TIEDOTE, VAPAA JULKAISTAVAKSI
HELSINKI 8.12.2015
SUOMALAISTA MODERNIA HUIPPULAATUA JA ENNENÄKEMÄTTÖMIÄ TEOKSIA PAAVO
TYNELLILTÄ JA TIMO SARPANEVALTA HAGELSTAM & CO:N TULEVASSA KANSAINVÄLISESSÄ
HUUTOKAUPASSA.
Suomen Suomen johtava taiteen huutokauppatalo Hagelstam & Co järjestää kansainväliset
taidehuutokaupat Classic ja Modern Helsingissä joulukuun 12 päivä Bulevardilla. Tarjolla on taide-esineitä,
sekä modernia nykytaidetta, että klassisia harvinaisuuksia.

Paavo Tynell muotoili Kinema-valaisimen samannimiseen lahtelaiseen elokuvateatteriin, ja se valmistui vuonna
1946. Perimätiedon mukaan näitä valaisimia valmistettiin elokuvateatteriin joko 6 tai 8 kappaletta. Tämä
myyntiin tulossa oleva valaisin on Tynellin tuotannossa suurikokoinen ja siinä on hyvin harvinaiset
vaaleansiniset lasivarjostimet. Paavo Tynellin johtama Taito Oy (1918-1954) käytti Kauklahden Lasitehdasta
(1923-1952) lasikuuppien valmistukseen. Sotien jälkeen värillisten ja opaalilasista valmistettujen kuuppien
käyttö yleistyi, koska huomattiin että valo taittui niistä niin mukavalla ja pehmeällä tavalla. Oikeutetusti Paavo
Tynellistä käytettiin Amerikassa luonnehdintaa "The man who illuminated Finland". Lähtöhinta 30.000 euroa.

Timo Sarpanevan Ilmat- lasiveistos on eräs Sarpanevan varhaisvaiheen merkkiteoksista ja nyt myyntin tuleva
kolmikuplainen teos on äärettömän harvinainen. Se on abstraktio, veistos ilman käyttöfunktiota. ”Niinä aikoina,
1950-luvulla, lasia veistosmateriaalina ei ymmärretty, siitä piti aina tehdä joku käyttöesine”, sanoi Sarpaneva.
Hänen lasitaiteessaan tekniset innovaatiot loivat mahdollisuuden ennennäkemättömään ilmaisuun. Sarpaneva
puhui lasista avaruudellisena materiaalina. Yhdessä työtovereidensa kanssa hän tutki vanhoja, vuosikymmeniä
käytössä olleita valmistustekniikoita, joiden pohjalta he kokeilivat rohkeasti materiaalin ja inhimillisen
osaamisensa rajoja. Lähtöhinta 15.000 euroa.
“Nämä Kinema ja Ilmat -teokset ovat todellisia harvinaisuuksia ja ovatkin herättäneet huimasti mielenkiintoa
sekä koti- että ulkomailla. Suomalainen design on selkeästi maailmanluokkaa”, toteaa Hagelstam & Co:n
intendentti Thomas Luoma.
Medialla on mahdollisuus tutusta huutokaupattaviin esineisiin Hagelstamin intendenttien johdolla osoitteessa
Bulevardi 9. Ilmoittautumiset mielellään etukäteen osoitteeseen hagelstam@hagelstam.fi tai puh. 09-68 77
990.
Lisätietoja:
Intendentti Thomas Luoma, puh. 09- 68 77 990 / thomas.luoma@hagelstam.fi
Toimitusjohtaja Mats Wolontis, puh. 040 5060 880 / mats.wolontis@hagelstam.fi
Hagelstam & Co on vuonna 1979 perustettu, Suomen vanhin täysin kotimaisessa omistuksessa oleva taiteen
huutokauppatalo. Hagelstam & Co:lla on kaksi toimipistettä Helsingissä. Hagelstam & Co välittää vuosittain yli
12.000 taideteosta ja arvoesinettä. Huutokauppoja järjestetään kuukausittain, sekä vasara että online,
jatkuvasti vaihtuvilla teemoilla. Yhtiössä työskentelee noin 20 henkilöä ja vuosiliikevaihto on noin 5 MEUR.
Lisätietoja www.hagelstam.fi

