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Helsinki, 17.11. 2016  

NUORENA KUOLLUT LAHJAKAS TAITEILIJA VIHDOIN SAAMASSA ARVOISENSA HUOMION!  

Taiteen huutokauppatalo Hagelstam & Co järjesti 17. marraskuuta Classic –huutokaupan.  

Hagelstam & Co:n syksyn odotettu Classic –huutokauppa esitteli hienon valikoiman taidetta ja esineitä. 
Huutokauppasalissa oli jälleen tunnelmaa, kun laatutaiteen ja –antiikin keräilijät kokoontuivat paikalle. Suomalaisista 
huutokauppataloista ainoastaan Hagelstam tarjoaa nykyisin huutomahdollisuuksia kaikille: niin salissa, netin kautta 
kuin puhelimitsekin.  

Yksityiskokoelmassa ollutta, nuorena traagisesti keuhkotautiin menehtyneen Ole Kandelinin (1920-1947) huimaa 
Sahaustaulu II:a on verrattu jopa Picasson ja Braquen kaltaisten mestarien tuotantoon. Lyhyeksi jääneellä urallaan 
edelläkävijä Kandelin ehti kuitenkin raivata tietä suomalaiselle modernismille ja abstraktille taiteelle. Sahaustaulu II:n 
myyntihinnaksi tuli 33 000 euroa. 

Suomi on ollut tunnettu design-lasin maana, mutta nyt myynnissä oli merkittävä suomalainen vanhan lasin kokoelma, 
joka sai keräilijät innostumaan. Vanhempaa kotimaista lasia on harvoin tarjolla, ja erityisen hienot ja hyvin säilyneet 
esineet vakuuttivat ostajat. Hauskoilla nimillä kutsuttuja napapulloja, naurispulloja ja pulputuspulloja tultiin huutamaan 
kauempaakin. Erityisesti ranskalaisen Charles Bredgemin Nuutajärvelle tuomalla filigraaninauhatekniikalla koristellut 
maljat ja pullot sekä nauhakoristeiset lasiesineet kiinnostivat.  

Hagelstamilla on ollut ilo huutokaupata maalarirunoilijaksikin kutsutun Ellen Thesleffin (1869-1954) kaksi 
merkittävintä teosta, joista toinen, Elonkorjaajia veneessä II, myytiin tänään 245 000 eurolla. Siniharmaasävyinen 
teos, jonka katsoja voi tulkita ja kokea elämän kiertokulkua symboloivana, meni museokokoelmaan.  

”Thesleff on kyllä uskomattoman valovoimainen taiteilija. Hänen Kaiku-teoksensa myytiin meillä vuonna 2003 500 
000 eurolla”, kertoo johtava intendentti Mikael Schnitt. ”Thesleff on ehdottomasti yksi niistä maalareista, joka pystyi 
uudistumaan ja jonka työt kestävät aikaa.”  
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Toimitusjohtaja Mia Okko-Koskinen, 040-5797 777 / mia.okko-koskinen@hagelstam.fi  
 
Hagelstam & Co on vuonna 1979 perustettu, Suomen vanhin täysin kotimaisessa omistuksessa oleva huutokauppatalo. 
Hagelstam & Co:lla on toimipiste Helsingissä Tehtaankadulla. Hagelstam & Co välittää vuosittain yli 15 000 taideteosta ja 
arvoesinettä. Huutokauppoja järjestetään kuukausittain, jatkuvasti vaihtuvilla teemoilla. Lisätietoja: www.hagelstam.fi .  


