
 

 
TIEDOTE	  31.3.2016	  VAPAA	  JULKAISTAVAKSI	  
	  
HAGELSTAM	  &	  CO	  JÄRJESTÄÄ	  AINUTLAATUISEN	  TAIDEARVIOINTITAPAHTUMAN	  TAMMISAARESSA	  

Suomen	  johtava	  taiteen	  huutokauppatalo	  Hagelstam	  &	  Co	  järjestää	  taidearviointikiertueen,	  joka	  saapuu	  Tammisaareen	  
13.	   huhtikuuta.	   Hagelstam	  &	   Co:n	   taideintendentit	   ovat	   paikalla	   arvioimassa	   taide-‐esineitä	   klo	   13-‐15.	   Taide-‐esineiden	  
arvioinnin	   yhteydessä	   yleisölle	   esitellään	   Akseli	   Gallen-‐Kallelan	   vuoden	   1905	   luonnosversio	   teoksesta	   “Väinämöisen	  
venematka”.	  	  

Kaksituntisen	   tapahtuman	   aikana	   osallistujat	   voivat	   taide-‐esineiden	   arvioinnin	   lisäksi	   tulla	   kuulemaan	   sisäänjättöön	   sekä	  
ostamiseen	  liittyvistä	  asioista.	  Taidekiertueen	  yhteydessä	  intendentit	  suorittavat	  myös	  kotikäyntejä.	  	  

”Toivotamme	  kaikki	  taiteesta	  kiinnostuneet	  tervetulleeksi	  tapahtumaamme.	  Odotamme	  tapaavamme	  ihmisiä,	  jotka	  tuovat	  
meille	  aarteensa	  näytille	  ja	  kertovat	  niiden	  tarinoita.	  Parhaassa	  tapauksessa	  teemme	  huikean	  taidelöydön.	  Tammisaaresta	  
toivomme	   löytävämme	  esimerkiksi	   vanhempaa	  hopeaa	   ja	   vaikkapa	   kultakauden	   taidetta”,	   kommentoi	  Hagelstam	  &	  Co:n	  
intendentti	  Mikael	  Schnitt.	  	  

Taidearviointikiertueen	  intendentit	  ovat	  alansa	  huippuosaajia.	  Mikael	  Schnitt,	  Hagelstamin	  johtava	  intendentti,	  on	  toiminut	  
yli	   30	  v.	  alalla.	  Hänen	  kiinnostuksensa	  kohteet	  ovat	  mm.	   suomalainen	  1700-‐1800-‐luvun	  hopea,	   suomalainen	  kultakauden	  
maalaustaide	  ja	  Arabian	  uniikki	  ja	  monipuolinen	  taidekeramiikka.	  "On	  kyllä	  myönnettävä,	  että	  uran	  aikana	  makuni	  on	  saat-‐
tanut	  jopa	  muuttua	  moderniin,	  50-‐70-‐luvun	  taiteeseen	  päin.	  Kiehtovinta	  tällä	  alalla	  on	  tietysti	  se,	  että	  koskaan	  ei	  voi	  tietää	  
mitä	  asiakas	  tarjoaa."	  

Intendentti	  Thomas	  Luoma,	  taiteen	  kandi,	  on	  toiminut	  alalla	  kohta	  kymmenen	  vuotta.	  Thomas	  on	  puolestaan	  erikoistunut	  
erityisesti	  militariaan;	  antiikki-‐aseisiin,	  miekkoihin,	  kunniamerkkeihin	  ja	  mitaleihin.	  Lisäksi	  Thomas	  on	  kiinnostunut	  suoma-‐
laisesta	  muotoilusta,	  kuten	  huippuvalaisimista,	  ja	  modernista	  taiteesta.	  

"Toivon	  löytäväni	  Tammisaaresta	  militariaesineitä.	  Kiehtovaa	  militariassa	  on	  lajin	  monipuolisuus.	  Nyt	  on	  suurten	  kansainvä-‐
listen	  keräilijöiden	  lisäksi	  uusi	  sukupolvi,	  jota	  kiinnostaa	  historia	  ja	  mielenkiintoisten	  esineiden	  keräily.	  Militariassa	  nähdään	  
tänä	  päivänä	  huutokaupassa	  ne	  huimimmat	  hinnannousut.	  Usein	  mitättömältä	  näyttävä	  merkki	  tai	  huonokuntoinen	  miekka	  
voi	  olla	  erittäin	  arvokas	  ja	  nämä	  esineet	  kannattaa	  aina	  arvioituttaa”,	  kertoo	  Luoma.	  

Kotikäyntejä	  voi	  tiedustella	  numerosta	  09-‐68	  77	  990	  tai	  sähköpostitse	  mikael.schnitt@hagelstam.fi	  

Esinearviointi	  tapahtuu	  13.4.	  klo	  13-‐15	  Sigurd	  Snåren	  salissa	  Tammisaaren	  talossa	  (Raaseporintie	  6-‐8).	  Media	  on	  tervetullut	  
paikalle.	   Mikael	   ja	   Thomas	   ovat	   tapahtuman	   lisäksi	   haastateltavissa	   klo	   15-‐16.	   Median	   yhteenotot	   mieluiten	   etukäteen	  
osoitteeseen	  thomas.luoma@hagelstam.fi.	  
	  
Lisätiedot:	  	  
	  
Thomas	  Luoma:	  +358	  40	  5608	  084,	  mikael.schnitt@hagelstam.fi	  
 

Hagelstam & Co on vuonna 1979 perustettu, Suomen vanhin täysin kotimaisessa omistuksessa oleva taiteen huutokauppatalo. Ha-
gelstam & 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 


