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STILL/LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective Exhibition
Tapio Wirkkala Rut Bryk 100 vuotta juhlavuosi
Korundi , Rovaniemi, 30.10.2015-28.2.2016
www.korundi.fi
Siida, Inari, 23.3.-25.9.2016
www.siida.fi
                               
STILL/LIFE – Tapio Wirkkala Retrospective Exhibition juhlistaa Tapio Wirkkalan
pitkää ja monipuolista uraa ja on Tapio Wirkkala Rut Bryk juhlavuoden päänäyttely.
Näyttelyn kautta kurkistetaan Wirkkalan maailmaan, ajatuksiin ja uraan. Esillä on
klassikoiden lisäksi myös ennennäkemätöntä esineistöä.
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Näyttelyn kuraattorina ja näyttelyarkkitehtina toimii muotoilija Harri Koskinen, jonka
ideoima näyttelykonsepti rakentuu Tapio Wirkkalan esineiden ja elämäntyön
ympärille. Näyttely jakautuu kahteen osioon: LIFE esittelee Wirkkalan työtä ja
elämää, työnprosesseja, matkoja ja luovan työn taustoja. Mukana on Wirkkalalle
tärkeätä henkilökohtaista esineistöä, kuten aina mukana kulkenut piippu ja työkaluja.

STILL osio nostaa Tapio Wirkkalaa esiin kuvanveistäjänä. Hänen käsiensä taito jätti
monet alan parhaista ammattilaisista  varjoonsa. Jos lasinpuhaltajat, valajat tai
metallisepät eivät osanneet tehdä jotain Wirkkalan ideoimaa ratkaisua, hän teki ne
itse. STILL osioissa nähdään asetelmia Wirkkalan taiteesta vanerista lasiin.

”Tapio Wirkkala oli esteetikko ja halusi luoda myös reunaehdotonta ja komeaa
kuvastoa jossa tuotannon ja käytännön rajoitteet eivät saaneet vaikuttaa
lopputulokseen” Harri Koskinen toteaa.
 
Näyttely tarjoaa visuaalisen kattauksen Wirkkalan tuotannosta vuosien varrelta.
Tapio Wirkkala oli uskomattoman tuottelias. Yhdelle asiakkaalle saatettiin tehdä
satoja ellei tuhansia luonnoksia, suunnitelmia ja protoja, joista osa meni tuotantoon
ja osa vaipui unholaan. Tuttujen klassikoiden lisäksi näyttelyssä nähdään myös
harvemmin nähtyjä esineitä ja taideteoksia. Mukana on myös suunnitelmia ja
projekteja jotka eivät toteutuneet ja prototyyppejä käyttöesineistä sekä uniikkeja
esineitä, mm. puukkoja ja maljakoita. 
 
”Usein idean synnyttää sattuma ja sysäys lähtee aivan toisesta asiasta kuin on
tarkoitus. Materiassa on aina mahdollisuuksia – se ikään kuin kehottaa tekemään
itsestään jotain. Minulla  on sellainen käsitys, että materia pyrkii johonkin omien
lakiensa mukaisesti ja taiteilijan tehtävänä on ohjata sen liikettä tähän päämäärään.” 
- Tapio Wirkkala 1961

Tapio Wirkkalan oli avoin ja innostui helposti uusista asioista. Wirkkala ei kirjoittanut
suunnittelufilosofiastaan artikkeleja, joten työn taustoja avaamaan on näyttelyyn
kerätty Tapio Wirkkalan kommentteja muutamasta säilyneestä haastattelusta sekä
kirjeenvaihdosta ystävien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Näyttely on myös vuoropuhelu muotoilijoiden ja luovan alan tekijöiden välillä.
Valokuvaajat Tuukka Koski, Ola Kolehmainen, Susanna Vento, Riikka
Kantinkoski, Juho Huttunen ja Mikko Ryhänen ovat luoneet näyttelyyn uutta
kuvastoa Wirkkalan tuotteista. Näyttelyn kuraattorin Harri Koskisen oma suhde Tapio
Wirkkalaan on kunnioittava ja lämmin.
 
”Näin Tapion Iittalan tuotteita ensimmäisen kerran Karstulan rautakaupassa
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yläasteikäisenä  ja ihmettelin että kuka tämä kaveri on.” Koskinen kertoo. ”Oman
urani kautta olen kokenut hänet karismaattisena, periksiantamattomana
esteetikkona, jolla oli uskomattoman kokonaisvaltainen ymmärrys alasta. Se ei ollut
vain työtä, vaan elämäntapa.” 
 
Tapio Wirkkalan näyttely avautuu 30.10.2015 Korundissa. Näyttelyn avajaisten
yhteydessä järjestetään ”The North as a Meaning in Design and Art” seminaari.
Näyttely jatkaa Inarin Siidaan maaliskuussa 2016. 

Lisätietoja sekä juhlavuoden ohjelma: www.wirkkalabryk.fi/juhlavuosi

Juhlavuoden mahdollistavat Artek, Innolux, Iittala, Emma - Epsoon modernin taiteen
museo, Kultakeskus, Afred Kordelinin säätiö, SKR, TAIKE ja OKM.
 
Lisätiedot, kuva- ja haastattelupyynnöt:
 
Martta Louekari
Juni Communication & Production
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