksellisten voimien innoittavana kokoontumispaikkana.

Muista Suomen taideteollisuuden haaroista säilyttivät asemansa 30-luvulla 
keramiikka, jossa Finchin oppilaat Elsa Elenius ja Toini Muona toivat perinteen 
ajankohtaiseen luomiseen, sekä tekstiilitaide, jossa vaikuttava joukko ryijyn 
mestareita alkoi tulla esille. Vuosisadan vaihteessa ryijy oli etupäässä ollut

vuosi-

mer-
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Yleiskuva Taideteollisuusmuseon Jugend-näyttelystä 23. 5. - 10. 8. 1964, näyt- 
telyarkkltehtuurl: Yrjö Kukkapuro.
Etualalla Armas Lindgrenin ruokasalin kalusto ja plkkutuoleja. Nojatuoli Sigurd 
Frosteruksen. Läpikuultavat tekstiilit Frida Hansenin, ryijy Akseli Gallen- 
Kallelan.

Helhetsbild av Konstindustrimuséets Jugend-utställning 23. 5. - 10. 8. 1964, 
utställningsarrangemang: Yrjö Kukkapuro. I förgrunden Armas Lindgrens mat- 
salsmöblemang och små stolar. Länstolen av Sigurd Frosterus. De transpa
renta textilerna av Frida Hansen, ryan av Akseli Gallen-Kailela.
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Eliel Saarisen 1906 suunnittelema kalusto Rautatiehallitukselle julkisiin tiloihin. 
Ryijy Akseli Gallen-Kallelan.

Eliel Saarinens möblemang från år 1906, utfört för Järnvägsstyrelsens allmänna 
utrymmen. Ryan av Akseli Gallen-Kallela.
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Louis Sparren huonekaluja. Kalusto vanhan ylioppilastalon ylioppilaskunnan 
hallituksen istuntohuoneeseen. Vasemmalla kaksi tuolia Kustannusosakeyhtiö 
Otavan johtokunnan huoneesta. Taustalla oleva kuvakudos Sparren, vasem
malla Gerhard Munthen kuvakudos "Bolgens heste”.

Möbler av Louis Sparre. Möblemanget för Gamla studenthusets studentkårs 
styrelses sessionsrum. Bildvävnaden i bakgrunden av Sparre, till vänster Ger
hard Munthes bildvävnad ”Bolgens heste".
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A. W. Finchin keramiikkaa Iris-tehtaan ajoilta (1897—1902).

Keramik av A. W. Finch från Iris-fabrikens tid (1897—1902).



penkkiryijy, joka levitettiin istuimelle. 20-luvun lopulla se siirtyi seinälle ja 
muuttui ainoalaatuiseksi taide-esineeksi, jonka päällä ei ollut tarkoitus istua 
yhtä vähän kuin jonkin maalauksen tai reliefin päällä. Uusi ns. valööriryijy 
(sävyryijy), jonka nukkapinta on tuuhea ja värisävyt hehkuvat, merkitsee 
useassa
maat suuntaavat taideteollisuustuotantonsa hyvään arkitavaraan ja tasaiseen 
standardituotantoon, kulkee kehitys Suomessa - Aallosta huolimatta - kohti

suhteessa siirtymistä hyödyllisestä kauniiseen. Ja kun muut pohjolan

ainoalaatuista taide-esinetta.
Kun Suomen taideteollisuus viime kerran vuonna 1946 vieraili Lilje- 

valchsissa oli tämä suuntaus jo selvästi kehittynyt. Siellä oli Arabian taiteelli- 
johtaja Kurt Ekholm mukanaan loistava joukko omaperäisiä keraamikkojanen

ja siellä oli nuori lasitaiteilija Gunnel Nyman, - muutamia vuosia myöhemmin 
häntä ei enää ollut - joka oli luonut hienostuneita sulatossa valmistettuja 
maljakoita. Ehkä hän kirjoitti juuri niistä: "Toivoisi voivansa sulattaa kimalle
levan timantin vedenkirkkaaseen lasikimpaleeseen tai vangita siihen suuren 
raskaan lapsenkyyneleen." Meistä tuntui silloin, aivankuin Suomen taideteolli- 

olisi tunkeutunut pois sodasta vastustamattomalla kauneuden kaipuulla.suus
kauneuden sen itsensä vuoksi, häikäilemättömällä yksilöllisyydellä kaiken 
sotilaspuvun harmauden jälkeen ja syvästi tunnetulla tietoisuudella ”hyödyttö
män hyödyllisyydestä”.

Viisi vuotta myöhemmin Milanon Triennalessa 1951 oli suomalaisen taide
teollisuuden maailmanmenestys tosiasia. Kourallinen nuoria kykyjä keräsi kuusi 
Grand Prix'tä, seitsemän kultamitalia ja kahdeksan hopeamitalia. Heille omis
tettiin neljätoista loisteliasta kuva-aukeamaa Italian hienossa taideteollisuus- 
aikakauslehdessä Domuksessa. Triumfin oli suunnitellut Tapio Wirkkala, 
lumoava taikuri, joka sen jälkeen on lukemattomissa yhteyksissä antanut 
houkuttelevia näytteitä siitä, miten menestyvä näyttely järjestetään. Menetelmä 
näyttää pettämättömältä - nokkelaa estetismiä ja raudankovaa kuria - niin 
kauan kun hän itse tai Timo Sarpaneva tai Antti Nurmesniemi pitelee taika
sauvaa. Ja niin kauan kun taloudelliset edellytykset ovat olemassa. Vuoden 
1951 Triennalen takana olivat Wärtsilä-yhtymän posliinitehdas Arabia ja 
Ahlström-yhtymän lasitehdas Iittala. Molemmissa tehtaissa oli muita aikaisem
min oivallettu taiteilijan osuus tuotannossa samoin kuin yksinälstuotteen 
merkitys kukkana napinlävessä. Teollisuuden henkilökuntaluetteloihin oli tai
teilija otettu osittain kauneuden tuojana arkipäivään, osittain suhdetoiminta- 
miehenä. Kauneus oli otettu mahtavien kaupallisten yhtymien palvelukseen.

Täydessä yhteisymmärryksessä taideteollisuuden uuden aseman kanssa — 
eikä vähiten maailmanmarkkinoilla — heräsi perinteistä rikas Taideteollisuus- 
yhdistys, jonka toiminta oli jonkin aikaa ollut osittain lamaannuksissa, lyhyessä 

uuteen eloon. Yhdistyksen ensimmäinen johtaja, monikielinen maail- 
Olof Gummerus ryhtyi uusien taideteollisuustähtien lentäväksi lähet-

ajassa 
manmies
tilääksi. Jos on joskus ollut tilaisuudessa seuraamaan ulkomaiden taistelu- 
tantereilla, miten oikean miehen asiaan puuttuminen oikealla hetkellä ja moni
mutkaisen propagandakoneiston oikeaan kohtaan voi yhdellä iskulla antaa 
arvaamattoman suuren korvauksen goodwillin tai — epäsuorasti — taloudellis-
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ten etujen muodossa, on saanut lähinnä järkyttävällä tavalla kokea, kuinka 
suuresti taideteollisuuden edellytykset ovat muuttuneet kuudenkymmenen 
vuoden aikana. Varmaa on, että Suomen taideteollisuuden saamat lukematto
mat kansainväliset näyttelymenestykset ovat perustuneet esineen luoneen ja 
esineen esitelleen miehen yhteistyölle.

Kerran 50-luvun alkupuolella kävin Helsingissä silloin vastakeksityn Timo 
Sarpanevan — tekstiilitaiteilijan, graafikon, lasitaiteilijan, näyttelyvirtuoosin, 
— luona. Hän istui eräässä huvilassa Kaivopuistossa. Huoneen ainoana koris
teena oli valtava teaklankku, jonka toiseen päähän oli asetettu emalinhohtoi- 
nen sininen perhonen. Kuvaavammin ei aikakauden nokkelaa hienostuneisuutta 
olisi voitu symbolisoida. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin on tilanne jossain 
määrin toinen. Sarpaneva on yhä edelleen sama loistava taiteilija, mutta 
nykyisin hän järjestelee puuvillateollisuudelle värilajitelmaa ja suunnittelee 
mielellään valurautapatoja. Toinen suuri muotoilijanimi Kaj Franck syventyy 
nimettömän arkitavaran ongelmiin. Wirkkala muotoilee astiastoja ja Suomen 
hopeataiteen nuori uudistaja Bertel Gardberg piirtää ruokailuvälineitä 
erikoistilausten välillä. Taideteollisuuden kaunis kaari suuntautuu kohti hyö
dyllisyyttä.

Neljän pohjoismaan muodostamassa uudessa taideteollisuuden ryhmässä 
on Suomella ehkä selvimmin oma leimansa kuin muilla mailla. Tämä johtuu 
ehkä osittain siitä, että tuotanto pelkästään lukumääräisesti tarkasteltuna on 
pienempi ja selväpiirteisempi kuin muilla, mutta siinä on ainoastaan osasyy. 
Tanskalla on vanhat kulttuuriperinteensä, tasapainonsa ja turvallisesti ankku
roitunut materiaalintajunsa - niinhän mielellään yleistetään. Norjalla on alku
peräistä voimaa ja koloristista uskallusta ja Ruotsilla sosiaalista laajuutta ja 
systematisointia. Mikä sitten on "suomalainen" erikoispiirre? Kansallinen 
pohja, sanotaan. Tällä ylimalkaisella selityksellä tahdotaan sanoa, että Suo
mella on suuremmassa määrin kuin naapurimailla ollut yhteyksiä suureen 
eurooppalaiseen tapahtumiseen. Tämän hetken kuuluisat nimet ovatkin maail
mankansalaisia, jotka voi tavata yhtä usein Japanissa, Meksikossa, Intiassa tai 
USA:ssa kuin kotona Suomessa. Mistä löytää yhteisen nimittäjän Birger Kai
piaisen bysanttihenkiselle ikonifajanssille ja Uhra Simberg-Ehrströmin koloris- 
tiselle vakavuudelle? Ja riippuvaisuus luonnosta? Luonto on uusi keksintö 
taideteollisuudessa. Vanhoja ryijyjä määräsivät historiallisten tyylien malliesi- 
kuvat. Vasta 30-luvun lopulla ilmestyvät karhuntaljat, lakkasuot, lumi ja tähti
taivas toden teolla taideteollisuuden terminologiaan. Ja vasta niin myöhään 
kuin 40-luvulla alkoivat puunkuoret ja naavat antaa nimensä keramiikkalasit- 
teille. Uusien massatiedotusvälineitten sanallisuuden tarve toi luonnon mukaan. 
Luonto — vanha verivihollinen on pudottanut hampaansa ja muuttunut meidän, 
nykypäivien viimeisten rousseaulaisten lempilapseksi.

Viimeisten 60 vuoden aikana on suomalaisessa taideteollisuudessa ollut 
toistuvana elementtinä huomattavissa lähinnä kiihkeätä jännitystä kansallisen 
ja kansainvälisen välillä. Ensimmäiseksi ja selvimmin se ilmeni Gallen-Kalle- 
lassa, erämaanasukkaassa, joka kalpasi kauas savanneille ja metropoleihin, 
nykyään sitä on havaittavissa Alvar Aallossa, maailmankansalaisessa ja kosmo-

ama
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pointissa. Nuoruutensa tinkimättömän, koko maailman laajuisen funktionalismin 
jälkeen hän on suuntautunut uutta, yksilöllistä monumentaalisuutta kohden. 
Helsingin Kulttuuritalon linnoituksenomainen sulkeutuneisuus saa meidät jäl
leen kerran aavistamaan vanhan Hattulan kirkon läheisyyden. Kun Erik Brygg- 

- Aallon Turun aikojen työtoveri - muurasi kivenjärkäleitä koristeellisina 
ihailtavan funktionalistiseen hautakappeliinsa, voimme siinä nähdä

man
kuvioina
arkkitehtonisesti perusteettoman mutta voimakkaasti vaikuttavan rakkauden
tunnustuksen Rymättylän keskiaikaiselle kirkolle. Antti Nurmesniemen Palace- 
hotelliin Helsinkiin tekemät saunajakkarat, jotka ovat saavuttaneet kuuluisuutta 
aikakauslehdissä, ovat nykyaikaisia muunnoksia ikivanhoista käsinveistetyistä 
lypsypalleista ja Kaj Franckin yhtä kuuluisat posliinimaljat vuodelta 1947 ovat 

selvästi syntyneet köyhien karjalaisten maalaistalojen talousastioiden 
vaikutuksesta. Mutta nämä molemmat muotoilijat ovat myös laajalti matkusta- 

maailmanmiehinä tehneet aistikkaita muunnelmia kansainvälisen design

aban

neina
hienoston käyttämistä ajankohtaisista teemoista. Voimakkaammin kuin missään 
muualla pohjolassa suomalainen muotokulttuuri häilyy mielestäni kahden vas
takkaisen vaikutuspiirin välillä, toisaalla harvat mutta maalle äärettömän ar
vokkaat vanhat monumentit ja toisaalla näkymät maailmaan, johon halutaan 
ja täytyy kuulua. Siitä syystä voidaan myös noiden 60 vuoden tapahtumia luon
nehtia tähystelynä menneisyyteen ja tulevaisuuteen.
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UUSIA KAUNEUSARVOJA

Gustaf Strengeli

(Lyhennelmä Ateneum-lehdessä 1901 julkaistusta artikkelista.)

Tämän ajan arkkitehtuurissa ja siihen liittyvässä koristetaiteessa on sel
västi huomattavissa eräs suuntaus, se on pyrkimys yksinkertaisuuteen ja re
hellisyyteen. Tämä suuntaus liittyy historiallisten tyylien jatkuvaan käyttöön 
kohdistuvaan vastustukseen ja on juuri siltä pohjalta helpoimmin selitettävissä. 
Muistettakoon vain, että viime vuosisadalla oli vallitsevana tyylitön tyylijäljittely. 
Viimeisen itsenäisen tyylisuunnan — empiren — jälkeen vuosisadan alussa al
koi jäljittely. Antiikkia kopioitiin kuten oli kopioitu gotiikkaa, ja renessanssin 
jälkeen tulivat barokki, Zopf ja rokokoo. Ja lopulta nähtiin jopa empiren tule
van muotiin. Rengas oli sulkeutunut ja tyylijäljittelyn kiertokulku saatettu pää
tökseen.

Mitkä sitten olivat syyt tähän, sitä ei ole helppoa sanoa. Onhan sinänsä 
hämmästyttävää, että aikakausi, joka on muilla aloilla osoittanut ihmeteltä
vää kehitystä ja luonut uuden kulttuurin, ei ole arkkitehtuurissa pystynyt anta
maan tuolle kulttuurille merkittävämpää ilmaisua. Yksi selitys on kuitenkin 
mahdollinen. Juuri kehityksen huimaava nopeus on ollut esteenä mielikuvituk
sen tiellä. Ei saa unohtaa, että 19. vuosisata oli suurten muutosten aikaa. Ko
neet muovasivat maailman uudelleen, ja raudan käyttö rakennusmateriaalina 
aikaisemmin tuntemattomassa määrässä asetti arkkitehdeille tehtäviä, jotka ei
vät olleet ratkaistavissa yhdessä päivässä. Meitä edeltäneet arkkitehtipolvet 
joutuivat äkkiä tyydyttämään monia täysin uusia tarpeita. Täytyy tunnustaa, 
että he suorittivat kaikkea muuta kuin helpon työnsä monessa suhteessa 
ihailtavalla tavalla. Erityisesti asemakaava-arkkitehtuurin alalla on pantava 
kille huomattavia edistysaskeleita, ja puhtaasti teknillisessä suhteessa on ke
hitys ollut huimaava. Muotoilu ei kuitenkaan pystynyt kehittymään tekniikan 
kanssa samassa tahdissa. Teknillisten probleemojen askarruttaessa mieliä 
käytettiin historiallisia muotoja pelkästä mukavuuden halusta. Uusien luomi
seen ei riittänyt aikaa eikä voimia.

Tuon ajan olosuhteissa on huomattava vielä eräs seikka, joka jossain mää
rin on myös selityksenä. Viimeksi kuluneella vuosisadalla tapahtui sosiaali
sessa elämässä merkittävää kehitystä: kolmannen säädyn, porvarisluokan nou
su mitä suurimpaan valtaan ja voimaan. 1800-luku sai olla todistamassa omai
suuksien siirtymistä, jollaista tuskin koskaan aikaisemmin oli tapahtunut. Ai
kaisemmin kulta oli ollut jotakuinkin pysyvästi aatelin, mahtavien maaruhtinait- 
ten, omistuksessa, mutta nyt se joutui äkkiä liikkeeseen. Muodostui uusi omis
tava luokka, teollisuudenharjolttajat, yritteliäät self-made miehet, joilta kulten-

mer-
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kin puuttui vanhojen sukujen miespolvien takaa periytynyt sivistys. Itse asiassa 
oli hyvin luonnollista, että tuo uusi raha-aateli nousukasmaisessa halussaan 
voittaa aikaisempi aateli elintapojensa loistossa yritti muodostaa elin
ympäristönsä juuri noiden muotojen mukaiseksi. Sisäistä hienostuneisuutta ei 
tosin ollut ostettavissa, mutta ulkoinen prameus kyllä. Ja niin sitten tapahtui, 
että nousukas, rahamies perusti ruhtinaallisen loistavan kodin ja sisusti ruo
kasalinsa saksalaisella renessanssilla ja naisten salongin rokokoolla, aivan 
kuin hänen esi-isänsä olisi ollut joku Rheinin linnankreivi ja hänen isoisänsä 
olisi tanssinut silkkikengissä jossakin 1700-luvun monista Versaillesin tanssiai
sista.

Tämä prameileva nousukasloisto oli kuitenkin myös eräässä toisessa suh
teessa epärehellistä. Kauppias pysyy aina kauppiaana ja halvin on hänelle pa
rasta. Aikaisemmin olivat käsityöläiset suorittaneet kaiken koristetaiteen, nyt 
tulivat koneet ihmisen sijalle. Kone työskentelee äärettömän paljon nopeam
min, ja se ei ainoastaan tee mahdolliseksi vaan se suorastaan pakottaa mas- 
savalmistukseen, mikä juuri on mitä suurimmassa määrin halvalla tuottamisen 
ehtona ja edellytyksenä. Tämän massavalmistuksen tuotteet täyttivät sitten 
maailman. Vaatimattomissakin oloissa elävä perhe saattoi nyt hankkia itselleen 
antiikkista kynttelikköä muistuttavan salonginlampun, jonka jalustaan oli ku
vattu leijonankäpälät ja joka oli täynnänsä ornamentteja. Tämän lampun esi
kuva oli syntynyt pitkän ja uutteran työn tuloksena, tuntematon taiteilija oli 
tuhlannut siihen kaiken rakkautensa ja huolenpitonsa. Sen sijaan oli tuo uusi 
luomus vain sieluton massatuote, jonka jokainen tuuma todisti sen syntyta
vasta. Mutta tämä ei ollut kyllin; ei jäljennetty ainoastaan menneiden aikojen 
taidemuotoja vaan valmistettiin halpuuden vuoksi korvike myös tuolle kallis
arvoiselle materiaalille. Kultanahkaiset seinätapetit eivät ole enää muuta kuin 
lasimaalausten tapaan värjättyä, puristettua paperia, ja kipsiä käytetään jäl
jennöksiin ennen kuulumattomilla tavoilla. Mennään jopa niin pitkälle, että 
maalaamalla yritetään saada yksinkertainen puu näyttämään harvinaiselta ja 
hienolta.

Luonnollista on, että reaktio joka tuli ja jonka oli tultava, suuntautui aluksi 
juuri koneita vastaan, joissa nähtiin pahan alkujuuret. Tämä suuntaus sai al
kunsa Englannissa. Järkyttyneenä sosiaalisesta kurjuudesta yhtä paljon kuin 
koristetaiteiden alalla vallitsevasta rappiotilasta Ruskin saarnasi käsityön evan
keliumia. Mestarin jalanjälkiä astuivat hänen oppilaansa, eräs Morris ja eräs 
Crane. Opettajansa lailla heidän lähtökohtanaan olivat sosiaaliset uudistus
suunnitelmat ja he toivoivat käsityön elvyttämisen avulla voitavan varmistaa 
ihmisarvoinen olemassaolo työläiselle, joka oli muuttunut vain ”yhdeksi 
koneen osaksi”.

Englantilaisen arkkitehdin Ashbeen vuonna 1887 perustamassa käsityöläis- 
yhdistyksessä — "G u i I d of Handicraft" — ovat edeltäjien periaatteet 
saaneet johdonmukaisimman ilmauksen. Alunperin olivat muutamat nuoret mie
het liittyneet yhteen kehittääkseen taitoaan käsityön eri aloilla, mutta pian 
syntyi koulu, jossa oppilaita opetettiin työpajoissa eikä, niin kuin aikaisemmin 
oli ollut tapana, piirustussalissa piirustuslaudan ääressä kynä kädessä. Som-
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mittelutyö oli tehtävä kysymyksessä olevaan materiaaliin, joko suoraan tai vain 
nopean luonnoksen perusteella. Tällä tavalla haluttiin saavuttaa uskollisuutta 
materiaalille, jota aikaisemmin oli usein käytetty väärin käytännöllisestä suori
tuksesta tietämättömän piirtäjän suunnitellessa ateljeessaan jonkin monimut
kaisen mallin. Materiaalin itsensä oli määrättävä muodot, juuri tämän seikan 
oivaltaminen on Ashbeen suuri ansio.

Aikaisemmin oli materiaalin vaatimukset täydelleen sivuutettu ja enempää 
ajattelematta sovellettu johonkin määrättyyn materiaaliin kuuluvaa muotokieltä 
johonkin toiseen sille täysin vieraaseen materiaaliin — loistavana esimerkkinä 
mainittakoon laastin käsitteleminen kivenä. Nyt sen sijaan omistettiin raaka- 
aineelle mitä kunnioittavinta huomiota. Silmät olivat jälleen auenneet huomaa
maan, että jokaisella materiaalilla on omat erikoiset omineisuutensa, jotka 
myös vaativat aivan erikoista tekniikkaa. Tästä syystä pyritään saamaan sel
ville niiden sisin olemus ja omat ”syntysanat”. Tämä materiaalin ominaisuuk
sien arvostaminen johti aivan luonnollisesti pian siihen, että materiaalia alet
tiin pitää kauniina sellaisenaankin, sen sijaan että sitä aikaisemmin oli pidet
ty jonakin itsessään epäolennaisena, joka vasta siihen käytetyn muodon kaut
ta saa kauneusarvoa. Siispä voidaan jälleen puhua "materiaalinkauneudesta". 
Runsaaseen kimallelevaan kultaan, keinotekoiseen koreuteen ja halpoihin or- 
namentteihin kyllästynyt silmä nauttii jälleen luonnon raaka-aineesta itsessään. 
Puun hienot syyt, metallien loistava pinta, riikinkukon pyrstön lailla vivahtele- 
vat värit, jotka lasimassa saa sulattouunissa eri happojen ja kaasujen vaiku
tuksesta — kaikki tämä on jälleen tarpeeksi herättämään ihailua ja iloa. Luon
to tunnustetaan jälleen suurimmaksi taiteilijaksi, jonka lakeja on ehdottomasti 
noudatettava ja pidettävä pyhinä.

Tämä kaikki on johtanut uuden kauneusihanteen syntymiseen, jolle teoreti
soivat saksalaiset ovat keksineet nimen: ”Schönheit der Werkform". Tällä tar
koitetaan kauneutta, joka perustuu itse rakenteelliseen muotoon eikä ole ul
koisissa lisätyissä koristeissa. Tuoli on kaunis, kun se täydellisesti täyttää teh
tävänsä. Siinä ei tarvitse olla mitään koristeita, kunhan siinä vain on mukava 
istua ja kunhan se on siten suunniteltu, että eri osien tehtävät ilmenevät sel
västi; kunhan se vain on oikein ”rakennettu", silloin se on kaunis.

Mainitussa määritelmässä huomaamme voimakkaan hyödyllisyysopillisen 
momentin; hyötypuoli on voitolla. Tällöin menettää merkityksensä myös an
kara jako taidetuotteisiin ja ei taidetuotteisiin. Tämän tarkastelutavan mukaan 
on jopa veturi kaunis ja samalla tavalla myös kevyesti rakennetut vaunut ja 
siro vene. Huomattakoon että myös Goncourt puhuessaan Van de Velden huo
nekaluista käyttää ilmaisua "Yachting styl e”.

Tässä mainittiin van de Velde. Monien samoja taiteellisia periaatteita nou
dattavien maanmiestensä lailla tämä belgialainen on eräässä mielessä eng
lantilaisten vastakohta. Englantilaiset ovat vanhoillisia, he ihannoivat käsityö
tä ja tuntevat määrättyä vastenmielisyyttä koneellista valmistusta kohtaan. He 
eivät työskentele ajanhengen kanssa samansuuntaisesti vaan sitä vastaan. 
Niin eivät menettele belgialaiset. He lähtevät siitä, että kehitys on kulkenut 
oikeaan suuntaan. He ottavat koneet palvelukseensa eivätkä kammoksu niitä.
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Englantilaiset ovat pohjimmaltaan aristokraatteja huolimatta sosialistisista teo
rioista, he haluavat ensiluokkaista materiaalia ja työtä, ja ennen kaikkea he 
haluavat tuntea jokaisessa erillisessä esineessä persoonallisen taiteen hen
käyksen. Belgialaisille ”La pièce unigue” — taide-esine jota on valmistettu 
ainoastaan yksi kappale — sen sijaan on kauhistus. Van de Velde sanoo ni
menomaan, ettei taideteoksella, jota ei voi valmistaa satoja ja tuhansia kap
paleita, ole olemassaolon oikeuksia. Myös muissa suhteissa on huomattavissa 
kauaskantoisia eroavaisuuksia. Koristeaiheensa englantilaiset ammentavat ku
ten aikaisemminkin kasvi- ja eläinkunnan tyhjentymättömistä varastoista ja 
muovaavat ne sitten uudelleen mielikuvituksessaan. Belgialaiset, van de Velde 
johdossa, halveksuvat mielikuvitusta ja tunnetta ja saarnaavat järjen oppia. 
Matemaattisella tarkkuudella laskettu logiikka, myös koristelussa merkitsee 
heille kaikkea. Van de Velde on selittänyt ylpeästi, että hänen hyvin tunnettu 
— myös muiden käyttämä — koristeaiheensa, eräänlainen kierukka on puhdas 
ajattelun tuote — ”ihanteellinen viiva", ja ettei sillä ole minkäänlaisia esikuvia 
luonnossa.

Englanti aloitti uuden suuntauksen, Belgia seurasi. Vaikka aikaisemmin 
mainitut eroavaisuudet ovat suuret ja oppilas tavallaan on ehtinyt mestarinsa 
ohi, ovat kuitenkin molempien maiden taidepyrkimyksissä määrätyt periaatteet 
yhteisiä. Nämä ovat: täydellisen rehellisyyden, rakenteellisen yksinkertaisuuden 
ja käytännöllisen tarkoituksenmukaisuuden vaatimukset. Ne ovat samalla uusien 
kauneusihanteiden ilmauksia.

Näiden periaatteiden mukaan sisustettu koti voisi tuntua köyhältä ja kyl
mältä. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. Sillä on olemassa vielä yksi tekijä, joka 
nykyaikaisessa sisustustaiteessa esittää mitä merkittävintä osaa: se on väri.

Kaikkina aikoina on värillä ollut arkkitehtuurissa tärkeä tehtävä. On tun
nettua, että gotiikka käytti väriä erittäin runsaasti, ja Semperin huomattavat 
tutkimukset osoittivat paikkansapitämättömäksi käsityksen valkoisesta antii
kista. Kiistämättömästi on osoitettu, että kreikkalainen temppeli oli monivärinen. 
Meidän päiviemme taideteollisuudessa väri on saamassa dominoivan merki
tyksen. Sitä on huomattavissa kaikilla aloilla. Sellainen ilmiö kuin moderni 
juliste on siitä hyvä esimerkki. Keramiikassa tekee juuri väri voimakkaimman 
vaikutuksen. Tiffanyn opaali- ja metallirefleksilasin saama ennenkuulumaton 
menestys on ehkä paras todiste värin vaikutuksesta. Mutta tässä ei ole kyl
liksi. Nykyään suunnitellaan kokonaisten huoneiden värit yhtä hyvin kuin nii
den muodot eikä ainoastaan erillisiä huonekaluja ja koriste-esineitä. Eikä 
pelkästään sisustuksia vaan myös rakennusten ulkopuolet. Näyttää siltä, että 
me olemme saamassa koloristista arkkitehtuuria.

Väri on yhdistävä elementti sekä sisä- että ulkokoristelussa. Kokonaistun- 
nelman muodostaa pääasiallisesti juuri väri. Niinpä sen avulla helpoimmin luo
daan huoneeseen tuo kodikkuuden ja tuttavallisuuden leima, joka pelkillä muo
doilla on vaikea saada aikaan. Olkoonkin koristelu säästeliästä, olkoot muo
dot yksinkertaisia — väri antaa niille eloa.
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NYA SKÖNHETSVÄRDEN

Gustaf Strenge!!.

(Utdrag ur en artikel publicerad I tidskriften Ateneum år 1901.)

I den samtida arkitekturen och de därmed sammanhängande dekorativa 
konsterna gör sig särskildt en strömning tydligt gällande, det är sträfvan till 
redbar enkelhet och ärlighet. Denna rörelse går hand I hand med oppositio
nen mot det fortsatta användandet af de historiska stilarna och kan också 
lättast ur den förklaras. Man må blott ihågkomma, att det förflutna seklet 
alltigenom var den stillösa stilefterbildnlngens. Efter den sista själfständiga 
perioden — empiren - I början af århundradet vidtog imitationen. Man ko
pierade antiken som man kopierade gotiken, och efter renässancen kommo 
barocken, zopfen och rococon. Ja, slutligen fick man bevittna, att äfven 
empiren I sin tur blef modern. Därmed var kedjan sluten och eklekticismens 
kretslopp fullbordadt.

Hvllka nu orsakerna härtill voro, är icke så lätt att afgöra. I och för sig 
kan det ju förvåna, att en tid, som på alla andra områden haft att uppvisa en 
häpnadsväckande utveckling och skapat en ny kultur, I arkitekturen icke kun
nat glfva denna ett prägnantere uttryck. En förklaring är dock möjlig. Just 
utvecklingens svindlande snabbhet lade den formbildande fantasin hinder i 
vägen. Det bör icke förglömmas att det 19:de seklet var de stora omdanin
garnas tid. Maskinerna omskapade världen, och införandet I en förut okänd 
skala af järnet som byggnadsmaterial ställde för arkitekterna uppgifter, hvllka 
Icke kunde lösas på en dag. Man får Icke vara orättvis. De senast gångna 
arkitektgenerationerna hade sig förelagdt att plötsligt tillfredsställa en mängd 
fullkomligt nya behof. Det måste erkännas, att deras arbete härvidlag - allt 
utom lätt - af dem fullgjorts på ett i många afseenden beundransvärdt sätt. 
Hvad särskildt planarkitekturen beträffar, så har man att annotera betydande 
framsteg, och I rent tekniskt hänseende är uppsvinget enormt. Med teknikens 
utveckling kunde emellertid icke formbildningen hålla jämna steg. Ifrigt sys
selsatt med de tekniska problemen, tillgrep man redan af bekvämlighet de 
historiska formerna. Att alstra nya räckte hvarken tid eller krafter till.

I tidsförhållandena finnes ytterligare en omständighet, hvilken i sin mån 
utgör en förklaring. Det sistförflutna århundradet hade på det sociala området 
att uppvisa en märklig företeelse: det tredje ståndets, borgarklassens upp
sving till den största myndighet och makt. 1800-talet fick bevittna en förflytt
ning af förmögenheterna, sådan den förr knappast någonsin ägt rum. Hade 
guldet förut varit någorlunda stabilt och hufvudsakligen legat i händerna på 
adeln, de stora jorddrottarne, så råkade det nu med ens I rörelse. Det upp
står en ny besittande klass, industriidkarne, företagsamma, self-made män,
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den genom generationer nedärfda bildning, som påträffas hos en 
gammal släkt. I själfva verket ligger ingenting närmare till hands, än att denna 
nya börsaristokrati i sitt parvenyartade begär att täfla med och öfverglänsa 
den äldre, bördsaristokratin, skall söka ikläda sitt yttre lif just den señares 
former. Den inre förfiningen lät visserligen icke köpa sig, men väl den yttre 
ståten. Och sålunda kommer det sig, att uppkomlingen, penningmatadoren 
inrättar sitt hem med furstlig lyx och möblerar sin matsal i tysk renässance 
och sin bodoar i rococo, alldeles som om hans anherre varit en borggrefve 
vid Rhen och hans farfarsfar dansat på sidensko vid balerna i något af 1700-

men utan

talets många duodez-Versaille's.
Denna prålande parvenylyx var emellertid icke blott härutinnan oärlig, den 
det ännu i ett annat afseende. Köpmannen förblir alltid köpman, och billi

ar för honom bäst. Tidigare hade all konstslöjd hört handtvärkarne till, 
maskinerna människan. Maskinen arbetar oändligt snabbare, och

var
gast
nu ersatte
den icke blott möjliggör, den rent af tvingar till en massfabrikation, hvilken 
just I högsta grad utgör prisbillinghetens vilkor och förutsättning. Alstren af 
denna massfabrikation öfversvämmade nu världen. Till och med en familj i 
små omständigheter kunde skaffa sig en salongslampa, hvilande på lejon

antik kandelaber och öfversållad med ornament. Men undertassar likt en
det att den senare var resultatet af ett långt och ihärdigt arbete, på hvilket den 
okände konstnären ödslat all den kärlek och omtanke, han var mäktig af, är 
den förra blott en själlös maskinprodukt, i hvarje tum bärande vittne om sättet 
för sin uppkomst. Men icke nog härmed; man eftergjorde ej blott förgångna 
tiders konstformer, man eftergjorde i billighetens intresse äfven de dyrbara 

Gyllenläderstapeterna äro ingenting annat längre än prässadt 
liksom glasmålningarna färgadt papper, med gipsen drifves den oerhördaste 
svindel, och man går så långt, att man genom påmålning söker g if va simpelt 
trä utseendet af ett sällsynt och förnämt.

Ingenting är naturligare, än att den reaktion, som 
komma, till en början riktade sig just emot maskinerna, i hvilka man såg 
själfva roten till det onda. Det var i England denna rörelse först tog fart.

af det rådande förfallet inom

materialen.

kom och som måste

Upprörd af det sociala eländet lika mycket som 
de utsmyckande konsterna predikade Ruskin åter handtvärkets evangelium, 

mästarens spår trädde lärjungarna, en Morris och en Crane, liksom 
utgående från socialistiska reformtankar och i sträfvandet för handt

värkets återupprätttelse seende ett medel att ånyo tillförsäkra arbetaren, som 
nedsjunkit till att vara ett blott "tillbehör till en maskin”, en människovärdig

Och i 
denne

tillvaro.
I det handtvärkargille — ”Guild of Handicraft — som den en

arkitekten Ashbee 1887 grundläde, ha föregångarenas principer fåttgelske
sitt följdriktigaste uttryck. Ursprungligen ingenting annat än en sammanslut
ning af några unga män, hvilka gemensamt ville fullkomna sig i olika grenar 
af konsthandtvärket, blef det snart en skola, i hvilken lärjungarna upp
fostrades, icke som förr i ritsalen med ritbräde framför sig och penna i 
hand, utan i värkstaden. Det var i det föreliggande materialet kompositionen
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skulle göras, hardt när direkt, eller blott efter ett flyktigt utkast. Hvad 
härigenom ville ernå, var trohet mot materialet, hvilket förr blott alltför ofta 
blifvit missbrukadt, då en tecknare utan kännedom om det praktiska utförandet 
på sin atelier uppgjort de mera ingående mönstren. Materialet själft 
emellertid just, som skulle bestämma formerna; insikten härom utgör Ashbees 
stora förtjänst.

Hade man förr fullständigt åsidosatt materialets fordringar 
betänkande tillämpat ett formspråk, tillhörande ett visst material, på ett 
därmed alls icke besläktad! och sålunda för att blott taga ett belysande 
exempel behandlat putsen som sten, så ägnar man nu tvärtom råämnet den 
mest respektfulla uppmärksamhet. Man har åter fått ögonen upp för att hvarje 
material har sina speciella egenheter, hvilka äfven fordra en speciell teknik. 
Man söker därför intränga i deras innersta väsen och så att säga aflocka 
dem deras ursprungsord”. Denna hänsyn för materialets egenheter ledde 
helt naturligt snart därhän, att man började anse materialet såsom något i 
sig själft skönt, under det att man förut betraktat det såsom någonting i sig 
själft oväsentligt, hvilket först genom den detsamma påtryckta konstformen 
erhållit skönhetsvärde. Man kan sålunda åter tala om en ”materialskönhet", 
ögat, som tröttnat vid de myckna glitterguldet, vid den falska 
och de billiga ornamenten gläder sig åter åt naturstoffet i sig. Den fina 
ådringen i träet, metallernas glänsande yta, de påfågelsaktigt skiftande färger 
glasmassan under inflytande af olika syror och gaser antar i smältugnen 
-allt detta är åter nog för att uppväcka beundran och glädje. Naturen är åter 
erkänd som den största konstnären, hvars lagar kräfva obrottslig lydnad och 
hälgd.

man

var det

och utan 
annat

grannlåten

Allt detta resulter i ett nytt skönhetsideal, för hvilket teoretiserande 
tyskar funnit uttrycket: "Schönheit der Werkform". Härmed förstås en 
skönhet, som, långt ifrån att bestå i yttre påhängda prydnader, inneligger i 
själfva den konstruktiva formen. Ett exempel för att förtydliga detta. En stol 
är skön, så snart den I fullkomligaste grad fyller sin uppgift. Den kan 
i afsaknad af hvarje som hälst ornament, blott den är bekväm att sitta i och 
så bygd, att de olika delarnas funktioner klart kommit till uttryck, blott den 
är väl "byggd", så är den skön.

I den sagda definitionen inneligger, som man ser, ett starkt utilistiskt 
moment; nyttighetssidan dominerar. Härmed upphör äfven den skarpa be
gränsningen mellan hvad som är en konstprodukt och hvad ej; enligt detta 
betraktelsesätt är nämligen äfven ett lokomotiv skönt och på samma sätt en 
lätt byggd vagn och en smäcker båt. Betecknande nog använder äfven 
Goncourt på tal om van de Veides möbler uttrycket: "yachting style".

Här nämdes van de Veide. Denne belgier liksom hans många af 
konstnärliga principer besjälade landsmän betecknar i visst afseende en 
antipod till engelsmännen. Engelsmännen äro i sin förkärlek för handtvärket 
och sin bestämda motvilja mot maskinfabrikationen konservativa. De arbeta 
icke i samma riktning som tidsandan, de arbeta mot den. Icke så belgierna. 
Utgående från att det som är, är som det skall vara, taga de, långt ifrån att

vara

samma
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sky dem, maskinerna i sin tjänst. Engelsmännen äro trots sina socialistiska 
teorier i grunden aristokrater; de vilja det utsökta i material och arbete, och 
framför allt, de vilja i hvarje enskildt stycke känna fläkten af en personlig

konstvärket i
endast ett exemplar - en styggelse, och van de Veide förklarar uttryckligen, 
att ett konstalster, som ej kan mångfaldigas hundra och tusenfaldt, ej är 
värdt att finnas till. Äfven i öfrigt märkas vidgående skiljaktigheter. De orna
mentala motiven hämta engelsmännen ännu som förut ur växt- och djurrikets 
outtömliga förråd för att sedan omsmälta dem i fantasin; belgierna med van 
de Veide i spetsen förakta fantasin och känslan och predika förnuftets lära.

med matematisk noggrannhet beräknande logiken är också hvad den 
dekorativa utsmyckningen beträffar för dem allt, och med stolthet förklarar 
van de Veide, att hans allbekanta dekorationsmotiv .snörkeln, som äfven af 
de andra allmänt användes, icke äger några som hälst förebilder i naturen, 
utan är en ren tankeprodukt - den "ideella linjen”.

konst. I motsats härtill är för belgierna la pièce unique -

Den

Det var England, som inledde den nya riktningen Belgien följde efter. 
Äfven om olikheterna, som redan antydts, äro stora, och eleven på sätt och 
vis hunnit förbi mästaren, äro dock i båda ländernas konststräfvanden vissa 
principer gemensamma. Dessa äro: fordran på absolut ärlighet, konstruktiv 
enkelhet och praktisk ändamålsenlighet. De äro samtidigt uttryck för nya 
skönhetsideal.

Det kunde tyckas, som om ett hem, inredt efter dessa principer, skulle 
förefalla torftigt och kallt. Så behöfver dock icke vara fallet. Ty det finnes 
ännu en faktor, hvilken i den samtida inre dekorationen spelar den största 
roll. Det är färgen.

I alla tider har färgen haft sig en viktig plats anvisad inom arkitekturen. 
Att gotiken i rikligaste mått begagnat sig däraf, är bekant, och genom 
Sempers epokgörande undersökningar gjordes ett slut på dogmen om den 
hvita antiken, och det visade sig oomtvistligt, att det grekiska templet varit 
polykromt. I våra dagars konstlif börjar färgen få en dominerande betydelse. 
På alla områden visar sig detta. En företeelse sådan som det moderna 
plakatet är ett godt exempel därpå. I keramiken är det färgen, som mest gör 
sig gällande, och den oerhörda framgång de Tiffanyska opalescent och metall- 
reflexglasen haft, är därför kanske det bästa beviset. Men icke nog härmed. 
Det är icke blott enstaka möbler och prydnadspjeser, ett helt rum komponeras 

- kan man säga - ofta i färg, lika mycket som i form. Och icke blott 
interiörer, äfven exteriörer. Vi synas få en koloristisk arkitektur.

Färgen är det sammanbindande elementet i den inre som den yttre deko
rationen. Det är färgen som i väsentligaste mån ger totalstämningen. Det är 
också med tillhjälp af den, man lättast förlänar ett rum denna prägel af 
hemtrefnad och intimitet, som blotta former ha så svårt att utveckla. Må 
ornamentet vara sparsamt, må formerna vara enkla - färgen ger dem lif.

numera
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KOTIEN KORISTETAITEEN TAJUN KEHITYS

A. W. Finch

(Lyhennelmä Ateneum-lehdessä 1901 julkaistusta artikkelista.)

Englannilla on epäilemättä huomattavin asema koristetaiteen alalla, ja tä
män maan vaikutusvalta mannermaalla on ollut ja tulee olemaan vielä kauan 
tavattoman suuri. Kun uusi taidesuuntaus ja sen tuotteet tulivat tunnetuiksi, 
kiiruhtivat Saksa, Itävalta, Ranska ja Belgia mukailemaan niitä, mutta pinta
puolisella tavalla käsittämättä itse ajatusta, omaksumatta sitä henkistä ja 
realista kehitystä, jonka on tapahduttava Itse suorituksen rinnalla. Carlylen, 
Ruskinin ja Morrisin osuus englantilaisessa taidesuuntauksessa samoin heidän 
aarteittensa kohottava vaikutus on yleisesti tunnettu.

Haluttiin uudistusta ei ainoastaan ulkonaiseen muotoon vaan myös sen 
henkiseen sisältöön, ja siten pyrittiin tekemään elämä samalla kertaa kau
niimmaksi ja yksinkertaisemmaksi. - Englannissa tästä oltiin heti selvillä, sillä 
siellä kulttuuri oli kypsynyt sellaiseen reformiin, se vastasi rodun esteettisiä 
tarpeita ja seurauksena oli ehkäpä täydellisin taiteellisuuden uudelleensynty
minen mitä olemme voineet olla todistamassa koskaan. Mutta 
kehitys sai aivan toisen luonteen, johtoon tuli henkilöitä, jotka muutamaa poik
keusta lukuunottamatta yrittivät siitä hyötyä ansaitakseen rahaa ja saadakseen 
oman nimensä julkisuuteen. Carlylen, Ruskinin ja Morrisin pyrkimyksiin sisäl
tyi myös tapojen yksinkertaistamista ja jokapäiväisen elämän arvokkuuden li
säämistä, sanalla sanoen he halusivat luoda uuden ihmisrodun, heidän op
pinsa käsitti jopa hygienian vaatimukset. Uusi tyyli on kaiken tämän ilmenty
mä. — Englantilaiset taidekäsityönsuorittalat ovat tietoisia kutsumuksestaan ja 
siitä henkisestä ja taiteellisesta vaikutuksesta, mikä heillä on oleva tulevai
suuden yhteiskunnassa ja tulevien sukupolvien elämässä. Kirjallisuuden vai
kutus moderniin englantilaiseen taidekäsityöhön on merkittävä.

Keskiajalla taiteilija oli samalla kertaa taidemaalari, kuvanveistäjä, arkki
tehti ja metallinpakottaja, hänellä oli perusteelliset tiedot kaikissa taiteellisen 
valmistuksen yksityiskohdissa, mutta samalla hän tiesi tehtävänsä olevan jon
kin määrätyn rakennuksen kaunistamisen. Tämä käsitys taiteilijan tehtävästä 
on nyt jälleen toteutumassa kaikkialla Englannissa ja eräiden harvojen taitei
lijoiden työssä myös muualla Euroopassa. Englantilaiset taiteilijat omaksuivat 
uuden suuntauksen heti innostuneina. He alkoivat yksinkertaisen ”homen" - 
kodin - kaunistamisella ja siitä johtuu heidän suuri menestyksensä. Näiden 
taiteilijoiden perusajatuksena on, että saman käden on luotava myös sisustus 
eikä ainoastaan taloa. Sellaisia taiteilijoita, jotka tekevät erilaatuista suunnit
telutyötä tämän ajatuksen mukaisesti, on jo huomattava määrä. Täsmälleen 
30 vuotta on kulunut uuden suuntauksen syntymisestä.

Synkän, kivettyneen Griswoldin käydessä Edgar Allan Roen luona, joka tuo
hon aikaan oli hyvin köyhä, teki tämän asunto häneen voimakkaan valku-

mo-

mannermaalla
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tuksen. Pitkälle viety mutta samalla äärettömän hienostunut yksinkertaisuus 
vallitsi kaikkialla, ja vaikka huone oli säästeliäästi eikä suinkaan kallisarvoi- 
sesti kalustettu, oli jokainen esine sijoitettu niin aistikkaasti, että kokonaisuus 
todella sopi Poen kaltaiselle nerolle. On helppoa kuvitella tuota kalustusta: 
valkoiset musliiniverhot, muutamia yksinkertaisia tuoleja, yksivärisellä liinalla 
peitetyllä pöydällä maljakossa joitakin kukkia, vaatimaton kirjahylly, seinät oli 
päällystetty hillitynvärisillä tapeteilla (siihen aikaan oli hyvin kauniita seinä- 
paperimalleja).

Sama Griswold kertoo, että Poen olemus oli rauhallinen ja "gentlemanly"- 
hienostunut. Hän pukeutui yleensä yksinkertaisesti mutta elegantisti ja hänen 
keskustelutapansa ilmaisi hänen olevan hienosti sivistyneen miehen.

Olen aina puhunut erään mielipiteen puolesta, jonka oikeaperäisyyden ovat 
myös tosiasiat todistaneet, olen nimittäin sitä mieltä, että ihmisen henkisen 
tason voi määritellä häntä näkemättä vain hänen asuntonsa sisustuksen pe
rusteella (jos hän on nimittäin saanut noudattaa omaa makuaan).

Näytä minulle miten asut, niin sanon sinulle millainen olet.
Olen usein kiinnittänyt huomiota esineen ja sen omistajan välillä vallitse

vaan intiimiin ja salaperäiseen yhteyteen — ja tämä vaikutelma vain voimis
tuu omistajan poissaollessa. Voisiko tätä sopusointua nimittää "henkiseksi at
mosfääriksi”?... miksikä ei?...

Haluaisin määritellä erään lähtökohdan kodinsisustamisessa, lähtökohdan 
joka olisi yhteinen työläiselle, keskiluokalle ja varakkaille. Yrittäkääpä ajatella 
runoilija Poen kotia ja tarkastelkaa sitten käsityöläisen, konttoristin, hyvin 
toimeentulevan keskiluokan ja varakkaiden perheiden koteja sellaisina kuin ne 
tavallisesti ovat. Näette pelottavan kirjavia suurikuvioisia tapetteja, sarkofaagia 
muistuttavia huonekaluja, katon joka on maalattu täyteen sikin sokin toisiinsa 
töhriintyneitä värejä ilman että tässä sekasotkussa voi huomata minkäänlaista 
tarkoitusta. Seinillä riippuu valokuvasuurennoksia kuolleista tai vielä elossa 
olevista sukulaisista, joiden silmät kiinnittyvät teihin ja seuraavat teitä kuin 
painajainen. Näette pieniä pöytiä täynnä maalattuja posliiniesineitä, jakkaroilla 
ja nojatuoleilla on pieniä koruommeltuja nelikulmaisia kangaspalasia, joita 
sitten ylösnoustuaan kantaa selässään. Ikkunoiden edessä ja kaikissa nur
kissa on kasveja, jotka saastuttavat ilman ja estävät valoa pääsemästä sisään. 
Ja yhdessä nurkassa näette sitten myös kauniin valkoisen traditionaalisen 
kaakeliuunin, joka hallitsee koko huonetta jäykkänä ja pelottavana kuin kum
mitus.

Jotta asunnon sisustus olisi kaunis on sen ennen kaikkea oltava yksinker
tainen. Yksinkertaisuus on myötäsyntyinen lahja, jota ei voi hankkia. Osoittaa 
kehittymätöntä makua ja alkukantaisuutta hankkia ympärilleen kirjavia tilaa 
vieviä esineitä, jotka maksavat paljon rahaa ja ovat rumia.

Haluaisin antaa joitakin viitteitä lähtökohdaksi sekä rikkaan että työläis
kodin kalustamiseen. Molemmissa haluaisin nähdä yksinkertaisuutta. Pidän oi
keutettuna eroavaisuutta ainoastaan käytettyjen materiaalien laadussa ja la
jissa. Hyvän aistin omaava henkilö ei voi hyväksyä vanhojen tyylisuuntausten 
jäljittelyä vaan hän julistaa ne pannaan. Voiko hyväksyä, että 1700-luvun rans
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kalaiseen tyyliin sisustetuissa huoneissa elää ja liikkuu paksuja, punaisia, 
mustiinpuettuja ihmisiä, jotka liikehtivät kuin virtahevot!

Vain modernien luomusten kanssa voi rodultaan ja elämäntavoiltaan to
della moderni ihminen elää sopusoinnussa.

Carlyle asetti kerran esimerkiksi tavallisen puulaatikon: "Se ei pyydä olla 
muuta kuin on. Se on esine, vaatimaton, tarkoituksenmukainen, ja jokainen 
joka vaivautuu sitä tarkastelemaan, löytää siitä nöyrää voimaa ja erotessaan 
siitä kiittää jumalia sen olemassaolosta.’’ Samaa haluaisin minäkin sanoa kai
kista asunnon esineistä yhtä hyvin mökeissä kuin linnoissakin.

Yksinkertaisuudella en tarkoita, että kodissa saisi olla vain kaikkein vält
tämättömin, vaan sellaista mikä saa huoneen näyttämään kodikkaalta ja mu
kavalta, yksinkertaisuutta liittyneenä toiseen yhtä taiteelliseen ominaisuuteen - 
puhtauteen.

Mattojen ja tapettien värien tulee olla hillittyjä, huonekalujen hyvin ja ai
dosti piirrettyjä ja konstruoituja. Niiden pitää olla suoraviivaisia muodoiltaan; 
suoraviivainen muoto ei salli mitään virheitä suhteissa. Jos sellaisten huone
kalujen ääriviivat ja pinnat on hyvin suunniteltu, ei niihin koskaan väsy, vaan 
niitä katsellessa kokee levon tunnetta, joka on hyvin tarpeen tullessa kotiin 
päivän työstä, olemassaolon taistelusta. Minun ei kai tarvitse sanoa, että tape
tin tai maton levottomat linjat ja värit ja huonekalujen voimakkaasti pyöristetyt 
ääriviivat eivät ole omiaan aikaansaamaan levontunnetta, vaan vaikuttavat vä
syttäväsi! ajan pitkään. Ne aivan kuin näyttävät sanovan: ”mutta lähtekää nyt 
liikkeelle siitä!” tai ”ei täällä olla lepäämässä!"

Useimmiten kaikki ornamentiikka vain peittää esineen suhteissa olevat vir
heet ja ilmaisee samalla heikentynyttä mielikuvitusta.

Modernin taidekäsityön pääasiallisena vikana on koristeiden liiallinen run
saus, jotka vielä melkein aina sopivat huonosti siihen esineeseen tai huone
kaluun jota niiden olisi määrä koristaa. Ilman yksinkertaisuutta ei voi saada 
aikaan hallittua ja keskitettyä kokonaisuutta. — Mutta modernien huonekalujen 
muodot ovat ylenmäärin pyöristettyjä, vaikka juuri näissä pyöristetyissä muo
doissa huonekalun konstruktilvlsuus jää täysin syrjään. En suinkaan vaadi, että 
kaikki ornamentit ja muut koristeet olisi poistettava, päinvastoin; haluaisin että 
ne olisivat vasta toisella sijalla ja että niitä käytettäisiin harkiten niin kuin 
Englannissa, Skotlannissa ja Skandinaviassa. Ne voisivat myös muodostaa 
loogisesti itse konstruktioon tai runkoon liittyvän osan kuten taidemaalari H. 
van de Velden töissä. Nykyaikaista huonekaluteollisuutta vaivaa vielä toinen
kin vika: metallihelojen ja värillisten lasiruutujen runsaus — häpeän melkein 
sanoa, että luulen niiden syntyneen pääasiallisesti — ostajan houkuttelemi
seksi. Maalatun lasin tehtävä on toki aivan toinen.

Olen toisinaan käyttänyt ilmausta moderni mutta suuren Schillerin lailla 
haluaisin sanoa: "Epäilkää sanaa moderni.” Ei ole olemassa mitään muuta 
todella modernia, nykyaikaista, kuin luovan taiteilijan työ. Ekleetikot, valikoitsi- 
jat, jotka kalastavat menestystä, jäljlttelijät, he kaikki ovat tuomitut häviämään 
jättämättä jälkeäkään. Älkää siis sekoittako sanoja ”modern’’, moderni, nyky
aikainen ja ’’moderna", kulloisetkin muodit, virtaukset.
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UTVECKLINGEN AF SMAKEN FÖR DEKORATIV 

KONST I HEMMEN

A. W. Finch

(Utdrag ur en artikel publicerad I tidskriften Ateneum år 1901.)

Tvifvelsutan intar England främsta rummet i fråga om dekorativ konst, 
och detta lands inflytande på kontinenten har varit och kommer ännu länge 
att förbli ofantligt stort. Då den nya konstnärliga rörelsen och dess alster 
först blefvo kända, skyndade sig Tyskland, Österrike, Frankrike och Belgien att 
imitera dem, men på ett ytligt sätt, utan att fatta, utan att tillegna sig den 
andliga och moraliska värdighet, som bör gå jämsides med själfva utförandet. 
Den andel Carlyle, Ruskin och Morris haft i den engelska konströrelsen och 
huru de värkat höjande på dess idéer, är allmänt kändt.

Det var icke blott den yttre formen man ville reformera, utan äfven dess 
andliga innehåll, och sålunda strävade man efter att göra lifvet till någonting 
på samma gång vackrare och enklare. — I England hade man detta genast 
klart för sig, ty där var kulturen mogen för en sådan reform, den motsvarade 

estetiska behof, och följden blef den kanske fullkomligaste pånytt-rasens
födelse af konstnärligheten som vi ännu varit vittne till; men på kontinenten 
antog den en helt annan karaktär — den kom i händerna på personer, som 
på några undantag när begagnade sig af den för att förtjäna pengar, för att 
göra reklam för sig och puffa ut sina namn. Carlyles, Ruskins och Morris' 
sträfvan gick äfven ut på sedernas förenklig och på mera värdighet i det 
dagliga lifvet, de önskade med ett ord skapa en ny människoras; icke ens 
hygienins fordringar förbisågo de i sin lära. Den nya stilen är ett uttryck för 
allt detta. - De engelska konsthandtvärkare äro medvetna om sin kallelse och 
det andliga och konstnärliga inflytande de äro kallade att utöfva på framtidens 
samhälle och ett kommande släkte. Märkligt är det inflytande literaturen
utöfvat på det moderna engelska konsthandtvärket.

Under medeltiden var konstnären på samma gång målare, bildhuggare, 
arkitekt och ciselör, det vill säga en man som ägde grundlig insikt i alla den 
konstnärliga produktionens enskildheter, men som tillika visste att hans upp
gift bestod i att dekorera och försköna en bestämd byggnad; det är denna
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uppfattning af konstnärens kall, som nu åter är på väg att förvärkligas öfverallt 
i England och äfven af några enstaka konstnärer i det öfriga Europa. De 
engelska konstnärerna omfattade den nya rörelsen genast vid dess första 
framträdande med entusiasm. De började med försköningen af ett enkelt 
”home", - däraf den stora framgången. Grundtanken hos dessa konstnärer 
är den, att icke allenast huset, utan äfven dess inredning bör göras af samma 
hand; och antalet artister, som utföra de olika slag af arbeten, hvilka däraf 
blir en följd, är redan rätt betydligt. Jämt trettio år ha förflutit sedan den nya 
riktningens första framträdande.

Då den dystre, petrifiserade Griswold besökte Edgar Allan Poe, som vid 
denna tidpunkt var mycket fattig, gjorde dennes bostad på honom ett starkt 
intryck. Den största men tillika mest utsökta enkelhet rådde däröfverallt, och 
ehuru rummet var sparsamt och ingalunda dyrbart möbleradt, var hvarje 
sak placerad med så mycken smak, att det hela i sanning kunde anstå ett 
snille som hans. Man kan lätt förestälia sig möbleringen: hvita musslinsgar- 
diner, några enkla stolar, på ett bord, betäckt med en enfärgad duk, en 
vas med några blommor, en anspråkslös bokhylla, och på väggarna tapeter 
i milda, dämpade färger (den tiden fanns det mycket vackra tapetmönster).

Samme Griswold berättar att Poe’s sätt var lugnt och ”gentlemanly". Han 
var vanligtvis enkelt men elegant klädd och hans samtalston tillkännagaf en 
högt bildad (highly cultivated) man.

Jag har alltid förfäktat en åsikt, hvars riktighet fakta dessutom bevisat, 
den nämligen, att man kan bedömma en persons andliga ståndpunkt, utan 
att ha sett honom, genom inredningen af hans bostad, (ifall han nämligen 
fått följa sin egen smak).

Visa mig hur du bor, och jag skall säga dig hurudan du är. —
Ofta har det intima och gåtfulla samband, som förefinnes mellan en sak 

och dess égaré, slagit mig - och detta intryck endast växer i egarens från
varo. Skulle man kunna kalla denna öfverensstämmelse ”andlig atmosfär?” ... 
och hvarför icke? ...

Jag skulle vilja fastställa en utgångspunkt för anordningen af ett hem, en 
utgångspunkt, som skulle vara gemensam för arbetaren, för medelklassen och 
för de rike. Gören ett försök att tänka er skalden Poe's enkla bostad och be
bakten sedan handtvärkarens, kontoristens, den burgna medelklassens och de 
förmögnas hem, sådana de vanligen äro, med skrämmande granna, storfaso- 
nerade tapeter, möbler som likna sarkofager, taken fullmålade med på 
hvarandra smetade färger huller om buller, utan att I detta virrvarr den 
ringaste mening kan spåras, på väggarna förstorade fotografier af döda eller 
ännu lefvande anförvanter, hvilkas ögon fixera en och förfölja en likt en mara, 
små bord fullsatta med föremål af måladt porslin, på stolar och fåtöljer små 
broderade fyrkantiga tygstycken, som man bär med sig på ryggen, då man 
stiger upp — bladväxter, hvilka förpesta luften och utestänga ljuset, framför 
fönstren och i alla knutar, samt slutligen i ett hörn den vackra hvita traditio
nella kakelugnen, behärskande hela rummet stel och skrämmande som ett 
spöke.
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William Morris: tapetti ”Norwich'’ (1860-luku).

William Morris: tapet ”Norwich” (1860-talet).
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Henri de Vallombreuse: keramiikkaa (1910).

Henri de Vallombreuse: keramik (1910).
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Tuntemattoman ranskalaisen mestarin art nouveau-tuoli.

Art nouveau-stol av okänd fransk mästare.
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Eric О. W. Ehrström: kuparinen pullo (1900).

Eric O. W. Ehrström: kopparflaska (1900).



Hufvudvillkoret för att en bostadsinredning skall vara vacker är att den 
är enkel. Enkelheten är en medfödd gåfva, som man icke kan tillegna sig. Att 
omgifva sig med granna, skrymmande saker, som kosta mycket pengar och 
äro fula, är ett tecken på simpelhet — på råhet.

Jag skulle vilja ge några anvisningar, som kunde tjäna till utgångspunkt 
vid möbleringen såväl hos arbetaren som hos den rike. Hos båda vill jag se 
enkelhet. - Endast den skillnad som ligger i kvaliteten och olikheten af det 
bearbetade materialet anser jag berättigad. En person med smak kan icke 
godkänna imitationer af gamla stilarter och bannlyser dem. Kan han finna 
sig i att i en utsökt interiör från 18. seklets Frankrike se människor lefva och 
röra sig tjocka och röda, svartklädda och förande sig likt flodhästar!

Endast moderna skapelser kunna stå i öfverensstämmelse med en till ras 
och vanor värkligt modern människa och med det lif han lefver.

Carlyle yttrade med anledning af en vanlig trälåda som han framhöll så
som exempel: "Intet falskt sken. Detta skall föreställa ett föremål, (fact) an
språkslöst och ändamålsenligt, och hvar och en som gör sig mödan att be
trakta det skall där finna bilden af ödmjuk kraft, och då han aflägsnar sig 
skall han ofrivilligt tacka gudarna därför." Se där, hvad äfven jag skulle vilja 
säga med afseende å alla bohagsting såväl i kojor som slott.

Med enkelhet menar jag icke att där blott bör finnas det allra nödvändi
gaste, utan just det som fordras för att rummet skall se inbjudande och be
kvämt ut, och en enkelhet, parad med en icke mindre artistisk egenskap - 
snygghet.

Mattor och tapeter skola vara hållna i en dämpad färg, möblerna väl teck
nade och af en ärlig konstruktion. Deras form bör vara rätlinig; den rätliniga 
formen tillstäder inga fel i proportionerna. Äro dylika möblers linjer och ytor 
väl sammanställda blir man aldrig trött vid dem, utan man erfar en känsla af 
hvila, så väl behöflig, då man kommer hem efter dagens arbete eller kampen 
mot sina medmänniskor. Jag behöfver väl inte säga att oroliga linjer och färger 
på en tapet eller en matta, möbler med starkt svängda konturer ej kunna 
framkalla förnimmelsen af ro, de värka tröttande i längden. De se ut som ville 
de säga till en: "men rör då på er ni också!" eller: "man är inte här för 
att hvila sig!”

All ornamentik skyler oftast endast brister 
tyder tillika på en försvagad inbillningskraft.

Det är öfverflödet på ornament och dekorativa utsmyckningar, nästan 
alltid illa afpassade efter det bohagsting eller den möbel de skola pryda, som 
är det moderna konsthandtvärkets hufvudfel. Utan enkelhet kan ingen känsla af 
behärskning och koncentration framkallas. — Men de moderna möblernas lin
jer äro till öfverdrift svängda, oaktadt just i dessa svängda linjer ligger ett 
förnekande af själfva det konstruktiva i en möbel. Jag fordrar ingalunda att 
alla ornament och prydnader skola afskaffas, tvärtom; hvad jag skulle vilja 
är att de trädde i andra planet och användes med urskiljning liksom fallet 

England, Skottland och Skandinavien, eller att de, som hos målaren H. 
de Veide utgjorde en logiskt sammanhängande del af själfva konstruk-

själfva proportionerna och

ar i
van
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tionen, eller stommen. Den moderna möbelindustrin besväras dessutom af 
ännu ett annat fel: öfverflödet på metallbeslag och mångfärgade glasutor - 
hvilka jag fruktar, och jag skäms nästan att säga det, tillkommit hufvudsakli- 
gast för att ... locka köparen. Det målade glasets uppgift är en helt annan.

Jag har stundom användt uttrycket ”modern"; men med den store Schiller 
skulle jag vilja utropa: ”Misstron ordet "modern". Det finns ingenting annat 
värkligt modernt än det som är ett värk af en skapande konstnär; eklektikerna, 
de som fika efter framgång, imitatörerna, de äro alla dömda att försvinna utan 
att lämna något spår efter sig. Således, förvexlen icke "modern" och ”mo
derna".
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ERÄS PROBLEEMA

Bertel Jung

(Lyhennelmä Ateneum-lehdessä 1901 julkaistusta artikkelista.)

Helsingin keskustassa Kasarmintorin varrella kohosi viime vuonna talo, 
joka rakennustelineiden poistamisen jälkeen esittäytyi ihmetteleville katsojille 
sellaisessa muodossa, että se sai osakseen hyvin erilaisia arviointeja. Pää
kaupungin rakennustaiteen harrastajat, jotka olivat näinä aikoina oppineet ark
kitehtuurista enemmän kuin 50 viime vuoden kuluessa ja jotka olivat vähitel
len oppineet sulattamaan kaiken joka kevät ilmaantuvan uusimuotisuuden, 
eivät tällä kerralla ymmärtäneet aluksi yhtään mitään. Kaksi sileää fasaadisei- 
nää ilman yhtäkään listaa, merkillisin tornein koristettu punainen tiilikatto, 
kummalliset ikkunat, valtavia kokonaisia muuripintoja! Oliko tämä kaunista vai 
rumaa, ja voisiko sitä ylipäänsä kutsua arkkitehtuuriksi?

Kun tämän rakennuksen arkkitehdit Gesellius, Lindgren ja Saarinen saivat 
tehtäväkseen suunniella Kasarmintorin varrelle vuokratalon muutamia perheitä 
varten, he päättivät ratkaista aivan uudella tavalla sellaisen jokapäiväisen ra- 
kennusprobleemin, tehtävän jonka kaupunkimme arkkitehdit olivat niin monta 
kertaa suorittaneet. He poistivat sanan ”huoneisto" terminologiastaan ja käyt
tivät sen sijaan sanaa "koti”, he julistivat pannaan lauseen "fasadi vaatii..." 
ja ottivat käyttöön sanonnan "kodikkuus vaatii..he unohtivat ikkunoitten 
ja ovien traditionaaliset mitat, perinteelliset tavat jakaa ja sijoittaa huoneet. 
He ottivat huomioon ainoastaan ankaran ja proosallisen rakennusasetuksen ja 
noudattivat vanhaa perittyä käsitystä siitä miten vuokra-asunto yleensä oli 
suunniteltava. He tarttuivat nuorekkaalla innolla tehtävään rakentaa sisältä al- 
каеп ulospäin. Koko heidän työnsä johtavana periaatteena oli oleva kodin luo
minen, ei vain yleensä tai niin että kuka tahansa saattaisi siinä asua, vaan he 
loivat kotia määrätyille perheille, jotka sitten asuisivat ja viihtyisivät siinä ai
naisesti. He halusivat rakentaa niin, että tässä talossa voisi unohtaa asuvansa 
vuokrakasarmissa.
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Onko sellainen ongelma ratkaistavissa?
Tähän kysymykseen ovat nämä kolme arkkitehtia yrittäneet antaa vastauk

sen. Luottaen vaistoonsa ja uskoen olevan mahdollista toteuttaa ideat, jotka 
heitä innottivat, he ryhtyivät työhönsä ja pyrkivät vakavasti osoittamaan yh
teiskunnalle, että kysymykseen täytyi voida vastata myöntävästi.

Sanalla koti on hyvin erilainen merkitys eri ihmisille. Useimmat eivät kai 
pysty ajattelemaan kotia kaupunkiympäristössä sen henkisessä, ylevimmissä 
merkityksessä. Ajatukset hakeutuvat mieluimmin johonkin taloon maaseudulla, 
jonka pihalla on puutarha ja lähellä metsä ja järvi. Ja koska nykyinen raken
nustapa tekee mahdottomaksi luoda kaupungissa mitään vastaavaa, tyydytään 
toteuttamaan sellaiset haaveet kesällä maalla ja asumaan talvella "vuokralla” 
milloin siellä, milloin täällä huoneistoissa, jotka helposti mukautuvat eri hen
kilöitten tarpeitten mukaan.

Mutta lainaaminen ei koskaan ole samaa kuin omistaminen. Joka vuokraa 
huoneen toiselta, asuu lainatussa huoneistossa.

Ainoastaan se joka itse omistaa kotinsa, tietää mitä se tahtoo sanoa ja 
tietää kuinka voimakkaasti oman kodin omistaminen vaikuttaa kodikkuuden 
syntymiseen. Tämä tunne on niin intensiivinen, että sitä on pidettävä välttä
mättömänä aidon kodikkuuden muodostumiselle. Mitään siihen verrattavaa ei 
ole vuokratussa huoneistossa viihtyminen koskaan.

Vaikka olisit kuinka paljon tahansa määrännyt huoneittesi sisustamista, 
vaikka olisit jopa itse laatinut huoneiston piirustukset - ellet omista sitä, ei 
se ole koskaan kotisi syvemmässä merkityksessä.

Miksi ei kaupunkiyhteiskuntaa voisi suunnitella niin, että mahdollisimman 
monet saisivat oman kodin? Eikö tähän probleemaan ole sitten ajateltavissa 
mitään ratkaisua?

Kyllä, eräs ratkaisu on.
Meidän aikanamme, jolloin välimatkat merkitsevät niin vähän, ei ole enää 

välttämätöntä rakentaa kaupunkeja kovin ahtaalle alueelle niin kuin aikai
semmin. Sen vuoksi on myös luonnotonta jatkaa sellaista jakotapaa, jonka pe
rusteella tonttien kalleus pakottaa rakentamaan korkeita ja suuria rakennuk
sia. Se tapahtuu ainoastaan valon, ilman ja viihtyisyyden kustannuksella. 
Meidän tulisi rakentaa kaupunkeja, jotka levittäytyvät laajalle alueelle eivätkä 
kohoa korkeuksiin.

Meidän olisi rakennettava huvilakaupunkeja.
Huvilakaupungissa voidaan maaperän hinta pitää alhaisena ja tontit suu

rina. Siellä voi jokainen rakentaja saada oman talon ja oman puutarhan ehkä 
jopa oman rannan. Siellä tulee joka talosta kodikkuuden tyyssija.

On ihmeteltävää, että "asianomaiset" eivät huomaa, kuinka suuri sosiaali
nen merkitys olisi sellaisen tunteen aikaansaamisella niin monelle kuin mah
dollista. Yhteiskunta muodostuu perheistä, yhteiskunnan onni on riippuvainen 
yksityisten perheitten onnesta. Kaiken todellisen perhe-elämän pääedelly- 
tyksenä on koti, jossa viihdytään.

Eikö siis olisi yhteiskunnan edun mukaista varata kaikille, jotka sen ha
luavat ja voivat tehdä, tilaisuus rakentaa oma koti!
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Kaikki suunnitelmat rakentaa Helsinkiin sellaisia huvilakaupunkeja ovat
kilpistyneet "asianomaisten" lyhytnäköisyyteen ja vanhoillisuuteen. Vaikka yk
sityishenkilöt ottavat koko tällöin syntyvän riskin ja lupaavat vielä kaupungille 
mitä parhaat edut, ehkäistään heidän yritteliäisyytensä.

Ja sen sijaan että kasvatettaisiin nuoria miehiä, jotka hyvä kotinsa tuke- 
löytäisivät ilon terveestä elämästä, kasvatetaan velttoja nuoria ihmisiä,naan

jotka viihtyvät parhaiten ravintolaelämän myrkyllisessä ilmapiirissä.
Milloin tulee asiantilan aiheuttama suuttumus niin voimakkaaksi, että

"asianomaisten" on pakko antaa periksi?
Milloin korottavat kaikki yhdessä äänensä huutoon, joka murtaisi vanhen- 

tuneitten mielipiteitten halkeilleet muurit, niin että ilma ja valo pääsee ko
teihimme?

Vasta sitten on probleemi ratkaistavissa.
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ETT PROBLEM

Bertel Jung

(Utdrag ur en artikel publicerad i tidskriften Ateneum år 1901.)

I Helsingfors centrum, vid Kaserntorget, uppväxte under det senaste året 
ett hus, hvilket, allteftersom byggnadsställningarna togos ned, framträdde för 
undrande betraktare i en skepnad,som gaf anledning till högst olika omdömen. 
Hufvudstadens byggnadsvänner, som dessa tider fått taga kännedom om mera 
arkitektur än under femtio tidigare gångna år och småningom lärt sig smälta 
allt det nymodiga, som hvarje vår i den vägen fört med sig, kunde denna 
gång till en början ingenting begripa. Två släta fasadväggar utan en enda list, 
ett rödt tegeltak med märkvärdiga torn, egendomliga fönster, väldiga hela 
murytor! Var detta vackert eller fult, och kunde det öfverhufvudtaget kallas 
arkitektur?

Då denna byggnads arkitekter Gesellius, Lindgren och Saarinen fingo 
sig förelagd uppgiften att vid Kaserntorget uppbygga ett hyreshus, som skulle 
inrymma lokaler för några familjer, en uppgift som så många gånger förut 
förelagts arkitekter i vår stad, beslöto de att på ett nytt sätt lösa ett dylikt 
alldagligt byggnadsproblem. De ströko ordet ”lokaler" ur sin terminologi och 
satte dit ”hem" i stället, de bannlyste uttrycket "fasaden fordrar så" och 
införde "hemtrefnaden fordrar så”, de glömde traditionella mått på fönster och 
dörrar, traditionella bruk att dekorera och indela rummen, och endast bundna 
af en sträng och prosaisk byggnadsförordning och den nedärfda uppfatt
ningen af huru en hyreslokal i största allmänhet borde inrättas, togo de med 
ungdomlig ifver itu med uppgiften att inifrån bygga utåt. Den ledande principen 
vid hela deras arbete skulle vara att skapa hem, icke i allmänhet eller så, 
att hvem som hälst skulle finna sig till rätta i dem, utan hem för vissa 
bestämda familjer, hvilka ständigt skulle bo och trifvas här. De skulle bygga 
så, att man i detta hus glömde, att man bodde i en hyreskasern.

Kan ett problem lösas?
På denna fråga ha de tre arkitekterna sökt gifva svar.
Med tillhjälp af all den insikt, som de ägde, och all den tro på sina idéers 

utförbarhet, som besjälade dem, då de började på med sitt arbete, sträfvade 
de allvarligen att visa vårt samhälle att frågan måsto kunna besvaras jakande.

Ordet hem har en så olika betydelse för olika människor. De flesta kunna 
väl aldrig tänka sig detta i dess ideellaste mening i en stad. En gård på landet 
med trädgård invid och skogen och sjön i närheten, till ett sådant ställe 
söka sig tankarna hälst. Och då det hos oss moderna byggnadssättet omöjlig-
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gör att i en stad skapa någonting liknande, nöjer man sig med att om 
sommaren
hyra” än här, än där i lokaler, som lätt ackommodera sig efter olika personers 
behof.

på landsbyggden realisera sina drömmar och bor om vintern "på

Men att låna är alrig detsamma som att äga. Den, som hyr rum af en 
annan, bor i en lånad lokal.

Endast den, som själf äger sitt hem, vet hvad detta vill säga och hvilken 
stark känsla för hemtrefnaden själfva ägandet medför. Denna känsla är så 
intensiv, att den måste anses nödvändig för den äkta hemtrefnaden och 
aldrig kan ens jämföras med det man kallar att trifvas i en hyrd lokal.

Du må huru mycket som hälst själf hafva bestämt om inredandet af dina 
rum, du må t.o.m. själf gjort upp ritningar till lokalen, - äger du den ej, så är 
den aldrig ditt hem i djupare mening.

Hvarför kunna ej stadssamhällerna ordnas så, att så många som möjligt 
finge sina egna hem? Finns det då ingen tänkbar lösning af problemet?

Jo, en lösning finnes.
I vår tid, då afståndet spelar en så ringa roll, är det ej mera nödvändigt, 

att städerna såsom fordom anläggas inom alltför trånga gränser. Därför är 
det också onaturligt att fortsätta med ett sådant indelningssätt, som gör, att 
grundytans dyrbarhet tvingar själfva byggnaderna att växa till en storlek och 
höjd, som uteslutande erhålles på bekostnad af luft, ljus och trefnad. Vi böra 
bygga sådana städer, som utbreda sig på arealen och ej skjuta upp höjden.

Vi böra bygga villastäder.
I en villastad kan marken hållas billig och tomterna stora. Där kan hvarje 

bebyggare få sitt eget hus och sin egen trädgård, måhända t.o.m. sin egen 
strand. Där kan hemkänslan bli bofast i hvarje gård.

Det är förvånansvärdt att ej "vederbörande" ha sinne för af huru oändligt 
stor social betydelse det vore, att en dylik känsla kunde uppväckas hos så 
många som möjligt. Ett samhälle består af familjer, ett samhälles lycka beror 
af de enskilda familjernas lycka. Ett hem, där man trifves, är hufvudvilkoret för 
hvarje sannt familjelif.

Borde det ej därför ligga i samhällets intresse, att bereda alla dem, som så 
önska och kunna, tillfälle att bygga sig egna hem! -

I Helsingfors hafva alla planer på anläggandet af dylika villastäder strandat 
mot "vederbörandes" kortsynthet och konservatism. Fastän privata personer 
ikläda sig all risk härvidlag och utlofva staden de bästa förmåner, strypes 
deras företagsamhet. —

Och i stället för att fostra unga män, hvilka med hemmet såsom en fast 
grundval skulle finna sin glädje i ett sundt lif, fostrar det veklingar, som 
trifvas bäst i kroglifvets giftiga luft.

När skall indignationen öfver denna sakernas ställning blifva så stark, att 
"vederbörande" tvingas att gifva med sig?

När skall det samfällda skri höjas, som störtar de förlegade åsikternas 
spruckna murar, så att luften och ljuset slippa in i våra hem?

Först när så skedt, kan problemet lösas.
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PIKKUKAUPUNKI EMME KEHITYS

Lars Sonck

(Lyhennelmä Ateneum-lehdessä 1901 julkaistusta artikkelista.)

Ensimmäinen vaikutelma modernista pikkukaupungista on tavallisesti epä- 
viihtyisyyden, yksitoikkoisuuden ja jäykkyyden tunne. Useimmiten ei kuiten
kaan vaivauduta ajattelemaan koko asiaa tai sitten pidetään kaupungin pie
nuutta syynä saatuun huonoon vaikutelmaan. Mutta kuitenkin jos ajatellaan, 
miten miltei jokainen vaikka kuinka vähäpätöinen ja hyvin epäsäännöllisesti 
rakennettu keskiaikainen kaupunki voi vaikuttaa kodikkaalta siitä huolimatta 
että rakennukset ovat vaatimattomia, pitäisi uudempien pikkukaupunkien vi
koja hakea muualta kuin niiden vähäpätöisyydestä. Eikö niiden epäviihtyisyys 
johdu pikemminkin tavasta, millä ne on perustettu, jaoteltu ja rakennettu?

Runsas vuosisata sitten syntyi vastareaktio aikaisemmin käytetylle tavalle 
rakentaa kaupunkeja yhteen sullotuiksi ryhmiksi, ja kun silloin innokkaasti ha
luttiin saada enemmän valoa ja ilmaa ja suurempi tulenvarmuus, kohdistettiin 
koko huomio ainoastaan leveämpien katujen, suurempien rakennustonttien 
sekä ennen kaikkea ”selvän katusysteemin” aikaansaamiseen. Tällöin joutui 
hukkaan koko se rakennustavan yksilöllisyys, joka oli antanut vanhoille kau
pungeille niiden erikoisen, vaihtelevan leiman. Sen sijalle tuli kaava — ruutu- 
järjestelmä — jota häikäilemättömästi soveltaen — aina viime aikoihin saakka 
— on kritiikittömällä ja väkivaltaisella tavalla hävitetty maan tasalle vanhoja 
kaupunkeja. Tämä kaava on kirjaimellisesti louhittu ja pakotettu vaikka miten 
sopimattomaan maastoon. Sitäpaitsi sen on katsottu soveltuvan ilman min
käänlaisia muunnoksia yhtähyvin pienimpään "maalaiskauppalaan” kuin mil
joonakaupunkiin. Systeemin kaikki viat eivät tule selvästi ilmi suurkaupungissa, 
jossa rikkaampi arkkitehtuuri ja vilkas liikenne kiinnittää huomiota. Sitäkin räi
keämmin ne ovat huomattavissa vapaan luonnon välittömästi ympäröimässä 
pikkukaupungissa, joka on jaoteltu ruutuihin peltovainion esikuvan mukaan. On 
vaikeata käsittää, että pientä yhdyskuntaa kehitettäessä luonto ei ole pienim
mässäkään määrin saanut vaikuttaa ratkaisevasti suunnitelmiin.

Se joka rakentaa itselleen kodin maaseudulle, hakee kai yleensä sitä var
ten kauneimman paikan ja sijoittaa rakennukset maaston muotojen mukaisesti, 
tuskinpa hän sijoittaisi niitä esimerkiksi riviin yhtä pellonsarkaa pitkin. Mutta 
silloin kun useammat rakentavat toistensa läheisyyteen, maa tasoitetaan ja
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jaetaan ruutuihin ja rakennukset asetetaan ylpeisiin rivistöihin! Jos maasto 
kaikeksi onnettomuudeksi oikukkaasti on muodostunut mäennyppylöistä ja 
laaksoista, koituu yhdyskunnalle huomattavia menoja, kun kadut on vedettävä 
suorissa linjoissa vuorien ja mäkien yli loppuakseen sitten yht’äkkiä vähin 
äänin, perustelemattomasti ja typerästi, päättyen ehkä joihinkin rautatiekis
koihin.

Jos katujen ja avoimien paikkojen leveys rajoitettaisiin vaatimattomampiin 
mittoihin, ei kaupungin autius olisi niin silmiinpistävä. Ikävä sanoa, mutta 
useimmiten asianlaita on aivan päinvastoin. Pienessä kaupungissa, ehkä kau
kanakin maaseudulla alkaa helposti tuntua siltä, ettei koskaan pystytä raken
tamisessa kilpailemaan suurten maitten keskeisten kaupunkien kanssa. Tont
tien hintojen ollessa maaseudulla alhaisia pyritään siitä syystä mitoittamaan 
pinta-alat järjettömän suuriksi ja olemaan suurkaupukien kanssa tasavertaisia 
ainakin tässä suhteessa ellei jopa parempiakin. Kadut rakennetaan leveiksi 
kuin maailmankaupungin pääväylät, vaikka ne eivät johtaisi mihinkään vaan 
olisivat tarkoitetut vain kulkuteiksi joillekin harvoille tonteille. Ja torit sitten, 
joiden mieluiten on oltava neliömäisiä ja muodostettava tyhjä ruutu systee
missä, niitä ympäröivät usein harvaan sijoitetut yksikerroksiset puutalot, vaik
ka torin mittasuhteet vaatisivat vähintäin kymmenkerroksisia rakennuksia. 
Useimmiten ei sitten olekaan enää varaa kunnollisesti salaojittaa, huoltaa ja 
valaista näitä tarpeettomia pinta-aloja. Useimmiten niistä puuttuu sitä vastoin 
kaikki kasvullisuus, mikä vielä lisää jäykkyyden tuntua.

Kyllä kai vaeltaja, joka kulkee tietään vesilammikoiden välissä, tuntee 
itsensä masentuneeksi tässä nykyaikaisessa erämaassa. Tuskin hänen miel
tään ilahduttaa jonkun yksinäisen onnettomuustoverin näkeminen, joka jossa
kin kaukana kulkee synkkänä kulkuaan. Kovin ankarasti ei siksi pidä tuomita 
yksinäistä, joka pimeän tullen etsii lämpöä ja valoa lähimmästä kapakasta ja 
jää sinne aamunsarastukseen saakka. Kunnioitettava lukija älköön luulko, että 

paradoksi, kun väitän sanonnaksi tulleen pikkukaupunkijuopottelun joh-se on
tuvan osaksi näiden vlivottimella viivoitettujen kylien ikävästä ulkonäöstä.

Jäykkyys ei lopu vain suuriin avoimiin toreihin, autioihin katuihin ja niiden 
varrelle väärän järjestelyhalun mukaan rivistöihin sjoitettuihln taloihin, 
systematisoinnin tarve ulottuu jopa istutuksiinkin. Niin kuin on tehty suurissa 
kaupungeissa, niin tehdään myös täällä: puut sijoitetaan suoriin rivistöihin 
täsmälleen yhtä pitkin välimatkoin. Niiden on ehdottomasti oltava samaa lajia 
- mieluiten lehmuksia tai jalavia. Havupuita halveksitaan, vaikka ne ilahdut-

vaan

taisivat silmää myös pitkien talvikuukausien aikana.
Järjestyksen halussa on joskus jopa menty niin pitkälle, että mitä ihanim- 

paan luonnonpuistoon on istutettu lehmuksia riveihin luonnonvaraisten män
tyjen ja koivujen väliin, jotta sitten aikanaan voitaisiin hävittää kaikki, mikä 
muistuttaa vapaan luonnon ihanuudesta. Puolukanvarpujen ja kanervan muo
dostama luonnollinen matto, josta nousee villejä kukkia, on niitettävä pois, 

on annettava tietä lyhyeksi leikatulle ruohomatolle. Yksityinen maan
omistaja on vielä radikaalimpi kuin kaupungin isät, hän hakkaa tonttinsa pal
jaaksi saadakseen sylyksellisen polttopuita ja perunamaan.

sen
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Yllä mainitulla tavalla rakennettuna sekä siistittynä ja perattuna kaikesta 
luonnollisesta ja vapaasta moderni pikkukaupunki on valitettavasti juuri sel
lainen kuin sen monen mielestä on oltava.

Vaikka pieni kaupunki aina on rakennettava niin että mahdollisuus on huo- 
mattavaankin kehitykseen, on kuitenkin sitä perustettaessa kun vielä varat ovat 
pienet noudatettava aivan toisia periaatteita kuin suurkaupunkeja laajennet
taessa. Erityisesti olisi otettava huomioon eräs tekijä, jota ei yleensä lainkaan 
ajatella, se on skaala eli suhteet. Jotta ihminen tuntisi viihtyvänsä jossakin, 
tulee määrätyn mittasuhteitten sopusoinnun vallita hänen ja hänen ympäris
tönsä välillä.

Ymmärtäväinen lukija kokee tämän sopusoinnun selvimmin käymällä jossa
kin meidän nykyaikaisesti rakennetussa kaupungissamme, jossa on vielä 
hojen rakennusten jäännöksiä. Mene joskus esimerkiksi Porvoon vanhaan 
kaupunkiin tai Turun "rähjäisiin, järjestämättömiin” osiin ja tulet tuntemaan 
itsesi iloiseksi ja virkistyneeksi näillä pienillä kujilla kaikista näkemistäsi keh
noista rakennuksista huolimatta, sillä siellä silmääsi viehättävät oikeat mit
tasuhteet etkä tunne itseäsi liian pieneksi. Ja sinua miellyttää koko se luon
nollisesti muodostunut vaihtelu ja muotojen oikullisuus, jota kohtaat kaikkialla. 
Kun katsot sisälle jostakin katetusta portista, näet mitä maalauksellisimman 
pienen pihan, jota joka puolelta ympäröivät niin matalat talot, että voit mel
kein koskettaa kattoon. Ja niin palaat järjestettyyn kaupunkiin, tulet ehkä 
"kunnon torille", "kaupungin komeimmalle paikalle", joka on suuri kuin jokin 
kenttä. Tällainen paikka vaatisi ympärilleen valtavia, vaikutukseltaarl dominoi
via kivimassoja, mutta näet ehkä matalia hajallaan olevia puutaloja, välissä 
suuria aukkoja, joista näkyy vain tyhjyyttä. Etkö tunnekin itseäsi täällä kylmäksi, 
pieneksi ja hylätyksi? Eiköhän vain agorafobia, avoimen paikan kauhu, melko 
varmasti johdu juuri tästä hermostoon voimakkaasti vaikuttavasti autiudesta, 
joka johtuu torithan lattian ja seinien välisestä alituisesta epäsuhtaisuudesta.

Tähän voidaan huomauttaa, että suuressa kaupungissa vallitsee paljon suu
rempi "ero skaalassa” ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Se on kyllä tot
ta, mutta ympäristön usein vaikuttava suurenmoisuus ja arkkitehtoninen 
monumentaalisuus sivuuttavat pienten mittojen kodikkuuden ja paikan ja ympä
ristön välinen suhde on itse asiassa oikein punnittu eikä pelottava niin kuin 
pikkukaupungissa. Siellä ei ihminen tunne itseään pieneksi vaan osaksi siitä 
liikkuvasta massasta, joka täyttää välimatkat.

Pieni yhdyskunta voitaisiin perustaa ja rakentaa ehkä seuraavalla tavalla: 
katuverkosto vedetään maastonmuotojen, ilmansuuntien, jo olemassaolevien 
teiden ym. mukaisesti haarautuviksi keskustaosasta, jonka muodostaa ehkä 
vain yksi pääväylä ja sen yhteydessä oleva julkinen tori. Kaupungin keskus
tan rakennukset rakennettaisiin suuremmiksi ja yhtenäistä tyyliä noudattaen 
siten, että torin varrelle sijoitettaisiin arkkitehtonisesti sopivalla tavalla julki
sia rakennuksia, liiketaloja, halleja ym. ja pääkadun varrelle etupäässä vuok
rataloja joihin varattaisiin tilaa myös myymälä- ja konttorihuoneistoille. Tällä 
tavoin syntyisi liikekeskus, jolla voisi olla määrätty monumentaalinen leima ja 
jossa kaupungin asukas voisi halutessaan käydä saamassa virikkeitä liiken

van-
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teen ja liike-elämän vilkkaudesta. Lähimmän ympäristön korttelit muodostui
sivat pienemmistä tonteista, joille olisi tarkoitus rakentaa erillään toisistaan 
olevia taloja (niitä ei suinkaan välttämättä täydy sijoittaa kadun reunaan). Kul
kuväline varataan tilaa tavallisen kadunleveyden verran, mutta vain liikenteen 
vaatima ala rakennetaan tieksi. Tienvarsien puusto säilytetään, sikäli kuin 
sitä on, muussa tapauksessa alueelle istutetaan vapaasti sommiteltuja puu- 
ryhmiä, havu- ja lehtipuita sekaisin. Puiden runkojen lomitse kulkee sitten kä- 
velypolku tai jalkakäytävä. Tätä vielä käyttämätöntä kadun osaa voisivat myös 
tontinomistajat käyttää etupihana. Kaupungin kehityksen sitä vaatiessa otettai
siin käyttöön koko kadun leveys, samanaikaisesti rakennettaisiin tonteille suu
rempia taloja.

Tämän alueen ulkopuolella olevan kaupungin maa-alueen laajin osa luo
vutettaisiin huvilatonteiksi. Tällä alueella säilytettäisiin sen maaseutumaisuus 
mahdollisimman täydellisenä, siitä syystä vain kapeat tiet ja kävelypolut kie- 
murtelisivat kallionnyppylöiden lomassa, ja siellä täällä näkyisi huviloita puiden- 
runkojen välistä. Täällä saisi jokainen tontinomistaja haluamansa suuruisen 
maa-alueen ja voisi myös järjestää sen miltei kokonaan oman mielensä mu
kaan. Tehtaille ja muille vastaaville laitoksille varataan oma erityinen alueensa 
toisella suunnalla. Jotta omaa perunamaata haluavat eivät joutuisi liian suuren 
kiusaukseen kaapia tonttinsa putipuhtaaksi, varataan sopivalle paikalle alueita 
puutarhamaaksi, jossa voi huvikseen ja hyödykseen kotikonnullaan viljellä 
keittiökasvistoaan.

Tässä olisi ainoastaan muutamia pääpiirteissään luonnosteltuja periaat
teita, joita mahdollisesti voitaisiin noudattaa perustettaessa pientä yhdyskun
taa. Tässä työssä ei pidä ainoastaan käytännöllisen järjen vaan myös kau- 
neustajun olla määräävänä. Yhteiskunnan oman kehityksen vuoksi on pidet
tävä huolta siitä, että järjestämällä ympäristö viihtyisäksi saadaan pikkukau
pungissa pysymään myös sellainen asukas, joka nyt tuntee oleskelun siellä 
pakoksi. Samoin on laskettava arvoa ja merkitystä sille jalostavalle vaikutuk
selle, joka harmonisella ja kauniilla ympäristöllä on kasvavan polven kehi
tykselle.
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VÅRA SMÅSTÄDERS GESTALTNING

Af Lars Sonck

(Utdrag ur en artikel publicerad I tidskriften Ateneum år 1901.)

Det intryck man vanligen får af en modern småstad är en känsla af van- 
trefnad, enformighet och stelhet. Oftast gör man sig dock ej mödan att 
reflektera häröfver eller också får stadens litenhet tjäna som ursäkt för det 
dåliga Intryck man fått. Besinnar man likväl huru nästan hvarje, äfven den 
obetydligaste och med största oregelbundenhet byggda medeltida stad kan 
värka hemtrefllgt, oaktadt den är bebyggd med de torftigaste hus, så bör väl 
den nyare småstadens lyten sökas i något annat än dess obetydlighet. Skulle 
icke dess otrefnad härleda sig från det sätt, hvarpå den anlagts, Indelats och 
bebyggts?-----

Då för mera än ett århundrade sedan en reaktion inträdde mot det sätt 
att bygga sammangyttradt, som tidigare följts vid stadsanläggnlngar, riktades, 
i ifvern att erhålla mera luft och ljus samt större säkerhet mot eldfara, all 
uppmärksamhet uteslutande på åstadkommandet af breda gator, större bygg
nadstomter samt framför allt ett "redigt gatusystem”. Härunder gick all den 
individualitet I anläggning förlorad, hvilken förlänat de gamla städerna deras 
säregna, på omväxlingar rika prägel. Denna ersattes af ett schema — 
rutsystemet - genom hvars hänsynslösa tillämpning - ända till senaste tider 
— man på ett kritiklöst och brutalt sätt grusat gamla städer och hvilket 
bokstafligen insprängts och inprässats i hur oländig terräng som hälst och 
dessutom ansetts lämplig, utan hvarje modifikation, likasåväl för den minsta 
”landsköping" som för miljonstaden. Systemets alla lyten framstå ej så tydligt 
i storstaden, där rikare arkitektur och liflig samfärdsel fängslar uppmärksam
heten, men så mycket bjärtare träda de fram i en liten stad, som direkt 
omsluten af den fria naturen, inrutats med åkerfältet som förebild. Det är 
svårt att fatta huru vid danandet af ett litet samhälle naturens anvisningar 
oftast ej i minsta mån fått blifva bestämmande för planens gestaltning.

Den som bygger sig ett hem ute på landet skall väl i de flesta fall härför 
söka det vackraste ställe och låta byggnadernas placering blifva beroende 
af terrängen; knappast faller det honom in att upprada sina byggnader, t. ex. 
längs en åkerteg. Men skola flere bygga i närheten af hvarandra, då måste 
naturen sköflas, marken jämnas och inrutas samt byggnaderna ställas upp
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i stolta rader längs tegarnas kanter! Fogar olyckan så att stadsmarken 
nyckfullt bestått sig med större bärgsknallar och dälder, åhvälfves samhället 
ingalunda obetydliga kostnader, då gatorna måste dragas I räta linjer öfver 
bärg och backar för att så sluta stumt, omotlveradt och enfaldigt, kanske 
mot ett jernvägsspår.

Skulle hälst bredden på gator och öppna platser hållas Inom anspråkslösa 
gränser, blefve stadens ödslighet ej så I ögonen fallande. Men det är oftast — 
sorgligt att säga — tvärtom. Ty då man I en liten stad, kanske långt borta I 
landsbyggden har en känning af att man aldrig skall, hvad bebyggandet vid
kommer, kunna mäta sig med de stora ländernas centralorter, försöker man 
- då ju marken ute på landsbyggden ej är dyr — åtminstone genom oför
nuftigt stort tilltagna ytmått vara jämngod med, om ej t.o.m. öfverglänsa dessa. 
Gatorna, slutande i det toma Intet och afsedda kanske endast att förmedla 
tillträde till några få tomter, tilltagas I en bredd som vore de pulsådror i en 
värdsstad. Och torgen sedan, som hälst böra vara kvadratiska och utgöra en 
tomruta I systemet, dem ser man omgifna med glest utplanterade envåningsträ- 
hus, men det oaktadt försedda med dimensioner, som skulle fordra minst tio 
våningars byggnader. Oftast har man ej sedan råd att ordentligt dränera, 
underhålla och belysa dessa fullkomligt onödiga arealer, hvilka däremot I 
flesta fall, till ökande af stelheten äro fullständigt befriade från all växtlighet.

Skall ej vandraren, som trefvar sig fram mellan vattenpölarna, känna sig 
trist till mods i denna moderna öken, där hans sinne knappast uppllfvas 
genom anblicken af någon enslig olyckskamrat som i fjärran dyster och tung 
går sin bana fram. Döm därför ej hårdt den ensamme, som då mörkret faller 
på, söker värme och glädje i närmaste krog och stannar där tills morgon 
åter gryr. Tro Icke, ärade läsare, att det är någon paradox, när jag påstår 
att det till ordspråk vordna småstadssuperiet till icke ringa del kan tillskrifvas 
dessa linjerade byars yttre tristesse.

Stelheten stannar ej endast vid de stora öppna platserna, de ödsliga 
gatorna och de vid dem med falskt ordningsinne uppradade husen, utan 
systematiseringsbegäret utsträckes äfven till planteringarna. Såsom man gjort i 
stora städer, så gör man ock här; träden radas upp i räta linjer med precis 
lika stort mellanrum. Dessa böra ovilkorligen vara af samma slag - hälst 
lind eller alm. Barrträd, som kunde skänka ögat fröjd äfven under de långa 
vintermånaderna, föraktar man.

Det ges exempel på att man i sitt sinne för ordning går så långt att i den 
härligaste naturliga park planteras lindar i rader mellan vildt vuxen tall och 
björk för att, då tiden är mogen, allt som påminner om den fria naturens 
behag må kunna sopas bort. Och den naturliga mattan af lingonris och ljung, 
ur hvilken skogens vilda blomster sticka fram, skall mäjas bort och försvinna 
för den slätrakade gräsplanen. Den enskilde tomtegaren är radikalare än 
stadens fäder, han kalhugger sin tomt för en famn ved och ett potatisland.

På ofvannämda sätt anlagd samt ansad och rensad från allt, som kunde 
gifva intryck af natur och frihet, framstår den moderna småstaden sådan den 
tyvärr af mången anses böra vara.

61



Ehuru en liten stad alltid bör anläggas så att möjlighet finnes för en 
betydande utveckling, bör dock vid dess daning, då dessutom 
äro små, helt andra principer fä göra sig gällande än de som tillämpas vid 
storstäders utvidgning. En faktor som isynnerhet bör tagas med i räkningen, 
men vid hvilken oftast intet afseende fästes, är skalan eller proportionerna. 
För att en människa skall känna sig "hemvarm” måste en viss dimensionel 
proportion mellan henne och omgifningen existera.

Detta erfar den förstående läsaren tydligast vid besök i de af våra modernt 
bygga städer, hvilka ännu hafva rester kvar af anläggningar från längesedan 
svunna tider. Gå någongång t.ex. i Borgå gamla stad eller i Abo ”ruskiga, 
oreglerade” kvarter och du skall, tack vare ditt öga för proportionernas 
värkan, oaktadt alla de torftiga byggnader du ser, finna dig glad och värmd 
i dessa små gränder, ty du känner dig där ej för liten. Och ditt sinne 
fängslas af all den naturligt framsprungna omväxling och nyckfullhet, 
möter dig öfverallt på din vandring. Blickar du in genom den öfverbyggda 
porten, mötes ditt öga af den mest pittoreska lilla gård på alla sidor omsluten 
af bus så låga att du nästan når taket med handen. Så återvänder du till 
den ordnade staden, kommer kanske till ett ”propert torg”, "stadens ståt
ligaste plats”, stort som ett fält. I stället för de väldiga stenmassor med 
dominerande verkan som du skulle fordra såsom platsbegränsning, finner 
du kanske låga, spridda trähus, lämnande i torgväggen stora hål, ur hvilka 
tomheten framskymtar. Skall du ej här känna dig kall, liten och öfvergifven? 
Månne icke den kände agorafobie, rädslan att passera stora öppna platser, 
ganska säkert kan tillskrifvas just denna, nervsystemet starkt påverkande 
ödslighet, som betingas af den permanenta dissproportionen mellan torgrum
mets golf och väggar.

Det kan anmärkas att i en stor stad en vida större "skillnad i skalan' 
måste råda mellan människan och hennes omgifning. Det är nog sant, 
här tränges behofvet af de små måttens hemtrefnad åt sidan af omgifningens 
ofta imponerande storslagenhet och arkitektoniska monumentalitet, medan 
i själfva verket proportion mellan plats och omgifning äro rätt afvägda och 
icke som i en småstad afskräckande. Och man plågas ej af sin litenhet, ty 
man känner sig såsom en del af den rörliga massa, som utfyller af stånden.

Ett litet samhälle kunde anläggas och bebyggas kanske på följande sätt: 
gatunätet, som drages med beaktande af terrängförhållandena, väderstreck, 
förutbefintliga vägar etc., förgrenar sig från en centraldel, markerad af kanske 
endast en hufvudåder i förening med en offentlig plats. Denna, stadens kärna, 
afses att bebyggas med större hus enligt sammanhängande byggnadssätt, så 
att vid torget sammanföres, med arkitektonisk beräkning, offentliga bygg
nader, affärshus, hallar och dylikt samt vid stadens pulsåder företrädesvis 
hyreshus med butik- och kontorslokaler. Härigenom bildas ett affärscentrum, 
hvilket kan erhålla en viss monumental prägel och där stadsbon alltid är i 
tillfälle att om han så vill stimuleras af trafikens och affärslifvets rörlighet. 
Den närmaste omgifningen upptages af kvarter för mindre tomter med 
fristående hus (hvilka ingalunda nödvändigtvis måste ställas vid gatugränsen).

resurserna

som

men
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Vanlig gatubredd reserveras, men endast den för trafiken erforderliga bredden 
anlägges som väg. Hvad öfrlgt blir bibehålies trädbevuxet, om terrängen bär 
träd eller i annat fail förses med fritt anordnade trädgrupper, - barr- och 
löfträd om hvarandra. Mellan trädstammarna söker sig gångstigen eller 
trottoaren fram. Också kunde den obehöfliga gatudelen disponeras af tomt

såsom förgårdar. Då stadens utveckling så fordrar, uttages helaegarene
gatubredden, samtidigt bebyggas tomterna med större hus. Området utanför, 
utgörande den omfångsrikaste delen af stadsmarken, upplåtes till villatomter. 
Här bör den landtliga karaktären i högsta möjliga grad bibehålls, hvarför 
ock endast smala vägar och gångstigar slingra sig fram mellan bergsklintarna, 
- från hvilka här och där villor framskymta mellan trädstammarna. Här 
parcellerar bebyggaren ett så stort stycke mark han önskar och anordnar 
sin tomt nästan såsom han behagar. För fabriker och liknande inrättningar 

särskilda områden på andra håll. För att ej alltför mycket fresta 
älskaren af egen potatistäppa att barskrapa sin tomt reserveras hvar så 

områden för trädgårdsland, där han till nytta och nöje för sig på

reserveras

passar
egen torfva odlar sin köksflora.

Detta vore endast några I sina hufvuddrag skisserade principer, som 
möjligtvis kunde följas vid grundandet af ett litet samhälle. Vid detta arbete 
bör ej endast det praktiska förståndet utan äfven den vakna blicken för det 
sköna blifva bestämmande. För samhällets egen utveckling skull bör man se 
till att genom trefnadens inflytande kunna kvarhålla där beboaren, som nu 
känner vistelsen I småstaden som ett tvång. Likaså bör något värde och 
någon betydelse tillmätas den förädlande Inverkan, som en harmonisk och 
vacker omgifning har vid danandet af det uppväxande släktets sinne.
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VUOSIKERTOMUS 1963

Vuoden 1963 aikana Suomen Taideteollisuusyhdistys on saattanut toteuttaa 
joitakin pitkään suunnitteilla olleita tavoitteita ja yhdistys toivoo tämän 
kitsevän toiminnan rikastumista ja toimintakentän laajentumista.

mer-

MUSEO

Yhdistyksen taideteollisuusmuseon kokoelmat ovat olleet koko vuoden 
uudelleenjärjestelyn ja inventoinnin kohteena, tätä työtä on suorittanut tai
teilija Kaj Franckin johtama oppilasryhmä Taideteollisesta oppilaitoksesta. 
Yhdistyksen taholta on Taideteollisuusmuseon asioita hoitanut apulaisjohtaja 
Martti Vuorenjuuri. Taideteollisuusmuseon kokoelmien järjestelyn ja museon 
uudistussuunnitelmien vuoksi herra Vuorenjuuri on käynyt tutkimassa paitsi 
kotimaisten museoiden, myös kymmenkunnan ruotsalaisen museon varastointi-, 
arkistointi- ja restaurointitapoja. Paitsi kortistointia on myös museon kokoel
mien valokuvaus pantu alulle. Taideteollisuusmuseon kokoelmat ovat edelleen 
olleet sijoitettuina Victor Ekin varastoon. Kokoelmia varten on rakennettu täy
delleen uudet varastohyllyt ja mahdollisuuksien mukaan on kokoelmista toi
mitettu restauroitavaksi ja puhdistettavaksi esineitä, ennenkaikkea tekstiilejä. 
Pieni osa Taideteollisuusmuseon Jugend-kokoelmista oli näytteillä Taidemu
seon 100-vuotisjuhlanäyttelyn yhteydessä, joka pidettiin Ateneumissa syksyllä. 
Tulevana kesänä on tarkoitus järjestää Taideteollisuusmuseon näyttely koko 
kesän ajaksi Ateneumiin. Näyttelyssä on esillä suppea valikoima museon ko
koelmista ja erikoisnäyttely Jugend-tyylistä. Näiden Taideteollisuusmuseon 
kesänäyttelyiden sarjaa Ateneumissa on tarkoitus jatkaa.

Museon kokoelmia on vuoden aikana kartutettu tilaamalla kaksi monumen- 
taalikuvakudosta tekstiilitaiteilija Dora Jungilta ja Margareta Ahlstedt- 
WMIandtilta. Kumpikin teos valmistuu kevään 1964 kuluessa. Edelleen on mu
seo saanut lahjoituksina vastaanottaa Walter Jungin perillisiltä Walter Jungin 
piirtämän työpöydän vuodelta 1903 ja Oy Victor Ek Ab:ltä Sigurd Frosteruk- 
sen piirtämän kaluston vuodelta 1905, kumpikin lahjoitus edustaa suomalaista 
Jugendia.

Ulkomaiset museot ovat hankkineet Taideteollisuusyhdistyksen kautta ko
koelmiinsa suomalaista taideteollisuutta yhdistyksen järjestämien näyttelyiden 
yhteydessä seuraavasti:

Kansallismuseo, Tukholma: Dora Jungin kuvakudos "Kyyhkyset" sekä Tam- 
pella-damasti ”Viivojen leikki", Alvar Aallon vanerinen Paimio-tuoli (Artek), Sa- 
voy-malja kirkkaana (Karhula-littala) sekä kolmijalkainen palli (Artek), Birger
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Kaipiaisen suuri keramiikkavati N:o 686/37 (Wärtsilä—Arabia), Timo Sarpanevan 
lasimalja N:o 3813 (Karhula-littala), Bertel Gardbergin hopeinen kastikemalja 
(Hopeatehdas), Uhra Simberg-Ehrströmin ryijy "Gammal" (Suomen Käsityön 
Ystävät) ja Eva Brummerin ryijy "Aika" (Neovius).

Landesgewerbemuseum, Nürnberg: Kaj Franckin lasilehtokurppia 2 kpl 
(Wärtsilä—Nuutajärvi), Bertel Gardbergin sormus, jossa savukvartsi sekä kaksi 
rannerengasta ja Canton-tarjoiluvati (Hackman & Co), Saara Hopean lasista 
ja metallista valmistettu tuhkakuppi (Wärtsilä—Nuutajärvi), Tapio Wirkkalan 
jäävuoria kolmea eri kokoa (Karhula-littala), Eero Rislakin kahvikannu (Am
mus-Sytytin), Timo Sarpanevan pata mustana (Rosenlew) ja kaksi lasimaljaa 
(Karhula-littala), Aune Siimeksen posliinia 4 kpl (Wärtsilä—Arabia).

Victoria & Albert Museum, Lontoo: 2 Nanny Stillin Ambra-kynttilänjalkaa 
(Riihimäen Lasi), 3 Timo Sarpanevan pinottavaa pulloa, 1 taidelasivati ja 
-malja sekä Tapio Wirkkalan taidelasimaljakko ja 2 jäävuorta (Karhula-littala).

Riihimäelle on perustettu lasimuseo, jonka kokoelmiin hum.kand. Olavi 
Penttilä kerää esineistöä maassamme toimineiden lasitehtaiden seuduilta. 
Kaikkiaan on Suomessa toiminut 66 lasitehdasta.

I

KOTIMAISET NÄYTTELYT

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran kutsumana osallistui myös Suomen 
Taideteollisuusyhdistys seuran 100-vuotisjuhlanäyttelyyn Seinäjoella 1 
8. 63 omalla näyttelyllä Seinäjoen tyttölyseossa. Näyttelyn avauksen suoritti 
maanviljelysneuvos Lars Björkenheim. Tasavallan presidentti kunnioitti näytte
lyn avajaisia läsnäolollaan. Noin 12.000 kävijää tutustui näyttelyyn. Näyttely- 
arkkitehteina toimivat taiteilijat Eric Johann ja Börje Rajalin.

Uusimman ryijytaiteemme näyttely järjestettiin taidegalleria Agorassa Hel
singissä 14. — 30. 12. 63. Näyttelyssä esitettiin parikymmentä viime vuosina 
valmistettua ryijyä, joista useat olivat ensi kertaa näytteillä. Näyttelyyn liittyi 
iltaisin taidegallerian elokuva-aulassa taideteollisuusfilmien esityksiä. Näytte
lyssä kävi noin 800 henkeä. Ryijyjen valinnan ja ylöspanon hoitivat taiteilijat 
Lisa Johansson—Pape ja Hulda Potila.

I 4.

ULKOMAISET NÄYTTELYT i

Finlandia Pariisissa. Kiertävä taideteollisuusnäyttely Finlandia, jonka arkki
tehtina on taiteilija Timo Sarpaneva, oli Pariisin Grand Palais’sa 15. 2. — 20. 
3. 63. Näyttely oli järjestetty Ranskan ulkoasiainministeriön kulttuuriosaston 
kutsumana ja sen avasi ministeri André Malraux, joka myöhemmin Suomessa 
valtiovierailulla ollessaan esitti toivomuksen uudesta näyttelystä Pariisissa. 
Hänen toivomuksensa mukaan tässä näyttelyssä olisi sekä vanhoja että uusia 
suomalaisia ryijyjä sekä vanhaa, keskiaikaista kirkkotaidettamme. Näyttelyssä 
oli yli 19.000 kävijää.
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Suomen Viikon yhteydessä Kööpenhaminassa yhdistys järjesti Suomen 
Messujen pyynnöstä oman taideteollisuusnäyttelyn Falconercenterissä 29. 3. — 
7 4. 63. Näyttelyn arkkitehtina oli taiteilija Eric Johann ja siihen tutustui noin
20.000 kävijää.

Buenos Airesissa, Argentiinassa järjestettyyn ensimmäiseen kansainväli- 
teollisen muotoilun näyttelyyn otti yhdistys osaa. Näyttely pidettiin Bue-seen

nos Airesin kaupungin Museo de Arte Modernossa 2. — 31. 5. 63. Näyttelyn 
järjesti Centro de Investigación del Diseño Industrial ja sitä tukivat sekä 
Instituto Nacional de Tecnologiå Industrial että Buenos Airesin kaupunki. 
Sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaara vieraili näyttelyn yhteydessä luennoitsijana 
Buenos Airesissa. Kuukauden aikana näyttelyssä kävi noin 50.000 henkeä.

Finlandia vieraili Nürnbergissä Landesgewerbemuseumissa 6. 9. - 3. 11. 63. 
Näyttely aloitti Länsi-Saksan kiertueen ja tämän näyttelysalan avasi opetus
ministeri Armi Kosia. Nürnbergin näyttelyssä kävi noin 9.000 vierasta. Baijerin 
radio lähetti 3 ohjelmaa näyttelystä, televisio yhden. Nürnbergistä Finlandia 
siirtyi Hampuriin Museum für Kunst und Gewerbeen, jossa se oli avoinna 
29. 11. - 26. 12. 63. Noin 30.000 kävijää oli tässä näyttelyssä. Hampurin näyt
telyn yhteydessä järjestettiin kaupungissa Ulkomaankauppaliiton toimesta tai- 
deteollisuustuotteiden myyntikampanja.

Ulkomaisten näyttelysuunnitelmien osalta mainittakoon seuraavaa: Finlan
dia kiertää Länsi-Saksassa edelleen, München ja Essen ovat seuraavat vierai
lukohteet. Neuvottelujen alaisena on näyttelysarja Yhdysvalloissa Smithsonian 
Institute'in kutsumana, samoin Meksikko ja Australia ovat näyttelyjen ohjel- 

jälkimmäisessä maassa tullaan järjestämään joko yhteispohjoismainenmassa,
tai vain suomalainen taideteollisuusnäyttelykierros. Japanissa avataan taids- 
teollisuusnäyttely Tokiossa 15. 5. Näyttelyn on suunnitellut taiteilija Timo Sar- 

Milanon Triennale, joka siirrettiin vuoteen 64, avataan toukokuun lo-paneva.
pulla. Teemana on vapaa-aika. Maamme osasto, jonka suunnittelukilpailun voit
tivat taiteilijat Antti ja Vuokko Nurmesniemi, tulee seuraamaan tiukasti ohjel- 

Triennalen kansainvälisen osaston suunnittelukomitean jäseneksi pohjoismaa.
maiden edustajana ovat pohjoismaiset sisaryhdistyksemme valinneet arkkitehti
Jonas Cedercreutzin

LEHDISTÖ

Tarkistettuja taideteollisuutta käsitelleitä kotimaisia lehtikirjoituksia oli 
vuonna 1963 1.537 kpl.

Taideteollisuusyhdistyksen lehdistötiedonannot on välitetty - lukuunotta
matta yhdistyksen järjestämiä lehdistövastaanottoja — Taloudellisen tiedotus
toimiston ja Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelun kautta maan lehdis
tölle. Edelleen on yhdistys informoinut radion ja television kautta. Herra Vuo
renjuuri toimitti syyskaudella Tesvisiossa säännöllistä muotoilun probleemeja 
yleistajuisesti esittelevää televisiosarjaa.
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Ulkomaisessa tiedotustoiminnassa lehdistölle on tärkeimpänä muotona ollut 
lehtimiesvlerailut, joita yhdistys on järjestänyt sekä omasta aloitteestaan että 
vastannut Ulkoasiainministeriön tai eri laitosten maahamme kutsumien lehti
miesten taideteollisuuteen liittyvästä ohjelmasta ja opastuksesta. Yhdistys on 
myös avustanut Suomen ulkomaankauppaliiton lehden "Designed in Finland”
julkaisemisessa.

Maassamme vierailivat toimittajat Ulla Wiklund ja Titti Courouclis sekä kaksi 
valokuvaajaa ruotsalaisesta Feminasta. Heidän ohjelmansa laadittiin yhdistyk- 

toimesta. Lehti on sittemmin julkaissut erittäin runsaasti värikuvia sisältä
vän sarjan suomalaisesta muotoilusta. Edelleen mainittakoon lehtimiesvierai- 
luista seuraavat, joiden ohjelman yhdistys hoiti: Länsi-Saksasta toimittajat 
Ernst-Ulrich Fromm - Die Welt, Richard Thilenius — Süddeutsche Zeitung 
ja Walter Bauer-Heyd, Italiasta Eugenio Gentili-Tedeschi — Abitare, Milano,

The Guardian, Manchester, Yhdysvalloista

sen

Englannista Peta Fordham 
George O’Brien - New York Times, John Bainbridge - New Yorker, Norman 
Kent — The American Artist, Mary Davis Gillies — McCall’s Magazine.

VIERAAT

Ulkomaisista vieraista mainittakoon parikymmentä muotoilijaa käsittänyt 
ryhmä Japanista, The Osaka Design Group, AID-ryhmän noin 40 muo
toilijaa Yhdysvalloista ja Svenska Slöjdföreningenin Facksektionin vierailu, 
noin 30 henkeä. Edelleen yhdistys neuvoi ja avusti useita maassamme stipen
diaatteina vierailevia taiteilijoita: Marion MacKay, Derek Clegg ja Lois Sherlock 
Englannista, Teresa Kruczewska Puolasta, Magdala do Valle Amado Brasi
liasta. Kaksi viimeksi mainittua olivat maassamme UNESCOn stipendiaatteina. 
UNESCOn kautta oli neiti Eeva-Liisa Korhonen saanut 8 kuukauden stipen
din Tanskaan sisustusarkkitehtuurin opiskelua varten. UNESCO on vuosina 
1960-63 järjestänyt suomalaiseen muotoiluun tutustumista varten ulkomaalai
sille seitsemän stipendiä Suomeen. Nämä stipendit ovat menneet seuraaviin 
maihin: Belgia, Brasilia, Englanti ja Ranska.

Yhdistyksessä vieraili edelleen prof. James A. Schwalbach ja prof. Mathilda 
V. Schwalbach Wisconsinin yliopistosta Yhdysvalloista. He tutkivat käsityökou- 
lutusta Suomessa. Taideteollisuutta edustavien sisarjärjestöjen ja liikkeiden 
edustajia on yhdistyksessä vieraillut seuraavista maista: Ranska, Ruotsi, Saksa, 
USA, Englanti, Australia, Japani.

TUNNUSTUKSIA

Suomen Leijonan Ritarikunnan Pro Finlandia-mitalin on tasavallan presi
dentti myöntänyt taiteilija Birger Kaipiaiselle.

Helsingin kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa American Institute 
of Interior Designers’in presidentti Roy F. Beai jakoi myös järjestönsä suo-
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malaisille myöntämät kunniakirjat seuraavasti: Honorary Membership: herra 
H. O. Gummerus; Design Associates: taiteilijat Kaj Franck, Bertel Gardberg, 
Lisa Johansson-Pape, Dora Jung, Birger Kaipiainen, sisustusarkkitehdit Antti 
Nurmesniemi, Ilmari Tapiovaara, taiteilijat Paavo Tynell, Helena Tynell, Tapio 
Wirkkala, Rut B ryk, Timo Sarpaneva; Education Associate: sisustusarkkitehti 
Olli Borg; Press Associate: toimittaja Benedikt Zilliacus; Citation of Merit: 
neiti Maria Wirkkala; Citations of Appreciation: herrat Reino Routamo, Åke 
Tjeder, Jyrki Tuukkanen.

Royal Society of Arts, Lontoo, on antanut taiteilija Timo Sarpanevalle ni
mityksen Honorary Royal Designer of Industry. Seuran sääntöjen mukaan 
Faculty of Royal Designers’in ulkomaisten ja englantilaisten jäsenten määrä 
ei saa ylittää viittäkymmentä.

Taiteilijat Marjatta Metsovaara ja Nanny Still saivat belgialaisen kunniakir
jan "Lauréat de la séléction nationale d'industrial design '63 ”.

American Craftsmen’s Council kutsui toimitusjohtaja H. O. Gummeruksen 
kutsuvieraaksi kesäkuussa 1964 USA:ssa pidettävään taideteollisuuskongressiin.

PALKINTOJA JA APURAHOJA

Lunning-palkinnon saivat hopeaseppä Börje Rajalin sekä ruotsalainen ke
raamikko Karin Björqvist. Palkinnon luovutustilaisuudessa taiteilija Rajalin 
vastaanotti sen rouva Maire Gullichsenilta ja herra H. O. Gummerukselta. Lun
ning-palkinnon määrää on nostettu 7.000 US dollariin, jonka palkitut taiteilijat 
jakoivat tasan.

Yhdistyksen Kaunis-Koti —apuraha jaettiin keraamikko Olli Vasalle jatko-opin
toja varten Minnesotan yliopistossa Duluthissa ja sisustusarkkitehti Olavi Ruotti- 
selle museotekniikkaan tutustumista varten Euroopassa. Olli Vasa sai myös 
Minnesotan yliopistolta apurahan opiskeluun siellä.

Taiteilija Tapio Wirkkala on voittanut ensimmäisen palkinnon Faenzan kau
pungin järjestämässä kansainvälisessä keramiikkakil pai lussa. Kilpailussa jaet
tiin kolme ensimmäistä palkintoa. Wirkkala voitti myös ensimmäisen palkinnon 
Badische Anilin- und Sodawarenfabrikenin, Länsi-Saksa, järjestämässä muo
visia kahviastiastoja käsittävässä kilpailussa. Ensipalkintoja jaettiin viisi.

Taiteilijat Rut B ryk ja Tapio Wirkkala saivat yhteisesti aikakauslehti Domuk- 
obeliskin 1963. Lehti jakoi näitä obeliskejä kuusi kuluneena vuonna. 

American Institute of Interior Designers (AID) luovutti täällä vieraillessaan 
kunniakirjat myöntämistään palkinnoista taiteilijoille Rut B ryk, Timo Sarpaneva 
ja Tapio Wirkkala sekä sisustusarkkitehti Ilmari Tapiovaaralle.

California State Fair'issä voittivat tekstiilitaiteilijat Kirsti Ilvessalo, Lempi 
Koski, Rakel Sillanpää ja Liisa Hämäläinen kaikkiaan 7 kultamitalia.

Tekstiilitaiteilija Liisa Suvanto voitti Grand Prix'n Bigelow-Sanford-yhty- 
män mattokilpailussa. Hän sai samassa kilpailussa myös yhden ensimmäisen 
ja yhden kolmannen palkinnon. Samassa kilpailussa sai taiteilija Sirkka Autio-

sen
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Pölkky nen kaksi ensimmäistä palkintoa. Edelleen palkittiin tekstiilitaiteilijat 
Lea Eskola, Mariaana von Knorring, Eva Brummer, Hulda Potila ja Kirsti Ran
tanen.

Hopeaseppä Björn Weckströmin kilpailutyö palkittiin lunastuksella norja
laisessa Norstaal-kilpailussa.

Pianotaiteilija Elisabeth Mellenius on lahjoittanut yhdistyksen toiminnan 
tukemiseksi 410 mk. Tämä summa on johtokunnan päätöksellä liitetty yhdis
tyksen hallinnassa oleviin stipendirahastoihin Elisabeth Mellenluksen apurahan 
nimellä.

TOIMISTO

Yhdistyksen neuvotteleva kirjeenvaihto on ollut edelleen erittäin laajaa, 
diaarien mukaan yhdistys on lähettänyt 3.273 kirjettä. Saapuneiden kirjeiden
lukumäärä oli noin 1.600 kpl.

Taideteollisuusyhdistyksen toimitusjohtajana on herra H. O.
Apulaisjohtajaksi nimitettiin elokuun 1. päivästä 1963 herra Martti Vuo-

Gum-
merus.
renjuuri, jonka tehtäviin kuuluu erikoisesti hoitaa kotimaan toimintaa. Yhdis
tyksen sihteeristöön kuuluvat rouvat Harriet Andersson ja Talvikki Lintinen, 
näyttelysihteerinä toimii neiti Kirsti Berg. Yhdistyksen kassanhoitaja on rouva
Irja Hellen.

Yhdistys on elokuussa päässyt muuttamaan uuteen huoneistoon Teolli
suustalossa Eteläranta 10.

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 3.656, joista maksavia jäseniä 2.308 ja 
vapaajäseniä 1.348. Yhteisöjäseniä on yhdistyksellä 43.
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ÅRSBERÄTTELSE 1963

Ar 1963 har Konstflitföreningen i Finland kunnat förverkliga några länge 
förberedda planer, och föreningen hoppas att detta innebär att verksamheten 
berikas och verksamhetsfältet utvidgas.

MUSEET

Samlingarna i Föreningens konstindustrimuseum har under hela året varit 
föremål för omorganisation och inventering. Detta arbete har utförts av en 
elevgrupp från Konstindustriella läroverket under ledning av konstnär Kaj 
Franck. Från föreningens sida har Konstindustrimuseets angelägenheter skötts 
av direktörsassistent Martti Vuorenjuuri. I samband med omorganisationen 
av Konstindustrimuseets samlingar och den planerade renoveringen av museet 
har herr Vuorenjuuri studerat lagrings-, arkiverings- och restaureringsmetoder 
både på inhemska museer och ett tiotal svenska museer. Man har börjat upp
rätta ett kortregister och fotografera museets samlingar. Konstindustrimuseets 
samlingar har fortfarande varit placerade i Victor Eks lager. Helt nya lager
hyllor har byggts för ändamålet och i mån av möjlighet har museiföremål, 
särskilt textilier, lämnats till restaurering och rengöring. En liten del av 
Konstindustrimuseets Jugend-samlingar var utställd i samband med Konst
museets 100-årsjubileumsutställning i Ateneum på hösten. Inkommande som
mar har man för avsikt att anordna en utställning av Konstindustrimuseets 
samlingar i Ateneum, och utställningen kommer att hållas öppen hela som- 

Utställningen skall omfatta ett litet urval av museets samlingar samtmaren.
en specialutställning av Jugend-stil. Meningen är att denna serie av Konst
industrimuseets sommarutställningar i Ateneum skall fortsätta.

Museets samlingar har under årets lopp utökats genom att man beställt 
två monumentalgobelänger av textilkonstnärerna Dora Jung och Margareta 
Ahlstedt-Willandt. Båda vävnaderna blir färdiga på våren 1964. Museet har av 
Walter Jungs arvingar som gåva fått emottaga ett av Walter Jung ritat 
arbetsbord från år 1903 och av Oy Victor Ek Ab ett av Sigurd Frosterus ritat 
möblemang från år 1905. Vardera donationen representerar finländsk Jugend.

75



Kun piirrän tuolin tarkoi
tuksellisesti syrjäyttäen to
tunnaiset 
epäonnistun useimmiten. 
Kun yritän kehitellä aikai
sempien sukupolvien pe
rinteitä, uskon saavani 
aikaan kestävämpiä tulok-

muotoseikat,

sia.
Etsin harmonista vastakoh
taisuutta pyöreiden muo
tojen ja rakenteellisen 
suoraviivaisuuden kesken. 
Luulen puun olevan omaa 
alaani: sitä voi muotoilla 
täsmällisesti sekä kynän 
että koneen avulla. Tun
nen olevani harhateillä 
muoviajan 
muotomaailmassa. Se to
sin tarjoaa jännittäviä mut
ta samalla vieraita näkö
aloja. Minulle.

Ritar jag en stol, som de
monstrativt bryter sig ut ur 
traditionens 
misslyckas jag oftast. Gör 
jag försök att bygga vida
re på vad andra lämnat i 
arv, tror jag att jag når 
mer varaktiga resultat.
Jag söker en harmonisk 
kontrastverkan mellan kur
va och konstruktiv rätlin- 
jighet. Träet tror jag vara 
mitt: det kan formas exakt 
med både penna och ma
skin. Jag känner mej lite 
vilsen i plastålderns upp
mjukade formvärld. Den 
bjuder spännande men än 
så länge främmande pers
pektiv. För mej.

w'
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formkrets,
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Utländska museer har genom Konstflitföreningen i samband med förenin
gens utställningar förvärvat följande finländska konthantverksföremål till sina 
samlingar:

Nationalmuseet, Stockholm: Dora Jungs gobeläng ”Duvorna” samt Tam- 
pella-damasten ”Linjespel”, Alvar Aaltos Pemar-stol av faner (Artek), en klar 
Savoy-skål (Karhula-Iittala) samt en trebent pali (Artek), Birger Kaipiainens 
stora keramikfat N:o 686/37 (Wärtsilä-Arabia), Timo Sarpanevaa glasskål N:o 
3813 (Karhula—Iittala), Bertel Gardbergs såsskål i silver (Hopeatehdas), Uhra 
Simberg-Ehrströms rya "Gammal” (Finska Handarbetets Vänner) och Eva 
Brummers rya ”Tid” (Neovius).

Landesgewerbemuseum, Nürnberg: Kaj Francks morkulior av glas 2 st 
(Wärtsilä-Notsjö), Bertel Gardbergs ring med rökkvarts samt två armband och 
en Canton-bricka (Hackman & Co), Saara Hopeas askkopp av glas och metall 
(Wärtsilä-Notsjö), Tapio Wirkkalas isberg i tre olika storlekar (Karhula- 
Iittala), Eero Rislakkis kaffekanna (Ammus-Sytytin), Timo Sarpanevas gryta i 
svart (Rosenlew) och två glasskålar (Karhula-Iittala), Aune Siimes' porslin 
4 st (Wärtsilä—Arabia).

Victoria & Albert Museum, London: 2 st Nanny Stills Ambraljusstakar 
(Riihimäen Lasi), 3 st Timo Sarpanevas stapelbara flaskor, 1 st konstglasfat 
och -skål samt Tapio Wirkkalas konstglasvas och 2 st isberg (Karhula-Iittala).

I Riihimäki har grundats ett glasmuseum, dit hum.kand. Olavi Penttilä sam
lar föremål från trakter där det funnits glasbruk. I Finland har det funnits 
inalles 66 glasbruk.

INHEMSKA UTSTÄLLNINGAR

På inbjudan av Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura i Seinäjoki deltog även 
Finland i denna förenings 100-årsjubileumsutställningKonstflitföreningen

1. - 4. 8. 63 med en egen utställning i Seinäjoki flicklyceum. Utställningen 
öppnades av lantbruksrådet Lars Björkenheim. Republikens president hedrade 
öppningshögtidligheten med sin närvaro. Utställningen besöktes av c:a 12.000 
personer. Såsom utställningsarkitekter fungerade konstnärerna Eric Johann
och Börje Rajalin.

En utställning av vår nyaste ryakonst anordnades i konstgalleri Agora i 
Helsingfors 14. — 30. 12. 63. På utställningen visades ett tjugotal ryor som 
vävts under de senaste åren, och många av dem var nu utställda för första 
gången. I samband med utställningen förevisades i konstgalleriets filmsal om 
kvällarna filmer som behandlade konstindustrin. Utställningen besöktes av 
omkring 800 personer. Ryorna utvaldes och hängdes upp av konstnärerna 
Lisa Johansson-Pape och Hulda Potila.
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UTLÄNDSKA UTSTÄLLNINGAR

Finlandia i Paris. Den ambulerande konstindustriutställningen Finlandia, 
vars arkitekt är konstnär Timo Sarpaneva, hölls öppen i Grand Palals i Paris 
15. 2. — 20. 3. 63. Utställningen arrangerades på inbjudan av kulturavdelnin- 

vid franska utrikesministeriet och den öppnades av minister André Mal- 
vid sitt officiella besök i Finland framförde ett önskemål om 

utställning i Paris. Denna utställning skulle omfatta både gamla och

gen
raux som senare
en ny
nya finländska ryor samt medeltida kyrkokonst från vårt land. Finlandia-utställ- 
ningen besöktes av över 10.000 personer.

I samband med en Finlandsvecka i Köpenhamn arrangerade föreningen 
på inbjudan av Finlands Mässa en egen konstindustriutställning i Falconer- 
center 29. 3. - 7. 4. 63. Utställningsarkitekt var konstnär Eric Johann och
utställningen besöktes av omkring 20.000 personer.

Föreningen deltog i den första internationella utställningen av industriell 
formgivning i Buenos Aires, Argentina. Utställnnigen hölls i stadens Museo 
de Arte Moderno 2. - 31. 5. 63. Arrangör var Centro de Investigación del 
Diseño Industrial och utställningen understöddes både av Instituto Nacional 
de Tecnologia Industrial och Buenos Aires’ stad. Inredningsarkitekt Ilmari 
Tapiovaara gästade Buenos Aires som föreläsare i samband med utställnin
gen. Under den månad utställningen pågick besöktes den av omkring 50.000
personer.

Finlandia gästade Landesgewerbemuseum i Nürnberg 6. 9. —
Därmed inleddes en turné i Väst-Tyskland och den öppnades av undervis
ningsminister Armi Hosia. I Nürnberg besöktes utställningen av c:a 9.000 per- 

Bajerska radion sände 3 program om denna utställning och televisio
nen ett program. Från Nürnberg flyttades Finlandia till Hamburg, Museum 
für Kunst und Gewerbe, där den var öppen 29. 11. — 26. 12. 63. C:a 30.000 

besökte utställningen. Utrikeshandelsförbundet arrangerade I sam-

3. 11. 63.

soner.

personer
band med utställningen i Hamburg en försäljningskampanj för konsthant
verksprodukter.

Beträffande planerna på utställningar I utlandet kan nämnas följande: Fin
landia turnerar alltjämt i Väst-Tyskland och kommer närmast att gästa Mün
chen och Essen. Underhandlingar pågår om en utställningsserie i Förenta 
Staterna på inbjudan av Smithsonian Institute. Även Mexiko och Australien 
ingår i utställningsprogrammet, och i det sistnämnda landet anordnas antin- 

samnordiska eller enbart finländsk utställningsturné. I Tokio, Japan, 
konstindustriutställning den 15. 5. Utställningen har planerats av

gen en
öppnas en
konstnär Timo Sarpaneva. Triennalen i Milano, som framsköts till år 1984, 
öppnas i slutet av maj. Utställningens tema är fritiden. Tävlingen om plane-

konstnärerna Antti och Vuokko Murring av vårt lands avdelning vanns av 
mesniemi. Avdelningen kommer strikt att följa programmet. Till represen
tant för de nordiska länderna i planeringskommittén för Triennalens interna
tionella avdelning har våra nordiska systerföreningar valt arkitekt Jonas
Cedercreutz.
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PRESSEN

Ar 1963 var antalet kontrollerade inhemska tidningsartiklar on konstin
dustri 1.537 st.

Konstflitföreningens pressmeddelanden har — med undantag för förenin
gens pressmottagningar — förmedlats till landets tidningspress genom Eko
nomiska Informationsbyrån och Suomen Kulttuurirahastos artikeltjänst. Dess
utom nar föreningen informerat allmänheten via radion och televisionen. Herr 
Vuorenjuuri redigerade under höstsäsongen i Tesvisio en regelbundet åter
kommande serie som i populär form behandlade problem inom formgivningen.

Den viktigaste formen av utländsk informationsverksamhet för pressen ut
gör journalistbesöken. Föreningen har dels på eget initiativ arrangerat sådana 
och dels svarat för det konstindustriella programmet vid journalistbesök som 
anordnats av utrikesministeriet eller olika inrättningar. Föreningen har även 
medverkat vid utgivningen av Finlands utrikeshandelsförbunds publikation 
"Designed in Finland".

Vårt land gästades av redaktörerna Ulla Wiklund och Titti Courouclis samt 
två fotografer från den svenska tidskriften Femina. Deras program samman
ställdes på föreningens försorg. Tidskriften har sedermera publicerat en serie 
med talrika färgbilder om finländsk formgivning. Av journalistbesöken må 
ytterligare nämnas följande, vilkas program ombesörjades av föreningen: 
från Väst-Tyskland redaktörerna Ernst-Ulrich Fromm - Die Welt, Richard 
Thilenius - Süddeutsche Zeitung och Walter Bauer-Heyd, från Italien Eugenio 
Gentili-Tedeschi - Abitare, Milano, från England Peta Fordham - The Guar
dian, Manchester, från Förenta Staterna George O’Brien — New York Times, 
John Bainbridge — New Yorker, Norman Kent — The American Artist, Mary 
Davis Gillies — McCall’s Magazine.

GÄSTER

Av utländska gäster kan nämnas en grupp omfattande ett tjugotal form
givare från Japan, The Osaka Design Group, en AID-grupp på c:a fyrtio form- 

från Förenta Staterna och en grupp på c:a 30 personer från Svenskagivare
Slöjdföreningens Facksektion. Dessutom gav föreningen råd och bistånd åt 
många konstnärer som gästade vårt land som stipendiater: konstnärerna 
Marion MacKay, Derek Clegg och Lois Sherlock från England, Teresa 
Kruczewska från Polen, Magdala do Valle Amado från Brasilien. De två sist
nämnda besökte vårt land som UNESCO-stipendiater. Genom UNESCO hade
fröken Eeva-Liisa Korhonen fått ett stipendium för att i 8 månader studera 
inredningsarkitektur i Danmark. UNESCO har under åren 1960—63 utdelat sju 
stipendier till utlänningar för studium av finländsk formgivning i Finland. Dessa 
stipendier har gått till följande länder: Belgien, Brasilien, England och Frank
rike.
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Föreningen gästades dessutom av prof. James A. Schwalbach och prof. 
Mathilda V. Schwalbach från Wisconsin-universitet i Förenta Staterna. De 
studerade handarbetsundervisningen i Finland. Föreningen har haft besök 
av representanter för systerorganisationer och affärsföretag 
branschen från följande länder: Frankrike, Sverige, Tyskland, USA, England, 
Australien och Japan.

konstindustri-

ERKÄNNANDEN

Republikens president har tilldelat konstnär Birger Kaipiainen Pro Fin- 
landia-medaljen av Finlands Lejons Orden.

Vid en högtidlighet i Helsingfors stadshus utdelade presidenten för Ame
rican Institute of Interior Designers, Roy F. Beai, följande av organisationen 
beviljade hedersdiplom: Honorary Membership: herr H. O. Gummerus; Design 
Associates: konstnärerna Kaj Franck, Bertel Gardberg, Lisa Johansson-Pape, 
Dora Jung, Birger Kaipiainen, inredningsarkitekterna Antti Nurmesniemi, Ilmari 
Tapiovaara, konstnärerna Paavo Tynell, Helena Tynell, Tapio Wirkkala, Rut 
Bryk, Timo Sarpaneva; Education Associate: inredningsarkitekt Olli Borg; 
Press Associate: redaktör Benedikt Zilliacus; Citation of Merit: fröken Maria 
Wirkkala; Citations of Appreciation: herrarna Reino Routamo, Äke Tjeder, 
Jyrki Tuukkanen.

Royal Society of Arts, London, har tilldelat konstnär Timo Sarpaneva 
titeln Honorary Royal Designer of Industry. Enligt sällskapets stadgar får 
antalet utländska och engelska medlemmar i Faculty of Royal Designers ej 
överstiga femtio.

Konstnärerna Marjatta Metsovaara och Nanny Still erhöll det belgiska 
hedersdiplomet ”Lauréat de la séléction nationale d'Industrial design '63".

American Craftsmen’s Council inbjöd verkst. direktör H. O. Gummerus till 
konstindustrikongressen i USA i juni 1964.

PRIS OCH STIPENDIER

Lunning-priset tilldelades silversmed Börje Rajalin och den svenska kera
mikern Karin Björkqvist. Vid prisutdelningen emottog konstnär Rajalin sitt pris 
av fru Maire Gullichsen och herr H. O. Gummerus. Lunning-priset har höjts till 
7.000 US dollar, och prissumman delades jämnt mellan de prisbelönade 
konstnärerna.

Föreningens Kaunis Koti-stipendium tilldelades keramiker Olli Vasa för 
fortsättningsstudier vid Minnesota-universitetet i Duluth och inredningsarkitekt 
Olavi Ruottinen för studier i museiteknik i Europa. Olli Vasa fick även av 
Minnesota-universitetet ett stipendium för studier därstädes.
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Konstnär Tapio Wirkkala har vunnit första pris i en av staden Faenza 
arrangerad internationell keramiktävling (I tävlingen utdelades tre första pris. 
Wirkkala vann också första pris i en av Badische Anilin- und Sodawaren
fabriken, Väst-Tyskland, arrangerad tävling som gällde kaffeserviser av plast.
I tävlingen utdelades fem första pris.

Konstnärerna Rut Bryk och Tapio Wirkkala fick gemensamt tidskriften 
Domus' obelisk för år 1963. Tidskriften utdelade sex sådana obelisker under 
det gångna året.

American Institute of Interiör Designers (AID) överlämnade vid besöket 
här till följande konstnärer de hedersdiplom som hör till de beviljade prisen: 
konstnärerna Rut Bryk, Timo Sarpaneva, inredningsarkitekt Ilmari Tapiovaara 
och konstnär Tapio Wirkkala.

Vid California State air vann textilkonstnärerna Kirsti Ilvessalo, Lempi Koski, 
Rakel Sillanpää och Liisa Hämäläinen inalles 7 guldmedaljer.

Textilkonstnärinnan Liisa Suvanto vann Grand Prix I en av Bigelow- 
Sanford-koncernen anordnad tävling som gällde mattor. Hon fick i samma 
tävling också ett första och ett tredje pris. I samma tävling fick konstnär 
Sirkka Autio-Pölkkynen två första pris. Prisbelönade blev också textilkonstnär- 

Lea Eskola, Mariaana von Knorring, Eva Brummer, Hulda Potila ochinnorna 
Kirsti Rantanen.

Silversmed Björn Weckströms tävlingarbete belönades med Inlösen i den 
norska Norstaal-tävlingen.

Pianisten Elisabeth Mellenius har donerat 410 mk till föreningen för att 
understöda dess verksamhet. Denna summa har enligt styrelsens beslut fogats 
till föreningens stipendiefonder under namnet Elisabeth Mellenius’ stipendium.

BYRÅN

Föreningen har alltjämt fört en synnerligen omfattande konsultativ korres
pondens. Enligt diariet har föreningen avsänt 3.273 brev. Antalet anlända 
brev var c:a 1.600 st.

Konstflitföreningen är herr H. O. Gum- 
Till direktörsassistent utnämndes från den 1 augusti 1963 herr Martti

Verkställande direktör
merus.
Vuorenjuuri, och till hans uppgifter hör särskilt den inhemska verksamheten. 
Till föreningens sekretariat hör fru Harriet Andersson och fru Talvikki Linti- 
nen, som utställningssekterare fungerar fröken Kirsti Berg. Föreningens kas
sörska är fru Irja Hellén.

Föreningen kunde i augusti flytta till en ny lokal i Industricentrum, Södra 
kajen 10.

Föreningens medlemsantal har varit 3.656, varav 2.308 betalande medlem- 
och 1.348 frimedlemmar. Föreningen har 43 industrimedlemmar.mar
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Maineikas arkkitehtuurimme

NILS-ERIK WICKBERG

SUOMEN RAKENNUSTAIDETTA

Teknillisen Korkeakoulun professorin asiantunteva ja 
loistelias kuvateos arkkitehtuurimme kehityksestä aina 
uusimpiin, kansainvälisesti tunnustettuihin saavutuksiin 
asti. 239 suurta sivua. Kangask. 61:20, nahkaselk. 66:70. 
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HALLINTO - STYRELSE

Hallintoneuvosto - Förvaltningsrådet

Puheenjohtaja/Ordförande Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz. Varapu- 
heenjohtaja/Viceordförande Lainopin kand./Jur.kand. Kalervo Pakkala.

Jäsenet/Medlemmar: Sisustusark./Inredningsark. Olli Borg, Rouva/Fru Maire 
Gullichsen. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Pääjohtaja/Chefdirek- 
tör Runar Hemberg. Vuorlneuvos/Bergsrådet Paavo Honkajuuri. Fil.maist./ 
Fil.mag. Hulda Kontturi. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Göran Korsström. Taiteilija/ 
Konstnär Yki Nummi. Sisustusark./Inredningsark. Antti Nurmesniemi. Taiteilija/ 
Konstnär Armi Ratia. Professori/Professor Aarno Ruusuvuori. Taiteilija/Konst- 
när Timo Sarpaneva. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Äke Tjeder. Sisustusark./Inred
ningsark. Tanu Toiviainen.

Varajäsenet/Suppleanter: Taiteilija/Konstnär Kaj Franck. Varatuomari/Vice- 
häradshövding Karl Langenskiöld. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. Onni Penttilä. 
Lainopin kand./Jur.kand. Olavi Silvo.

Johtokunta - Styrelsen

Puheenjohtaja/Ordförande: Varatuomarl/VIcehäradshövding Karl Langen
skiöld. Varapuheenjohtaja/Viceordförande: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. 
Gummerus.

Jäsenet/Medlemmar: Arkkitehti/Arkitekt Pekka Laurila. Taiteilija/Konstnär 
Jukka Pellinen. Isännöitsijä/Disponent Håkan Söderström. Sisustusark./Inred
ningsark. 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. Toimitusjohtaja/ 
Verkst.dir. Gunnar Stähle. Rehtori/Rektor Markus Visanti.

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

Museolautakunta - Museinämnden

Jäsenet/Medlemmar: Arkkitehti/Arkitekt Jonas Cedercreutz. Toimitusjohtaja/ 
Verkst.dir. H. O. Gummerus. Sisustusark./Inredningsark. Antti Nurmesniemi. 
Varatuomari/Vicehäradshövding Karl Langenskiöld. Taiteilija/Konstnär Lisa 
Johansson-Pape.

Yhdistyksen edustajat - Av föreningen utnämnda representanter

Valtion rakennustaidelautakunnassa/l Statens Arkitekturnämnd: Sisustusark./ 
Inredningsark. Olli Borg. Taiteilija/Konstnär Kaj Franck.

Helsingin kaupungin taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunnassa/l 
Helsingfors Stads Kommission för utdelning av konst- ooh litteraturstipendier: 
Sisustusark./Inredningsark. Ilmari Tapiovaara. Varajäsen/Suppleant Sisustus
ark./Inredningsark. Olli Borg.

Taidehallin isännistössä/l Principalrådet för Stiftelsen Helsingfors Konsthall: 
Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus. Varatuomari/Vicehäradshövding 
Karl Langenskiöld.

Taidehallin johtokunnassa/l Styrelsen för Stiftelsen Helsingfors Konsthall 
Varatuomari/Vicehäradshövding Karl Langenskiöld.

Kaunis Koti-lehden neuvottelukunnassa/l tidskriften Kaunis Koti redaktionsråd: 
Taiteilija/Konstnär Rauha Aarnio. Arkkitehti/Arkitekt Olavi Leka. Taiteilija/ 
Konstnär Yki Nummi. Sisustusark./Inredningsark. Antti Nurmesniemi.

Taiteiden Talo-komiteassa/l kommittén för Konsthuset: Varatuomari/Vice
häradshövding Karl Langenskiöld.
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Suomen Ulkomaan tiedotustoimikunnan neuvottelukunnassa/l rådgivande 
kommittén för Finlands utrikesinformation: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. О. 
Gummerus.

Suomen Unesco-neuvottelukunnassa/l rådgivande organet för komissionen 
av Finlands Unesco-delegation: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. hl. O. Gummerus.

Pohjola-Norden kulttuurilautakunnassa/l Pohjola-Norden kulturnämnd: Toi
mitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.

Suomen Kulttuurirahaston taiteen neuvottelukunnassa/l rådgivande kom
mittén för konst i Finlands Kulturfond: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gum
merus.

Valtion taidekomiteassa/l Statens konstkommitté: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. 
H. O. Gummerus.

Suomen Frederik Lunning-palkintokomiteassa/l Finlands Frederik Lunning- 
prisnämnd: Rouva/Fru Maire Gullichsen. Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gum
merus.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen Kaunis Koti-apurahan lautakunnassa/ 
I Konstflitföreningens i Finland Kaunis Koti-stipendienämnd: Arkkitehti/Arkitekt 
Jonas Cedercreutz, Taiteilija/Konstnär Kaj Franck, Toim.joht./ Verkst.dir. H. 
O. Gummerus, Varatuom./Vicehäradsh. Karl Langenskiöld.

Ulkomaanedustuksen virkatalokomiteassa/l Utiandsrepresentationens tjäns- 
tebostadskommitté: Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.

Pohjoismaisessa mallisuojakomiteassa/l Nordiska mönsterskyddskommittén: 
Toimitusjohtaja/Verkst.dir. H. O. Gummerus.

Pariisin taiteilijakaupungin säätiön hallituksessa ja johtokunnassa/l stiftel- 
för konstnärsstaden i Paris delegation och styrelse: Toimitusjohtaja/sens

Verkst.dir. FI. O. Gummerus.

Valtion näyttelytoimikunnassa/l Statens utställningskommitté: avoin/vakant.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat Nils von Essen FITM ja Iris Ahlberg KFIT, 
varalla Sten Finne ja Svante Kihlman KFIT.

Föreningens revisorer är Nils von Essen GRM och Iris Ahlberg CGR, supp
leanter Sten Finne och Svante Kihlman CGR.
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Kokoukset - Sammanträden

Vuoden kuluessa hallintoneuvosto on kokoontunut 3 kertaa ja johtokunta 
6 kertaa. Vuosikokous pidettiin 21. 3. 1963.

Under året har förvaltningsrådet sammanträtt 3 gånger och styrelsen 6 
gånger. Årsmötet hölls den 21 mars 1963.
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TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
KONSTINDUSTRIELLA LÄROVERKET

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

Läroverket uppgör sin egen årsberättelse. Arkitekt Markus Visanti har varit 
rektor för skolan och professor Nils-Erik Wickberg dess inspektor. Konstnärlig 
ledare har varit konstnär Kaj Franck.

Oppilaitoksen johtokunta - Läroverkets styrelse

Puheenjohtaja/Ordförande: Fil.maist./Fil.mag. Hulda Kontturi. Varapuheen- 
johtaja/Viceordförande: Sisustusark./lnredningsark. Seppo Paatero.

Jäsenet/Medlemmar: Arkkitehti/Arkitetkt Jonas Cedercreutz. Hoviolkeuden- 
neuvos/Hovrättsrådet Olli Herva. Taiteilija/Konstnär Timo Sarpaneva. Varatuo- 
mari/Vicehäradshövding Karl Langenskiöld.
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