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Tapio Wirkkala Rut Bryk juhlavuosi päättyy
www.wirkkalabryk.fi/juhlavuosi/
 
Tapio Wirkkala Rut Bryk 100 vuotta juhlavuosi piti sisällään mittavan määrän
näyttelyitä ja muita tapahtumia niin Suomessa kuin ulkomaillakin vuosina
2015-2016.
 
Juhlavuosi kokosi yhteen pariskunnan merkittävimmät työt sekä kotimaisten että
kansainvälisten näyttelyiden ja muiden tapahtumien kautta, mm. Rut Brykin töitä
esittelevä näyttely Taikalaatikko Espoon Modernin Taiteen Museo EMMAssa
keräsi yli 51.000 kävijää.
 
Yksi juhlavuoden päänäyttelyistä, STILL/LIFE Tapio Wirkkala Retrospective
Exhibition  Siidassa ja Korundissa muotoilija Harri Koskisen kuratoimana esitteli
Wirkkalan teokset uudesta näkökulmasta. STILL/LIFE avautuu Seinäjoen
Taidehallissa 6.12. ja jatkaa EMMAan vuonna 2017. Taiteilija Maaria Wirkkalan
kuratoima näyttely  8 valotusta – Tapio Wirkkala toisin silmin Ateneumissa näytti



8 nykytaiteilijan  näkökulmia Tapio Wirkkalan ajatteluun ja filosofiaan.
Designmuseon Wirkkala revisited näyttelyn kuraattori Bora Hong lähestyi
Wirkkalan uraa kädentaidot lähtökohtanaan. Venetsian värit  myyntinäyttelyssä
esillä oli Wirkkalan lasia. Kansainvälisesti pariskunnan töitä oli esillä kymmenessä eri
näyttelyssä ympäri maailmaa.
 
Vuoden aikana lanseerattiin myös tuotteita, jotka eivät koskaan ole olleet
tuotannossa, kuten Wirkkalan  lasinen Kuksa ja hänen oma suosikkilasinsa JUHLA.
Myös monet yritykset, kuten Iittala, Rosenthal ja Kultakeskus juhlistivat Wirkkalaa
lanseeraamalla useita tuotteita ja tuotesarjoja.
 
Habitaressa Wirkkala teema oli näkyvästi esillä luentojen ja näyttelyn kautta.
Lisäksi YLE tuotti Wirkkalan elämästä ja urasta dokumentin ja internetsivuston. Myös
yksi Wirkkalan merkittävimmistä teoksista, Ultima Thule-veistos saatiin pysyvästi
esille EMMAan ja Wirkkala Bryk säätiön kokoelma siirtyi Emmassa uusiin tiloihin.
 
Emman, TWRB säätiön ja Suomen arkkitehtiliiton järjestämä kansainvälinen
ideakilpailu haastoi osanottajat pohtimaan kokoelman aktiivista yhteiskunnallista
roolia, digitaalisia mahdollisuuksia ja vuorovaikutuksellisuutta perinteisen
teosesittelyn sijaan.
 
 Voittaneiden töiden tekijät kutsutaan Suomeen Rut Brykin 100-vuotispäivänä
18.10.2016 järjestettävään seminaariin keskustelemaan ja kehittämään ideoita.
EMMAn uusi designkeskus ja TWRB säätiön kokoelmaan perustuva näyttely
avataan vuoden 2017 aikana. EMMA ja TWRB säätiö jatkavat yhteistyössä eri
asiantuntijoiden kanssa tulevan designkeskuksen ja säätiön kokoelman toiminnallista
kehittämistä.
 
TWRB-säätiö jatkaa aktiivista rooliaan myös edistämällä keskustelua seminaarien,
mestariluokkien ja tutkimushankkeiden avulla yhdessä alan oppilaitosten ja muiden
kumppaniensa kanssa.
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