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Milano teki ihmeitä suomalaiselle lasimuotoilulle 
 

Suomen lasimuseon 2021 kesänäyttelyn vieras sukeltaa keskelle suomalaisen taideteollisuuden 

voittokulkua. 1950-luvun Milanon triennaalit saivat yleisön hullaantumaan kaikista muista poikenneisiin 

Suomen osastoihin. Triennaalit tekivät suomalaisesta lasimuotoilusta sen, jona sen tänä päivänä 

tunnemme. 

 

60-vuotias Suomen lasimuseo hemmottelee kävijöitä tänä kesänä aarteilla, jotka nostivat suomalaisen 

lasimuotoilun maailman eliittiin. Milanon ihme -näyttelyyn on koottu Suomen triennaaliosastojen 

esineistöä vuosilta 1933–1973. Lasiesineiden lisäksi esillä on hopea-, keramiikka-, tekstiili- ja puuesineitä. 

 

Suomelle Milanon yhdeksäs triennaali vuonna 1951 muodostui legendaariseksi, sillä suomalaiset taiteilijat 

ja muotoilijat saivat siellä kuusi pääpalkintoa, kolme kunniadiplomia, kuusi kultamitalia ja seitsemän 

hopeamitalia. 

 

”Suomen ei pitänyt alun perin edes ottaa osaa triennaaliin, sillä hankkeelta puuttui rahoitus. Tapio 

Wirkkala mainitsi kuitenkin ideasta Wärtsilä-Arabian PR-päällikölle H. O. Gummerukselle, joka innostui ja 

järjesti rahat valtiolta ja yksityisiltä yrityksiltä. Seurauksena oli Milanon ihme”, kertoo Suomen lasimuseon 

amanuenssi Uta Laurén. 

 

Useimmat triennaaleissa palkituista teoksista olivat uniikkeja. Lasimuseon kesänäyttelyssä ovat esillä 

esimerkiksi Tapio Wirkkalan ”Kantarelli”, ”Jäävuori” ja ”Lehtivati”, Gunnel Nymanin ”Ruusunlehti” sekä Rut 

Brykin ”Madonna”. 

 

”Sellaisiakin teoksia on nähtävillä, joiden ei ole aiemmin tiedetty olleen esillä triennaaleissa. Triennaalien 

esineistöstä ei ole olemassa kattavia teosluetteloita, joten olemme saaneet tehdä paljon selvitystyötäkin”, 

Uta Laurén valottaa. 

 



Yhteensä näyttelyssä on noin 300 esinettä. Suomen lasimuseon omien esineiden lisäksi esillä on teoksia 

Designmuseon kokoelmasta, Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiöstä ja useista yksityiskokoelmista. 

 

Näyttelyn arkkitehtuurista vastaa Pentagon Design, jonka designjohtajan Sauli Suomelan oma näyttely 

Structural Landscapes avautuu lasimuseossa niin ikään 7.5. 

 

Viva Finlandia! 

 

Näyttelyvieraat olivat vuoden -51 Suomen osaston antiin niin ihastuneita, että kirjoittivat lasilevyille 

kertyneeseen pölyyn ”Viva Finlandia”. Huomattavaa on, että suomalainen materiaalien taju ja pelkistetty 

muotoilu vaikuttivat myös maailmankuuluun Muranon lasitaiteeseen. 

 

”Muranolaiset olivat hyvin otettuja suomalaisten taiteilijoiden töistä. He reagoivat kohtaamiseen kahdella 

tavalla: toisaalta pyrkivät omaksumaan suomalaisten eleettömyyden, pelkistämisen ja puhdaslinjaisuuden – 

toisaalta puolustivat historialleen tyypillisten värien ja tekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia”, kertoo 

italialainen lasitaiteen tuntija Aldo Bova. 

 

Milanon ihme -näyttelyyn liittyy myös monipuolista oheisohjelmaa. Lista suunnitelluista tapahtumista on 

tiedotteen lopussa. Päivämäärät ja tapahtumien tarkemmat tiedot päivittyvät Suomen lasimuseon 

verkkosivuille suomenlasimuseo.fi ja Facebookiin. 

 

Näyttelyn oheisohjelmaa: 

 

 

Kuraattorin kierros 

Suomen lasimuseon näyttelyamanuenssi Uta Laurén kertoo Milanon triennaaleista ja Milanon ihme -

näyttelyn taustoista. Kierroksen jälkeen Laurén vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Kierros pyritään 

järjestämään paikan päällä lasimuseossa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin, ja siitä tiedotetaan lasimuseon 

verkkosivuilla ja Facebookissa. 

 

Kesäkuu: Milanon triennaalien materiaalikirjosta -videosarja (YouTube) 

Suomen triennaaliosastoja koristivat suomalaisten taiteilija-muotoilijoiden monipuoliset ja useista eri 

materiaaleista valmistetut taide- ja käyttöesineet. Videosarjassa tutustutaan Milanon ihme -näyttelyyn ja 

triennaalien loistoon triennaaleissa nähtyjen lasi- ja keramiikkaesineiden sekä tekstiilien näkökulmista. 

Yksittäisen videon kesto on noin 20 minuuttia. 

 

Elo-lokakuu: Milanon triennaalien taustoista ja taiteilijoista -esitelmäsarja (Suomen lasimuseo):  

Mitä Milanon ihmeellä tarkoitetaan ja miten se syntyi? Keitä triennaaleissa esitellyt ja palkitut 
taiteilija-muotoilijat olivat ja mitä muuta heidän uransa sisälsi? Minkälaisia tarinoita 
kansainvälisessä taideteollisuusnäyttelystä esiin nousseiden taide- ja käyttöesineiden 
valmistamiseen liittyy? Kuinka moni osallistuu yksittäisen esineen valmistamiseen? 
 
Suomen lasimuseo on kutsunut monipuolisen asiantuntijakaartin kertomaan omista 
näkökulmistaan Milanon triennaalien taustoista ja taiteilijoista elo-lokakuun 2021 viikonloppuina. 
Oheisohjelman kesto on noin 30–60 minuuttia ja tapahtumapaikkana on Suomen lasimuseo, mikäli 
syksyn tilanne sen sallii. Tapahtumien sisällöt ja ajankohdat tarkentuvat kesän aikana. 
 
Syksyllä: lasintunnistuspäivä 



Suomen lasimuseossa tunnistetaan Iittalan lasitehtaan lasiesineitä eri vuosikymmeniltä. Tapahtuman 

ajankohta ja asiantuntijat tarkentuvat lähempänä, ja niistä tiedotetaan lasimuseon verkkosivuilla ja 

Facebookissa. Mahdollisista ilmoittautumiskäytännöistä kerrotaan myös tarvittaessa lähempänä. 

 

 

 


