
 

 

  

 

TIEDOTE, VAPAA JULKAISTAVAKSI 

HELSINKI 12.11.2015 
 

HAGELSTAM & CO:N TULEVASSA TAPIO WIRKKALAN MUISTOA KUNNIOITTAVASSA 

ERIKOISHUUTOKAUPASSA TARJOLLA AINUTLAATUISIA HARVINAISUUKSIA JA 

RAKASTETTUJA KÄYTTÖESINEITÄ 

Suomen johtava taiteen huutokauppatalo Hagelstam & Co järjestää torstaina 19. marraskuuta online- 

huutokaupan, jossa myydään yli 130 Tapio Wirkkalan esinettä.   

”Tapio Wirkkalan huutokaupan toteutus oli meille uskomaton kokemus. Keskustelujen, haastattelujen ja 

lukuisten tapaamisten kautta opimme tuntemaan tämän syvällisen, jännittävän ja kiehtovan suomalaisen neron 

paljon paremmin. Kaikilla meillä on jokin yhtymäkohta Tapio Wirkkalaan”, toteaa Hagelstam & Co:n johtava 

intendentti Mikael Schnitt. 

Suurikokoinen (115 cm) vaneriveistos on attribuoitu Wirkkalalle ja sen tarina lähtee helsinkiläiseltä tehtaalta, 

jossa työstettiin paljon Wirkkalan vaneritöitä. Tämä kaunis esine tuo mieleen Suomen luonnon; kalojen, puiden 

tai veden muodossa. Wirkkala näkyy ja tuntuu, loppukokemus tapahtuu katsojan omassa päässä. 

Taidelasi, malli 3860, on harvinaista Wirkkalaa. Se on valetusta kristallista tehty raskasmuotoinen vati, joka 

kuvaa hyvin muotoilijan jykevän pehmeätä otetta ja rakkautta luontoon. 

Bambu-lasi, malli 3537, on muottiin puhallettua kristallia ja sen jälkeen kampahiottu. Tämä on esine, jota löytyy 

myös paljon ulkomailta ja se mainitaan Wirkkalaa käsittelevistä teoksissa. Bambu kuvaa hyvin Wirkkalan 

sormien herkkyyttä. Hän sanoikin, että vaikka näkö menisi, hän jatkaisi sormenpäillään työskentelemistä.  

Tarjolla on myös Wirkkalan tuotannon prototyyppejä, joista osa päätyi tuotantoon. Nämä antavat 

mielenkiintoisen kuvan Wirkkalan ajatusmaailmasta ja jopa itsekritiikistä. 

”Wirkkalan menestys Milanon Triennalessa 50-luvulla teki hänestä maailmantähden ja meille on todellinen ilo 

huutokaupata todellisia harvinaisuuksia ja myös tuttuja käyttöesineitä”, jatkaa Schnitt.  

 

Medialla on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin Hagelstamin intendenttien johdolla tulevana 

perjantaina 13.11 klo 12-14, osoitteessa Bulevardi 9. Ilmoittautumiset osoitteeseen hagelstam@hagelstam.fi. 

Yleisö voi tutustua esineisiin 12-18 marraskuuta osoitteessa Bulevardi 9. 

 
Lisätietoja:  
 
Johtava intendentti Mikael Schnitt , puh. 0400 40 55 48 / mikael.schnitt@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  
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