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PÄÄKIRJOITUS

K

ulunut toimintavuosi on ollut totuttelemi

sen aikaa. Olen saanut opetella uutta päte

vien opettajien johdolla. Kohdalleni on osu

nut uusia näkökulmia suomalaiseen mitalitaiteeseen.

Toivottavasti osaan tulevan vuoden toimia tehokkaam
min jäsenistömme hyväksi. Uusi käytäntö myös jäsen

toiminnassa on uutta meille kaikille - onhan vuosimi
talin irrottaminen jäsenmaksusta merkittävä uudistus.

Toivottavasti se ymmärretään jäsenten keskuudessa.
Uudistus mahdollistaa vuosimitalin valinnan sitomatta

sitä sen valmistuskustannuksiin. Toivottavasti rajoituk

sen poistuminen nostaa vuosimitalin tasoa edelleen.

Jäsenten mitalit säilyttävät oman jäsennumeronsa myös
tässä uudessa tilanteessa.

Kevään aikana saimme Suomelle uuden presidentin.

Kilta pyysi perinteisesti Tasavallan presidentti Sauli Nii-

2

nistöltä lupaa presidenttimitalin tuottamiseen Killan
sarjaan. Tasavallan Presidentti vastasi myönteisesti

pyyntöömme ja mitalin tuottaminen on käynnissä. Us-

komme, että mitali on hankittavissa tulevana keväänä.

Samassa yhteydessä presidentti Niinistö suostui Killan

mitalien katselmus. Toivomme, että taitelijat arvostavat edelleen kilpailuamme. Saamme arvokkaan lisän
mitalitaiteen valikoimiin.

Kiitän ensimmäisen vuoden yhteistyöstä sekä hallitus-

suojelijaksi.

ta että niitä lukuisia Killan jäseniä, jotka ovat ottaneet

MM-kilpailujen mitalit. Tåmä oli uusi avaus sekä mi

johtajuuteni ensi askeleilla. Ensi vuonna on jäsenistöllä

Kuluneen vuoden aikana tuotettiin Jääkiekkoliitolle

talitaiteelle, että Killalle. Yhteistyö oli hyvää ja Gunnel
Sieversin taidolla junailema kutsukilpailu loi jääkiekkoi

lijoille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen laaduk

kaaseen mitalitaiteeseen. Tämänlaisen yhteistyön soisi

yhteyttä monenlaisissa asioissa. Kiitän myös Gunnel

Sieversiä tuesta ja avusta, jonka olen saanut puheen

mahdollisuus arvioida puheenjohtajan kykyjä syys

kokouksessa. Hyvää tulevaa toimintavuotta,

jatkuvan muidenkin urheilulajien osalta.

Keväällä 2013 järjestetään perinteinen mitalitaiteen

vuosikilpailu. Se on ollut vuosittain merkittävä taide-

Jaakko Kuusela
Suomen Mitalitaiteen Killan puheenjohtaja

FIDEM XXXII

kongressi ja näyttely Skotlannin Glasgow'ssa heinäkuussa 2012
Gunnel Sievers

Kelvin Gallery, sivuilla näkyvät näyttelyvitriinit (KUVA 2.)
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Näkymä yliopistorakennuksen
julkisivusta (KUVA 1.)

S

Kongressin valmisteluvaihe
kotlannin Glasgow'ssa pidettiin 10.-14.7.2012
FIDEMin XXXII kongressi ja näyttely, joka jat
kui elokuun loppuun. Samalla FIDEM juhlisti

75-vuotista taivaltaan. Kongressi pidettiin vuonna 1451
perustetun yli 23 000 opiskelijan Glasgow'n yliopiston
upeassa päärakennuksessa, jonne yliopisto muutti
vuonna 1870. Rakennuksessa sijaitsee Hunterian Mu
seum, jonka Kelvin Gallery oli kongressin ja näyttelyn
keskipiste, ja joka vastasi järjestelyistä. Olimme siis pe
rinteitä vaalivassa ympäristössä. (KUVA 1 JA KUVA 2).
Kongressin valmistelu aloitettiin edellisenä kesänä ja
sen järjestelytoimikunnassa olivat Hunterianin edus
tajina tohtorit Donal Bateson ja Sally-Anne Coupar,
BAMSia (British Art Medal Society) edustivat sen pu
heenjohtaja Philip Attwood ja kuvanveistäjä Ron Dut
ton. FIDEMiä edusti sen puheenjohtaja likka Voionmaa.
(KUVA 3). Näyttelymitalit lähetettiin jo tammikuun alussa
Glasgow'hun valokuvattavaksi, mutta yliopiston byro
kratiasta johtuen itse kongressin järjestelyt etenivät tur
han hitaasti. Ilmoittautumaan pääsimme vasta touko
kuun puolivälissä nk. normaalihinnalla (f385, n.490 €),
mutta jo kesäkuussa veloitettiin korkeampaa maksua.
Hinnat olivat huomattavasti korkeammat kuin Tampe
reella 2010, koska sponsoreita ei ollut löytynyt. Kaikki
tämä velotti osallistujamäärää; osallistujat eivät uskal
taneet tilata lentoja aikaisin, koska osallistumismaksus5

ta ei ollut tietoa, ja maksukin oli monelle ylitsepääse

pieniä sääntömuutoksia koskien hallituksen ja konsul

mätön, vaikka FIDEM ensimmäistä kertaa historiassaan

tatiivisen toimikunnan jäsenmääriä ja uusia sääntöjä

tuki kongressia kattavalla summalla.

sovellettiin varsinaisessa kokouksessa. FIDEMille va
littiin uudeksi puheenjohtajaksi kuraattori (Keeper of

Kongressin antia

Coins and Medals) Philip Attwood British Museumista
likka Voionmaan ilmoitettua haluavansa erota

(KUVA

7).

Kongressin avasi juhlallisesti yliopiston kansleri, Sir

Uudeksi yleissihteeriksi valittiin Marie-Astrid Pelsdonk

Kenneth Calman

Hollannista, joka myös jatkaa FIDEMin "webmasterina"

(KUVA

4), jonka jälkeen luennot alkoi

Medail/es - julkaisun.

vat kahdessa salissa, Kelvin Galleryssä ja pienemmässä

ja toimittaa kongressin jälkeisen

seminaarihuoneessa East Quadissa. Valitettavasti Kelvin

Uusiksi jäseniksi valittiin kokoelmapäällikkö Tapio Suo

Galleryn akustiikka oli harmittavan huono, minkä tiesi

minen Tampereen taidemuseosta, kuvanveistäjä Hanna

vät jo aikaisemmin siellä käyneet. Ääni kiersi ympäri

Jelonek Varsovan Taideakatemiasta, tohtori Henrik von

salia ja luentoja oli tosi vaikea seurata. Hyvät luennot

Achen Norjasta, kuvanveistäjä James MaloneBeach Yh

kärsivät. Viimeisenä päivänä mikrofonit jätettiin pois

dysvalloista, kuvanveistäjä Paul Huybrechts Belgiasta

käytöstä ja kuuluvuus oli parempi, koska luennoitsijat

ja tohtori Tomas Kleisner Tsekin Tasavallasta. Aikaisem

puhuivat hitaasti ja selvästi. Samassa tilassa oli myös

masta yleissihteeristä, Portugalin Maria Rosa Figueire

näyttely, joten luentojen aikana näyttelyvieraat saattoi

dosta tuli varapuheenjohtaja ja muina jäseninä jatkavat

vat häiritä keskittymistä. Seminaarihuoneen akustiikka

varainhoitaja lnes Ferreira Portugalista ja varapuheen

oli hyvä. Luennot noudattivat perinteitä, mutta varsin

johtaja Ron Dutton Englannista.

kin innokkaat nuoret esittivät keinoja saada ihmisiä
kiinnostumaan mitalitaiteesta. Ohessa eräs ehdotus

Uuteen konsultatiiviseen komiteaan valittiin likka Voi

mitalitaiteen markkinointitavoiksi

5). Luennoista

onmaa ja Cory Gilliland Yhdysvalloista entisten Englan

ja näyttelystä on enemmän toisaalla tässä vuosikirjassa.

nin Sir Mark Jonesin, Unkarin Enikö Szöllösyn, Puolan

(KUVA

Ewa Olzewska-Boryksen ja Sveitsin Pierre Zanchin lisäk
Kongressiin kuului, kuten tapana on, myös oma osallis

si. TIiintarkastajana jatkaa Mikko Timisjärvi Suomesta.

tujille jaettava kongressimitali. Sen oli muovaillut tun

Portugalin Carlos Baptista da Silvan lisäksi varatuomari

nettu skotlantilainen mitalitaiteilija Malcolm Appleby

Aimo N.K. Viitala Suomesta kutsuttiin FIDEMin kunniajä

(KUVA

6). Mitalia valettiin kuusi kappaletta jaettavaksi

seneksi, asia, josta me suomalaiset voimme olla ylpeitä.

tärkeille henkilöille ja osanottajat saivat pienennetyn
kappaleen (35 mm) salkkuunsa. Näyttelyluettelon kuvi

Samana lauantaipäivänä pidettiin myös "mitalimark

en taso vaihteli ja valitettavasti jostain syystä varsinkin

kinat" (Medal Fair), jossa taiteilijat esittelivät ja myivät

suomalaiset mitalit olivat alkuperäiseen nähden liian

mitalejaan. Tämä on tärkeä tapahtuma kongressin yh

tummia. Luettelossa on jokaiselta taiteilijalta yksi mita

teydessä ja herätti, kuten aina, suurta mielenkiintoa

likuva, mutta luetteloon kuuluu DVD, jossa kaikki mita

(KUVA

8).

lit on esitelty.
Perinteisesti kongressi päättyi illalliseen, joka piKongressin lopuksi oli yleiskokous, tai oikeastaan kaksi,

dettiin yliopiston juhlahuoneistossa, Bute Hallissa

sillä ensimmäisessä ylimääräisessä kokouksessa tehtiin

(KUVA

6

9). Illallisen yhteydessä julkistettiin palkinnot.

Järjestelytoimikunta, vasemmalta
oikealle Philip Attwood , Ron
Dutton, Sally-Anne Coupar,
Donal Bateson ja likka Voionmaa
(KUVA

3.)

Yliopiston kansleri Sir Kenneth
Calman ja Gunnel Sievers

(KUVA

4.)

U become Super
Fidem?

Edellinen puheenjohtaja likka
Voionmaa ja uusi puheenjohtaja
Philip Attwood

Margarita Lazarovan ajatuksia
mitalitaiteen markkinoimiseksi
(KUVA

5.)

Mitalimarkkinat

(KUVA

8.)

(KUVA 7.)

Malcolm Appleby: FIDEM XXXII -mitali (KUVA 6A, s. )

Bute Hall
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(KUVA

9. )

FIDEMin Grand Prixin sai japanilainen kuvanveistäjä

Tetsuji Seta

(KUVA

10), jonka mitalien ilmavuus ja ele

ganssi sai paljon huomiota osakseen (kuva näyttelyä

esittelevässä artikkelissa). Aimo Viitalan palkinnon sai

Andrei Bakharev Suomesta. Tapio Suominen vastaan

otti palkinnon Bakharevin puolesta, koska tämä ei

voinut osallistua kongressiin. George Cuhaijn palkin

non saivat Kate lve ja Phoebe Stannard Englannista.

Uutena asiana FIDEM oli julistanut haettavaksi kym

menen 1000 € stipendiä, joita saattoivat hakea nuoret

taiteilijat eri maista. Näillä rahoilla taiteilijat pystyivät

kattamaan kongressin osallistumismaksun ja matka
ja hotellikulut. Stipendit myönnettiin hakemusten

perusteella, joissa piti esitellä omia mitalejaan. Nämä

nuoret eri maista saivat täten tutustua mitalitaiteen
kirjoon suuressa näyttelyssä ja siten saada virikkeitä

Tetsuji Seta, Japani,
Grand Prixin voittaja
(KUVA

10.)

omiin teoksiinsa.

Näyttelyn tiimoilta
Näyttelystä on erillinen artikkeli tässä vuosikirjassa,

mutta lyhyesti voisi sanoa, että ei se Tampereen tasol

le yltänyt. Mitalit oli numeroitu ilman tekijää, nimeä

ja maatunnusta, mikä vaikeutti katsomista. Numerot
eivät myöskään löytyneet luettelosta, joten salapoliisi

työtä sai tehdä yhdistääkseen esillä olevan mitalin

luettelon tietoihin. Valitettavasti näyttelyn mainoksia

ei näkynyt kaupungilla, joten suuri yleisö ei ollut tietoi

nen mahdollisuudesta nähdä mitalien kirjoa eri puolil

ta maailmaa.

Oheistapahtumat
Kuten aina, kongressin yhteydessä oli paljon oheista

pahtumia. Ennen varsinaista kongressia Yhdysvaltojen

Jim Licaretz: USA delegaation mitali
(KUVA 11.)

delegaatti Mashiko tarjosi amerikkalaisille sekä FIDEM:in

delegaateille pienen iltapalan. Samassa yhteydessä hän
jakoi osallistujille Jim Licaretzin akryyliin valetun FIDEM

9

Kongressin nuorin
osanottaja

(KUVA 15.)

Donal Bateson ja Sally-Anne Coupar

Hanna Jelonek ja Bogomil

päätösillallisella

Nikolov (KUVA 16.)

(KUVA

13.)

- mitalin (KUVA 11). Näyttelyn avajaiset olivat ensim
mäisenä iltana. Seuraavana iltana oli Glasgow'n kau
pungin vastaanotto komeassa kaupungintalossa, City
Chambers:ssä, joka häikäisi loistollaan (KUVA 12). Torstai
iltapäivällä oli kongressin järjestämä retki Glengoynen
viskitislaamoon. Perjantaina 13. heinäkuuta British Art
Medal Society (BAMS) piti vastaanoton, jossa esiteltiin
heidän vuosittaisen, kuvataideopiskelijoille suunnatun
kilpailun tulokset.
Viimeisenä iltana oli sitten edellä mainittu illallinen.
Siinä kongressin paikalliset järjestäjät Donal Bateson ja
Sally-Anne Coupar saattoivat lopulta rentoutua hyvin
sujuneen kongressin jälkeen erinomaisen ruoan paris
sa (KUVA 13). Osallistujilla oli myös ilmainen lippu 'hop
on - hop off' kaupungin ympäriajoon. Glasgow onkin
nykyään kaunis vihreä kaupunki entisen teollisuus- ja
satamakaupungin tilalla. Taiteeseen kiinnitetään paljon
huomiota. Glasgow'ssa on hienoja vanhoja rakennuk
sia, joissa herkullisia yksityiskohtia (KUVA 14) sekä run
saasti taidegallerioita.

Lopuksi

Kongressi sujui hyvin valmistelun alkukangertelujen
jälkeen. Päävastuulliset, kuten myös heidän avustajik
seen pyydetyt opiskelijat olivat todella ystävällisiä ja
kaikki tuntui olevan mahdollista. Kongressin osallistu
jien ikähaitari vaihteli tosi nuoresta Elise Pelsdonkista,
1 v., (KUVA 15) ikäihmisiin, mutta iloksemme paikalla oli
myös paljon nuoria taiteilijoita.
Seuraava kongressi pidetään ilmeisesti Bulgariassa
2014 ja siitä vastaa Bulgarian delegaatti professori
Bogomil Nikolov (kuvassa yhdessä Puolan delegaatin,
professori Hanna Jelonekin kanssa) (KUVA 16). Varsinkin
taiteilijat ovat selvästi sitä mieltä, että näyttelyiden
väli saa olla korkeintaan kaksi vuotta, joten FIDEM pyr
kii siihen.

KUVAT

kuvat 1, 2, 7, 9, 10, 13, 15, 16 Hanna Jelonek, Varsovan taideakatemia,
kuva 3 Tapio Suominen, Tampereen taidemuseo, kuvat 4, 5, 8, 14 likka
Voionmaa. Mitalikuvat (kuvat 6 ja 11) on kopioitu näyttelyluettelosta
järjestäjien luvalla.
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Glasgow City Chambers (KuvA 12.)
Yksityiskohta rakennuksesta (KUVA 14.)
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Glasgow'n yliopisto

UUTTA MITALITAIDE I IA
GLASGOW'SSA
Tapio Suominen

Kirjoittaja on Tampereen taidemuseon kokoelmapäällikkö

ja FIDEM XXXII-kongressin delegaani

Vrtriini Kelvin Galleryssä

Kate lve (Iso-Britannia) Modem Pearl
(2011, pronssi)
Moderni helmi -mrtali oli brittimrtaleiden
epäsovinnaisimmasta päästä. Taiteilijalle myönnettiin
päätösillallisilla Georg Cuhai -palkinto, huomionosortus
alle 30-vuotiaille lupaaville mrtalisteille.

F

Felicrty Powell (Iso-Britannia) The V & A Meda/
(2009, hopea)
Felicrty Powel on onnistunut saamaan tilaustörtä
merkrttäviltä museoilta, esimerkiksi Victoria ja Albert
-museolta sekä British Museumilta.

IDEMin perinteinen kongressinäyttely oli esillä
heinä-elokuussa 2012 Glasgow'n yliopistossa.
Hunterian museon Kelvin Galleryssä nähtiin
tuhatkunta mitalia 29 maasta. Näyttely oli ripustettu
kahteen koko gallerian mittaiseen seinävitriiniin, joissa
maat esiintyivät aakkosjärjestyksessä pitkissä jonoissa.
Näyttelyarkkitehtuuria ei voi oikein verrata Tampereen
esillepanoon 2010, mutta kävihän se näinkin. Mikään
mitali ei saanut erityiskohtelua, jos ei oteta lukuun sitä,
että yläriveihin joutuneet työt hieman kärsivät hämä
rästä valosta.

Teosinformaatio Kelvin Galleryssä oli pieni ongelma.
Mitalit oli numeroitu, mutta näyttelykirjan luettelosta
puuttuivat vastaavat numerot. Näyttelypaikalla oli vain
pari luettelomonistetta, joita joutui jonottamaan. Jos
käsillä ei ollut teos- eikä taiteilijatietoja, pääsi helposti
unohtumaan, minkä maan mitaleita kulloinkin katseli.
Ainoa mahdollisuus oli palata pahimmillaan parikym
mentä metriä takaisin ja lukea maan nimi hyllyn pääs
tä. Mutta pienten puutteiden yli oli helppo päästä. Ja
varsinkin kun tietää, miten pienellä porukalla kaikki oli
koottu, tulosta voi pitää kelvollisena.

Edelliseen näyttelyyn verrattuna vaihtuvuutta oli, mut
ta ei juuri uusia avauksia. Suhteellisesti eniten deby
tantteja taisi olla Latvian osastossa, mikä oli seurausta
opiskelijoiden opintomatkasta Tampereen kongressiin
taidemuseon ystävien tuella. Monessa maassa oli tylysti
törmätty talouden taantumaan. Se näkyi tilausten vähe
nemisenä ja laajemmin kulttuurirahoituksen säästöinä,
jotka ovat hankaloittaneet taidekoulujen ja museoiden
toimintaa muun muassa Hollannissa ja Espanjassa. Por
tugali ei saanut kiintiötään täyteen ensimmäistä kertaa
vuosikymmeniin. Näyttelykokonaisuus oli kuitenkin
suurin piirtein yhtä laaja kuin aikaisempina vuosina.

Näin isoa näyttelyä on hankala käsitellä sortumatta
yleistyksiin tai nostamatta esiin hyviä yksilöitä toisten
hyvien yksilöiden kustannuksella. Olisi helpompaa, jos
maiden välillä olisi selkeät kansalliset erot. Mitalit olivat
kuitenkin enemmän yksilöitä kuin maansa edustajia
jopa USA:n osastossa, jossa osa mitaleista oli syntynyt
yhteisen Aurora-teeman ympärille. Jotakin maakohtais
ta uskaltaa silti sanoa. Täytyy vaan pitää mielessä, että
ilmaisu kaikissa tapauksissa kurottaa kansallisten rajo
jen yli ja että taidetta ei oikein muutenkaan voi enää
tarkastella kansallisina projekteina, vaikka tällaisten
katselmusten kohdalla sitä on vaikea kokonaan välttää.
13

Elly Baltus (Hollanti) Jam Tomorrow (Huomisen

ruuhka, 2011, kupari, pronssi, kumi)

Mi�am Mieras (Hollanti) What Tradition Oemands

(Perinteen vaatimukset, 2011, pronssi, puu)
Mitali kuvaa yleisemminkin hollantilaisen mitalrt:aiteen
tasapainoilua siinä, miten traditio on sekä sisäistettävä
että ylitettävä. Mitalin sisään on puristettu saven
muotoilulastoja.

n
demands

Kanaalin rannoilta
Johtava mitalimaa taitaa olla Iso-Britannia ainakin mi
tattuna tuotantomäärin ja alan aktiviteetein. Suuri ansio
tästä kuluu BAMSille, sikäläiselle Killalle, joka oli myös
järjestänyt kongressin ajaksi Glasgow'n taidekouluun
opiskelijoiden oheisnäyttelyn Taking Sides. BAMS otti
perustamisvaiheissaan tasan 30 vuotta sitten mallia Kil
lan toiminnasta. Nyt järjestön laajentunut yhteistyö Bri
tish Museumin ja monien muiden toimijoiden kanssa
sekä maailmanlaajuisesti leviävä The Medal -julkaisu
takaavat Iso-Britannialle keskeisen aseman, joka nyt tie
tysti kongressin isäntämaana vielä korostui. On silti muis
tettava, maan aktiivisuudesta huolimatta mitalitaide on
Englannissakin marginaalissa. Bathin taidekoulussa opis
keleva Margarita Lazarova kertoi luennossaan kyselytut
kimuksestaan, jonka avulla hän hahmotteli mitalitaiteen
tulevaisuuden näkymiä. Hänen otoksensa käsitti 200 ih
mistä, joilta hän kysyi, kuka olisi halukas ryhtymään mita
leiden keräilijäksi. Vain yksi vastasi myöntävästi, taiteilija
itse.
Englannin osasto oli moni-ilmeinen, mutta ei niinkään
tekniikoiltaan ja materiaaleiltaan, sillä britit tuntuivat
14

olevat pronssiin melkein yhtä sidoksissa kuin suomalai
set. Mitalimaisuudesta pidettiin yleensä kiinni, vaikka
tavoiteltiin uutta ilmettä. Tåmä näkyi niin vanhempien
(Ron Dutton, John W. Mills) kuin nuorempienkin työs
kentelyssä, joista mieleen jäivät esimerkiksi Natasha
Ratcliff ja Kate lve.
Aivan toisenlaiselta mitalitaide näytti Kanaalin toisella
puolella Hollannissa, joka myös on alan kärkimaita sii
täkin huolimatta, että maan kulttuurimenoja on leikat
tu ankarasti. Kokeilevaa ja ajatuksellista mitalitaidetta
maassa syntyy kiitettävästi. Tekemisen keskiössä on idea,
ajatus, joka määrittelee visuaalisen toteutuksen silläkin
uhalla, että se edellyttäisi perinteisestä mitalin käsittees
tä poikkeamista. Mainittakoon vaikka Tampereella Grand
Prix'n voittanut Elly Baltus. Hänen epätotunnaisista mi
taleistaan yksi sisälsi videon, jossa mieshenkilö kuvailee
ympäristönsä näkymiä pikkuruiselta näköalapaikaltaan.
Tai Casper Berger, joka on ottanut omakuviinsa valoksia
omista hampaistaan, nenästään ja korvistaan. Tai Jenni
fer Hoes, jonka Janus-mitalin 3D-tekniikka ratkaissee
tulevaisuudessa kaikki mitalitaiteen toisintamiseen ja
monistamiseen liittyvät ongelmat. Jos Hollannin julki
nen rahoitus kulttuurielämälle onkin vähentynyt, yksi-

Jose Teixeira (Portugali) Landscape I

Vrttorio Lorioli (Italia) 150 ° Anniversario -

(Maisema /, 2011, alumiini ja akryyli)

Esercito Italiana, 2011

Kryptinen maisemamitali hyödynsi materiaaleinaan
tietokoneen muistikortteja ja reflektoi nykyajan
systeemistä kriisiä.

tyiset keräilijät ovat kompensoineet puutteita. Vuoden

nytkään. Huomattavasti kiinnostavampi oli Portugali,

den vuoden välein jollekin uransa keskivaiheilla olevalle

suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi Suomen osas

2012 helmikuussa Teylers Museum perusti keräilijä Jaap

van der Veenin aloitteesta palkinnon, joka jaetaan vii

mitalitaiteilijalle. Ensimmäinen palkittu on tsekkiläinen

Otakar Dusek. Hän ei ollut mukana Glasgow'ssa, mut

ta Tampereella nähtiin hänen Kursk-mitalinsa, joka oli

jonka osanottajamäärää talouslama tosin oli pienen
tänyt. Nuoria oli aiempaa vähemmän, mutta kuitenkin
tossa.

Portugalin tarjonta oli hienopiirteistä ja kepeää, ja sille

"lyöty" ajamalla samannimisessä taistelussa käytetyllä

on tyypillistä tietty filosofinen, käsitteellinen lähesty

Perinteikäs Belgia toimii mitalitaiteen alalla verraten ak

Face -tutkimuskeskuksesta, jossa useimmat mitalistit

T34 panssarivaunulla metalliseoksen yli.

tiivisesti. Johtava hahmo on Paul Huybrechts. Hän orga

mistapa, esimerkiksi Jose Teixeiran ja Jose Simaon töis

sä. Pohjavire saattaa tulla Lissabonin yliopiston Volte
ovat opiskelleet. Portugalilaiset ovat mieltyneet vaih

nisoi kesällä 2011 työpajan, jonka seurauksena Belgian

toehtoisiin materiaaleihin, ja pronssitöitä oli vain vä

ryhmässä. Kokonaisuutena belgialaismitalit tekivät va

teisiä mitaleita ollut esillä oikeastaan lainkaan. Silti sen

osasto oli nyt hyvin kansainvälinen. Mukana oli muun

muassa Sumio Saito, joka esiintyi myös japanilaisten

rovaisen, asiallisen ja hieman kuivakan vaikutelman,

jollaisesta esimerkiksi käy 1875 perustetun Mauguoy
Engraving Companyn tuotanto.

Atlantilta Välimerelle

Ranska ei ole enää aikoihin kuulunut mitalitaiteen in-

novatiivisimpiin maihin, eikä se tehnyt poikkeusta

hän, vaikka voimahahmo Joao Duarte tätä materiaalia

figuureissaan hyödynsikin. Portugalista ei aivan perin

tarjonta oli tasoltaan ehkä tasaisin, eikä mielestäni mu
kana ollut alilyöntejä.

Portugali oli myös monipuolisempi kuin naapurimaan-

sa Espanja, joka tosin oli Välimeren maista kiinnostavin.

Eksoottisin taisi olla Tunisia: Abdelhamid Hajemin mita-

lit edustivat yksin koko Afrikan mannerta. Israelista taas
mukana oli Basis -taidekoulun piirissä työskentelevä
15

Virag Szapo (Unkari)

Hanna Jelonek (Puola)

Bogomil Nikolov (Bulgaria)

Thejudding path /, 2012,

Transgression "White", 201 1 ,

Recession (Lama, 2010,

rautalanka

paperi

messinki)

ryhmä, jossa on kyllä potentiaalia, mutta joka joutuu
toimimaan kokonaan ilman keräilijöiden verkostoa,
tilauksia ja numismaattisia traditioita. Italiassa ja Ranskassa sen sijaan perinteisestä pidetään ehkä liiankin kirjaimellisesti kiinni, koska heidän muotokielensä tuntuu
jämähtäneen jonnekin menneisyyteen.

ole sijoitettavissa yhden käsitteen alle. Esimerkiksi Slovakian mitalitaide oli pääsääntöisesti uudistushakuista. Kroatian hienokseltaan design-vaikutteinen ilme
taas ehkä selittää, miksi mitalitaide oli maassa löytänyt
oman ekonomisen lokeronsa ja sille on riittänyt myös
tilauksia.

Itäinen Eurooppa

Aivan yhtä suotuisaa kehitys ei ole ollut Venäjällä. Unka
rista nuoria ei ollut lainkaan. Viktoria L. Kovasznai maalailikin johdantotekstissään melko pessimistisen kuvan
maan näkymistä. Siihen nähden Unkarin osasto oli kui
tenkin laadukas ja vaihteleva sekä 25 taiteilijan voimin
myös suhteellisen iso.

Vaikka itäisen Euroopan maissa taide ei ole enää pariin
kymmeneen vuoteen seurannut virallista ideologiaa ja
uusi tekijäsukupolvi on jo astunut esiin, klassisen ku
vanveiston perinne tuntuu edelleen voimakkaampana
kuin lännessä. Jakolinja perinteellisen ja kokeellisen vä
lillä heijastelee myös ikäjakaumaa. Esimerkiksi Baltian
maiden vanhemman polven tekijät pitäytyivät tutussa
ja turvallisessa. Latvian nuoret taas eivät ole juurikaan
ole uhranneet aikaa mitalin käsitteen pohdintaan. He
irrottelivat kokonaan vailla traditioiden painolastia ja
toisaalta myös ilman niiden tarjoamaa perspektiiviä ja
kypsyyttä.
Itä-Euroopan mitalitaide pitää kuitenkin sisällään siinä
määrin erilaisia pyrkimyksiä, ettei se millään muotoa
16

Puolalaisten veistoksellinen ote poikkesi tyystin esi
merkiksi Portugalin sofistikoituneisuudesta. Puolas
sa luotettiin pronssiin, reliefiin ja plastisuuteen, ja
käsitteellisempi lähestymistapa oli vähemmistössä
(Sebastian Mikolajzak, Wit Piechurski). Vaarana oli
hiukan vanhahtava ilme, jonka he vaivoin onnistuivat
välttämään. Hanna Jelonekin paperiveistokset olivat
kiinnostavia, joskin niiden kohdalla on hankala puhua
mitalimaisuudesta ja monistettavuudenkin kanssa voi
olla ongelmia.

Roland Rother (Saksa) Adelbert

Alex Suomi, Aequitas Veritas, 2012,

Erik Mäkinen, Picasso as a

von Chamisso, 2010, pronssi

pronssi

Sculptor, 2011, pronssi

Alex Suomen mitali herätti

Erik Mäkisen taiteilijamitalit sekä

keskustelua, koska se näytti

hyödynsivät että tulkitsivat

nyrkkiraudalta.

taiteilijoiden kädenjälkeä.

Bulgarian mitalitaide rönsyili tyylillisesti moneen suun

että uusia ja nuoria nimiä. Mitalitaiteen maantieteelli

taan. Yhteinen sisällöllinen piirre oli mitalitaiteen pe

set keskukset ovat Halle, D resden ja Berliini. Saksalaiset

rusluonnetta hyödyntävä dualismi. Aihemaailma voi

pitäytyivät kurinalaisesti perinteisessä mitalimuodossa

tosin olla perua Bogomil Nikolovin johtaman Sofian

pieniä irtiottoja lukuun ottamatta. Kääntöpuolena täs

kansallisen taideakatemian mitaliosaston hankkeista.

tä seurasi pieni yllätyksettömyys. Yltiöpäisiä yksilöitä

Taideakatemia on bulgarialaisen mitalitaiteen organi

ei noussut ratkaisijan paikalle, mutta yhteistyö sujui

satorinen keskus. Bogomil Nikolov on sen innostava

mallikkaasti. Saksassa on hyviä tekijöitä, joista monet

ja koossapitävä voima, ilmeisen taitava opettaja mutta

yhdistävät onnistuneesti vanhaa ja uutta. Mieleen jäi

myös monipuolinen ja uusiutuva taiteilija, jonka mitalit

vät erityisesti Berndt Göbelin työt ja Roland Rotherin

ovat aina jollakin tavalla odottamattomia.

muotokuva romantiikan ajan runoilijasta ja luonnontie
teilijästä Adelbert von Chamissosta.

On tietenkin olemassa vaara, että Bulgarian mitalikulttuuri lepää liiaksi yhden henkilön varassa, mutta toisaal

Sveitsin mitalitaide saattaa tulevina vuosina kohen-

ta uskon, että aktiivisuus kantaa vastaisuudessa väkisin

tua, sillä yhteistyössä Neuchatelin taidemuseon kanssa

kin hedelmää: maassa on tuotettu sellaisia mitalimääriä

maahan on perustettu uusi mitalitaiteilijoiden yhdistys

ja järjestetty niin monia näyttelyitä, että ne tuskin koko

FIDEM Swiss.

naan tyrehtyvät myöhemminkään. Glasgow'ssa Nikoloville myönnettiin BAMSin President's meda/ and Marsh

Pohjoismainen mitalitaide on pitkälti Suomen varas-

Award tunnustuksena hänen mitalitaiteen hyväksi te-

sa. Norjasta mukana oli vain kaksi edustajaa, Ruotsista

kemästään työstä.

kymmenen, mutta Suomenkin osasto oli pienempi kuin

Keski-Euroopasta pohjoiseen
Saksa jyräsi laajalla rintamalla. Mukana oli sekä vanhoja

olisimme toivoneet: tekijöitä oli mukana 1 7 ja mitaleita
27. Alle 40-vuotiaita oli neljä, joista kolme FIDEM-näyttelyiden ensikertalaisia. Kaikki olivat koulutukseltaan
tai ainakin orientaatioltaan kuvanveistäjiä. Suomalais17

Maija Hyvönen -Hossain ja Maria Hopia,

Champion Kari Maronen, 20i 1 , pronssi

Samantha Kanelstein (USA) New ldeas in Medallic

Sculpture 2010-2011 Commemorative Medal, 201 0,

Kursailematon nyrkkeilymrtali iski hauskasti

alumiini, lanka

asian ytimeen.

Samantha Kanelsteinilta tilattiin Mashikon jo vuonna
1998 alullepaneman kansainvälisen kiertonäyttely- ja
yhteistyöhankkeen vuosimitali.

mitalit olivat edelleen kiinni esittävyydessä, tosin jälki
modernissa hengessä. Tekijät lähestyivät aiheitaan niin
eri tavoin niin, että yleisilme oli monitahoinen. Tekota
voiltaan Suomen osasto taas oli sitäkin yhtenäisempi.
Kahta lukuun ottamatta kaikki teokset oli toteutettu va
lettuina pronssiin, ja yksi oli tinaa. Suomalaisille pronssi
tuntuu todellakin edelleen olevan mitalitaiteen ydintä.
Kovin vireätä ei ole toiminta ole ollut Suomessakaan.
Näyttelyitä on ollut vähän, ja näyttää siltä, että julkis
yhteisöt enää harvoin tilaavat mitaleita omiin tarkoituk
siinsa. Esillä olevista mitaleista vain kaksi oli tilaustöitä.
Killan kilpailut ovat edelleen tärkein taiteellisen mitali
tuotannon katalysaattori, sillä mitaleista melkein puo
let oli kilpailuehdotuksia.

Muu maailma
Euroopan ulkopuolisista maista USA on suurin. Maan
johtava mitalitaiteilija Mashiko on onnistunut houkuttelemaan erityisesti nuoria alalle esimerkiksi integroimalla mitalitaiteen oleelliseksi osaksi kuvanveiston
opiskelua. Yhdysvaltojen osasto oli laaja, mutta tasoltaan hyvin epätasainen. Monet olivat mieltyneet käsitteellisiin koosteisiin, jollaisten yksi suunnannäyttäjä on
18

James MaloneBeach. Hän kertoi esimerkiksi lentokent
tämitaleistaan, joihin hän sai idean jouduttuaan turva
tarkastuksessa kuulusteltavaksi. Hänen käsimatkatava
roissaan oli mitali, johon oli laserleikattu sana Help, mikä
kiinnitti läpivalaisussa huomiota. Nyt MaloneBeach oli
laajentanut edelleen lentokenttämitaleidensa konsep
tia valmistamalla samantyyppisen mitalin, johon on
kirjoitettu sanat This is not a bomb. Dokumentoimalla
tapahtumat lentokentillä hän laajentaa mitaleidensa
merkityssisältöä jonkinlaisen performanssin suuntaan
vai pitäisiköhän nykyään puhua post-representaatiosta
Glasgow'hun hän oli suunnitellut myös tatuointimita
lin, joita jaettiin kaikille halukkaille.
Kanadan mitalitaide on pitkälti vanhemman polven
varassa. Se on pronssiuskollista, esittävää ja luontoro
manttisessa symboliikassaan joskus vähän naiivia.
Mitalitaide ei ole joutunut kohtaamaan vain taloudellisia vaikeuksia. Christchurchin maanjäristys 201 1 Uudessa-Seelannissa tuhosi taiteilijoiden työhuoneita, ja
maa pystyi nyt osallistumaan vain viiden tekijän voimin.
Australiasta mukana olivat samat tekijät kuin Tampereella. Ilmeisesti vain Michael Meszaros oli onnistunut

Tetsuji Seta (Japani) JST 21:40:21, May 30, 2011[/
received e-mail from Teylers MuseumJ/Rainy

morning, May 31, 2011 [/ found the go/dfish in the
garden dead.J

saamaan myös tilaustöitä. Australian hallitus myönsi
Meszarosille vuonna 2012 mitalin hänen työstään vi
suaalisten taiteiden hyväksi.
Japani on suhteellisen nuori mitalimaa mutta omaleimaisimmasta päästä. Hyvä esimerkki on Tetsuji Seta,
joka voitti näyttelyn Grand Prix'n. Hänen palkittu ja
päiväkirjamainen mitalinsa on oiva näyte japanilaisten
hienostuneesta teknisestä osaamisesta, joka ei kuiten
kaan nouse itsetarkoitukselliseksi.
Tetsuji Seta voitti näyttelyn Grand Prix -palkinnon tällä
herkällä mitalillaan. Yhteydenotto, johon mitalin nimi
viittaa, tarkoittanee sitä, että Teyler Museum kertoi tai
teilijan olevan ehdokkaana Jaap van der Veen -palkinnon saajaksi.
Näyttelyluettelo
Näyttelyyn kuului myös luettelo, jonka kaikki näyttelyyn osallistuvat FIDEMin jäsentaiteilijat saavat au-

temaattisesti. Kirjan mukana seurasi CD. Siihen oli
kuvattu kattavasti kaikki näyttelyn mitalit, joskaan ku
vien taso ei kaikin osin ole paras mahdollinen. On hieman harmillista, että Suomeen tämä kuvainformaatio
kulkeutuu korkeintaan välillisesti, koska suomalaisista
taiteilijoista vain yksi on FIDEMin jäsen ja vain yksi ti
lasi luettelon erikseen. Kuvat tulevat jossakin vaihees
sa nähtäville FIDEMin kotisivuille, joskin käytäntö on
tekijänoikeudellisesti hankala. Suomalaiset taiteilijat
toivovat saavansa katalogin vastineena osallistumisestaan kuten tutkituissa taidenäyttelyissä yleensä on
tapana. Mitalitaiteilijat ovat tässä suhteessa kuitenkin
muita huonommassa asemassa, koska suurnäytte
lyissä osallistujien lukumäärä on niin suuri. Massata
pahtuma Kasselin Dokumentassa 2012 oli mukana
150 taiteilijaa, Glasgow'n FIDEMissä 450. Maailmasta
ei hevin löydy sellaisia näyttelyjärjestäjiä, jotka pystyvät lahjoittamaan noin suuren määrän näyttelykirjoja joka toinen vuosi. Mutta jos tieto kiinnostaa, voi
aina harkita FIDEMin jäsenyyttä. Maksu on 50 euroa
vuodessa.
KUVAT: Hunterian Museum, University of Glasgow

ESINE IDEANA JA IDEA ESIN EENA
- SEKÄ KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ
' '

Outi Järvinen

Kirjoittaja on FM ja Suomen kansallismuseon
rahakammion amanuenssi

Gunnel Sieversja Tapio
Suominen kirjoittavat
toisaalla tässä vuosikirjassa
kongressista, ensin mainittu
kongressin järjestelyistäja
tapahtumista, toinen lähinnä
näyttelyistä. Tapio Suominen
on lisäksi esitellyt Mitalitaiteen
vuosikirjan edellisessä niteessä
niin tapahtumapaikkaa kuin
itse kaupunkiakin, joten en
tässä puutu niihin.' Tarkastelen
omassa osuudessani
kongressin esitelmien
antia lähinnä mitalitaiteen
tutkijan näkökulmasta,
näyttelyä kuitenkaan täysin
sivuuttamatta.

K

ongressin luento-ohjelma oli kolmepäiväi

nen ja esitelmien oli suunniteltu jakautuvan
kahteen eri teemaan. The medal as object -ot

sikon alla tarkasteltiin mitaleita konkreettisina esineinä

ja painotettiin niiden suhdetta muuhun kuvanveistoon.

Toinen teema, The medal as idea, paneutui mitaleiden
kuvamaailman ja symbolien tulkintoihin sekä niiden

yhteyksiin muuhun kuvataiteeseen ja erityisesti kirjan

kuvitukseen. Viimeksi mainittu oli valittu sen takia, että
tunnuskuvien ja symbolien tutkimus on yksi Glasgow'n

yliopiston erikoisaloista. Kuten tavallista, kaikki hyväk

sytyt esitelmät eivät mahtuneet näiden teemojen pii

riin, ja niitä oli ryhmitelty sessioiksi, joiden aiheena oli

vat myös mitaleiden merkitys historiassa, mitalitaiteen
nykytila sekä tulevaisuus.

Ohjelmaan kuuluu aina täysistunto, jonka puhujaksi

pyritään kutsumaan alan arvostettu asiantuntija isän

tämaasta. Glasgow'ssa tämän kunniatehtävän oli saa
nut Sir Mark Jones. Hänen nousujohteinen uransa on

kulkenut ensin British Museumin rahakammion mita
likokoelman hoitajasta rahakammion johtajaksi, sitten

Skotlannin kansallismuseon ja sen jälkeen Victoria &
Albert -museon johtajaksi. Nykyinen johtajan virka on

St Cross collegessa Oxfordin yliopistossa. Jones istuu

edelleen FIDEMin neuvoa-antavassa komiteassa ja kuu

luu British Art Medal Societyn (BAMS) julkaiseman The

Medal -lehden toimituskuntaan, mutta muuta koske
tuspintaa mitalitaiteeseen hänellä ei ilmeisesti enää ole.

Hänen esitelmänsä aiheena oli Royal Mintin pääkaiver

tajan William Wyonin (1795-1 85 1 ) elämä ja työ. 2
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Esitelmiä oli merkitty ohjelmaan yhteensä 30, joista
isäntämaan edustajia oli reilu kolmannes. FIDEM-kong
ressi poikkeaa useista muista kongresseista jo lähtö
kohtaisesti, sillä kaikkien esitelmien ei ole tarkoitus olla
tutkimukseen perustuvia tieteellisiä esityksiä - järjestö
hän on tarkoitettu kaikkien mitalitaiteen parissa viihty
vien yhteiseksi foorumiksi. Niinpä ääneen pääsivät niin
tutkijat, taiteilijat kuin keräilijätkin. Joukkoon mahtui
sekä kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä että likilaskuisia
ja diffuuseiksi jääneitä esityksiä.
Samanaikaisia luentosessioita oli kaksi, joten vaihto
ehtoja ei ollut liikaa. Temaattinen jako johti toisaalta
myös siihen, että olisi mielellään istunut molemmissa
sessioissa yhtä aikaa. Vaikka olisi virkistävääkin seura
ta jotain itselle oudompaa aihetta tai lähestymistapaa,
ajaa velvollisuudentunto helposti etsimään niitä hyö
dyllisimpiä vaihtoehtoja. Valinta on tehtävä etukäteen
toimitettujen tiivistelmien perusteella, mikä on yleen
sä onnen kauppaa. Jotkut niistä lupaavat etukäteen
enemmän kuin lopulta tarjoavat, ja osa on aina laadittu
niin ylimalkaisesti, ettei sisällöstä saa kunnon käsitystä.
Kuulematta jääneistä esitelmistä nousi tiivistelmien
perusteella esille kolme kiinnostavaa esitystä (Ben
Carpenter, Melanie Vandenbrouck-Przybylski ja Mar
garita Lazarova)3 nykypäivän mitalitaiteen olemukses
ta - aina ajankohtainen aihe, josta ei ainakaan toistai
seksi ole keskusteltu tarpeeksi. Mielelläni olisin kuullut
myös hollantilaisen kollegan Jan Pelsdonkin esityksen
Teylers-museon pyrkimyksistä lisätä mitalinäyttelyn nä-

kyvyyttä ja herättää laajemman yleisön huomiota.4 Näi
hin esitelmiin on toki mahdollista tutustua kirjallisessa
muodossa jälkikäteen, kun FIDEMin Medailles -julkaisu
seuraavan kerran ilmestyy. Todennäköisesti myös mo
nen paikan päällä kuullun esitelmän idea kirkastuu vas
ta luettuna, Kelvin Galleryn akustiikka kun teki niiden
seuraamisesta melkoista ponnistelua. Pienempi sali oli
kuulijoille suosiollisempi, mutta siellä puhujan oli tulta
va toimeen ilman mikrofonia.
Mitali ideana -teeman esitelmät koskettelivat lähinnä
vanhempaa aikaa, ja pääasiassa mitaleista julkaistuja
kuvia ja niiden suhdetta itse mitaleihin. Simon McKe
ow Marlborough collegesta käsitteli Ruotsin kuninkaan
Erik XIV:n omaksumia tunnuskuvia, joita tämä käytti
aluksi mitaleissa ja sittemmin myös rahoissa. McKeowin
mukaan tällaiset hyvin henkilökohtaiset symbolit olivat
poikkeuksellista eurooppalaisissa rahajärjestelmissä .
Ne jatkoivat elämäänsä myöhemmin tunnuskuvia esit
televissä käsikirjoissa irrallaan alkuperäisestä konteks
tistaan.
Kaksi esitelmää käsitteli täysin sattumalta Claude
Franc;ois Menestrierin jättiläisteosta Ludvig XIV:n mita
liohjelmasta, mutta eri näkökulmasta. Stephen Rawles
Glasgow'n yliopiston kirjastosta pohti teknillisiä ongel
mia, jotka liittyvät mitaleiden esittämiseen grafiikkana,
Cristina Fontcuberta i Famadas Barcelonan yliopistosta
puolestaan keskittyi ranskalaisten Kataloniassa saavut
tamien voittojen kuvaamisen ikonografiaan. Viimek
si mainittu luennoitsija ei tosin ollut päässyt paikalle,
21

mutta hän oli saanut edellisestä puhujasta itselleen

asiantuntevan sijaisen.

sa. Esillä oli 956 teosta 446 taiteilijalta kaikkiaan 29

maasta. Näyttelyn koko oli edelliseen kongressiin ver

rattuna pysynyt suurin piirtein entisellään, mutta taitei-

William Eisler Lausannen rahamuseosta tarkasteli lä

lijoiden lukumäärä puolestaan kasvanut. Suomalaistai

työtään. Ulrike Weiss St Andrew'n yliopistosta puoles

dellä heistä oli esillä enemmän kuin yksi mitali.

heisessä yhteistyössä kirjankuvittajien kanssa työsken

nellyttä Dassierin mitalinkaivertajaperhettä ja heidän

taan keskittyi yhteen suureelliseen mitalihankkeeseen,

jonka takana oli Nikolaus Seeländer, kuparikaivertaja
jolla oli kunnianhimoisia pyrkimyksiä myös mitalitai
teen puolella. Seeländer toimi myös numismaatikkona,

tutki ja julkaisi erityisesti brakteaatteja eri kokoelmista

- ja myi samalla keräilijöille itse valmistamiaan taitavia
väärennöksiä.

Oman esitykseni aihe sijoittui huomattavasti uudem

paan aikaan. Käsittelin siinä Suomen sodan sankarei
den muistoksi 1 920-luvulla toteutetun mitalisarjan

kuvamaailmaa ja sen ikonografisia yhteyksiä Vänrikki

teilijoita oli mukana 17 (enemmistö heistä konkareita),

mikä on lähes puolet vähemmän kuin viimeksi. Vain vii
Näyttelyn yleisilme oli viileän tyylikäs ja virtaviivainen,

ylöspanon heikkoudet paljastuivat vasta lähemmässä

tarkastelussa. Mitalit oli rivitetty kahden vastakkaisille

seinille sijoitetun pitkän vitriinin hyllyille maittain ikään

kuin sanat kirjan sivuille - hauska idea, mutta vain pe

riaatteessa. Vitriineissä ei ollut tekstejä, vaan mitalit oli
merkitty maittain juoksevilla numeroilla, joten tarkem

pien tietojen etsiminen erillisestä näyttelymonisteesta
saattoi vaatia useiden metrien kävelyn takaisin tarkis

tamaan, minkä maan osuudesta olikaan kysymys. Sa
nomattakin on selvää, että katse ei tässä yhteydessä

saanut harhautua väärälle hyllylle. Tämän "hyllyjärjes

Stålin tarinoiden kuvituksiin sekä tunnettuihin muoto

telmän" valaistus ei myöskään langennut tasapuolisesti

J. L. Runebergin runoteos vaikutti mielikuviin Suomen

FIDEM-näyttelyiden tekstit ovat aiemminkin olleet mot

kuviin.

sodasta niin voimakkaasti, että sen tapahtumia ja

henkilöitä pidettiin pitkään totuudenmukaisina. Tåtä

käsitystä vahvistivat teoksen kuvitetut laitokset, jois
ta erityisesti Albert Edelfeltin kuvitus saavutti suuren

suosion. Runoteos ja siihen liitetyt kuvat saivat vahvan
symbolimerkityksen autonomian ajan sortovuosina
sekä itsenäisyysajan sotavuosina. 1920-luvulle tulta

essa niistä oli ehtinyt muodostua kaanon, josta poik

keaminen olisi vähentänyt mitaleiden muotokuvien ja
muiden kuva-aiheiden uskottavuutta, sikäli kun se olisi
edes tullut tilaajien tai taiteilijan mieleen.

Sananen näyttelystä

Mitalinäyttely avattiin keskiviikkoiltana Kelvin Gallerys22

kaikille eksponaateille.

kotukseni kohteena, eikä tämä näyttely tee siinä poik

keusta. Mielelläni soisin, että tekstit olisivat informatii

visia, ja että ne olisi sijoitettu itse mitalin yhteyteen. Itse

näyttelyluettelo on suorastaan poikkeuksellisen niuk

kasanainen. Valmistustekniikkaa ei mainita, kuten ei si

täkään, onko mitali yksi- vai kaksipuolinen (edes silloin
kun sillä olisi merkitystä). Kaksipuolisesti esille asetetut

mitalit vaikuttivat olevan poikkeuksia, joten näyttely

yleisö tai luettelon tutkija sai helposti sen käsityksen,

että nykyisin tehdään lähinnä yksipuolisia mitaleita.

Jos mitali on teetetty jotain tarkoitusta varten, pitäisi

katsojalla olla mahdollisuus tietää, kuka sen on teettä-

nyt ja minkä vuoksi, näin saattaisivat mitalin kuva-aiheet
ja tekstit avautua paremmin. Esimerkiksi voisi nostaa

Sir Marl< Jones esn:elmöimässä
William Wyonin elämästä ja teoksista.
Kelvin Gallery on vaikuttava tila, mutta
pn:känomaisuudessaan hankala luentosali.

Näkymä näyttelystä. Tan:eilija Chizuko Nakaji
Japanista poseeraa oman mn:alinsa vierellä
(toinen vasemmalta alarivissä). Vrtriinien
valaistusratkaisu ei suosinut ylimmälle riville
sijon:ettuja mitaleita.

Kongressi mitalin
muovaili skotlantilainen
Malcom Appleby. Sin:ä
tehtiin kaksi eri versiota,
joista osallistujille jaettu
oli kooltaan melko
vaatimaton.
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näyttelyssä esillä olleen Erkki Kannoston muovaileman

taa Tampereen FIDEMnäyttelyn herättämät ajatukset.8

mitalin, jonka nimeksi on luettelossa merkitty EX FUTURA

Voisin myös esittää ehdotuksen näkökulman vaihdok-

kappale, ja esillä olevan kuva-aiheen perusteella olisi

voisi asiaa lähestyä myös toisesta suunnasta. Miksi sitä

5

ARBOR AGNOSCITUR.

Lauseeseen sisältyvän virheen takia

siinä ei tunnu juuri olevan mieltä. Näytteillä oli vain yksi

voinut kuvitella, että mitalin aiheena on hedelmänvilje-

ly. Todellisessa elämässä on kyse Suomen Numismaattisen Yhdistyksen uudesta ansiomitalista, jonka etusi
vulla on teksti

PRO NUMISMATICA,

EX FRUCTIBUS ARBOR AGNOSCITUR

takasivulla puolestaan

(hedelmistään puu tunne

taan).6 Etusivun "lähikuvasta" olisi myös käynyt ilmi, että

sesta: sen sijaan, että koetetaan etsiä perusteluja sille,

miksi jotain pienoisveistosta voidaan sanoa mitaliksi,

halutaan sanoa mitaliksi?

Näyttely oli kongressiviikon aikana avoinna vain osallis

tujille, ymmärrettävää sikäli, että näyttelysali toimi myös
toisena luentosalina. Näyttely avautui yleisölle heti kon

gressin jälkeisenä sunnuntaina. Järjestäjät raportoivat

puun hedelmät ovat antiikin rahoja. Nyt ainoa näkyvillä

jälkikäteen, että avajaispäivä oli museossa poikkeuk

perustuva yhdistyksen tunnus - vihje, joka ei voinut

Sophie Kromholz puhui ja keskusteli yleisön kanssa.

ollut mitalin aiheeseen viittaava yksityiskohta oli esillä
olleelle takasivulle sijoitettu, Elias Brennerin vaakunaan

aueta kovin monelle.

Luettelosta on tehty myös sähköinen versio, jossa sen

tään (oletettavasti) on kuvat kaksipuolisten mitaleiden

etu- ja takasivuista, mutta muuten se oli yhtä epäinfor
matiivinen kuin paperille painettu versio. Näyttelyluet

telo on kuitenkin se, joka näyttelystä lopulta jää jälki
polville dokumentiksi, ja tutkijoille lähdeaineistoksi.
FIDEMin organisaatiolla olisi kenties aihetta pohtia sitä,

sellisen vilkas. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös

yleisötilaisuuksia, joissa taidehistorian jatko-opiskelija
Otteita näistä tilaisuuksista on julkaistu videoleikkeinä

internetin avoimessa videopalvelussa You Tubessa:

http://www.youtube.com/user/F1DEM201 2Glasgow.

1

Mitalitaiteen vuosikirja 201 1 . Helsinki 2012, 6-9.
2

Jokaisella jäsenmaalla on näyttelyssä oma kiintiönsä, ja
valinnat tehdään joka maassa omien periaatteiden mu
kaan. Mitään punaista lankaa tai teemaa näyttelyssä ei

tämän vuoksi ole. Mitalitaiteen nykytila ja tulevaisuus

vaikuttavat näyttelyn perusteella olevan edelleen jon
kinlaisessa käymistilassa. Toiset taiteilijat jatkavat perin

teisillä linjoilla ja toiset viis välittävät niistä mitalitaiteen

medag/ia neoclassica in Italia e in Europa: atti del quarto Convegno
internazionale di studio sulia storia de/la medaglia, 20-23 giugno
7987. Udine, 1 984, 1 1 9--40.
3

väliin mahtui toki myös keskitien kulkijoita ja maltillisia

uudistajia.7 Omasta puolestani voisin hyvin tässä tois24

Carpenter: Medals and utility, Vandenbrouck-Przybylski: Haptic
pleasures: the medal as handheld sculpture, Lazarova:Quo vadis
medalia? The future of medals as an art form in the 2 1 th century.

4

Päätin kuitenkin keskittyä seuraamaan sitä tematiikkaa, johon oma
esitelmäni ohjelman perusteella kuului.

5

Modern medals. A catalogue of the international exhibition held with
association with FIDEM XXXII Glasgow 2072. Edited by Sally-A nne
Coupar. Glasgow 2012, 47.

6

Mitali on esitelty toisaalla tässä vuosikirjassa.

7

Tätä kirjoitettaessa on ehtinyt ilmestyä ainakin yksi laajempi
näyttelyarvio, joka kuitenkin väistää ilmassa väreilevän kysymyksen

ominaispiirteistä, joiden avulla mitaleiden voisi kuvi

tella erottuvan muista pienoisveistoksista. Ääripäiden

Esitys lienee perustunut Jonesin 1 980-luvulla julkaisemaan
artikkeliin: Jones, Mark,The life and work ofWilliam Wyon. La

voisiko olla tarpeen kehittää jonkinlainen mitaleiden

kuvailustandardi ohjenuoraksi näyttelyn järjestäjille.

Suominen, Tapio, Mitalitaiteen suurkatselmus Glasgow'ssa 201 2.

keskittymällä yksittäisten teosten tarkasteluun. Ks Carpenter, Ben,
Modern medals. The FIDEM XXXII international exhibition. The

Medal, Autumn 2012, 48-54.
8

Outi Järvinen, Mitalitaidetta tänään eilen, ja ehkä vielä
huomennakin - FIDEM XXXI ja mitalitaiteen tulevaisuus.

Mitalitaiteen vuosikirja 2010. Helsinki 201 1 , 1 6-25 (21 -25).

I LKKA VOIONMAA
- PI T KÄN LI NJAN
MITALIMIES
Hanna Talasmäki
Kirjoittaja on Killan yleissihteeri ja
tutkijana Museovirastossa

Artikkeli pohjautuu likka Voionmaan
Helsingissä 20.11.2012 pidettyyn
haastatteluun.

lkka Voionmaa on tehnyt ainutlaatuisen uran toi

l mihenkilönä mitalitaiteen yhteisöissä leipätyönsä

ohella. Voionmaa aloitti pitkän uran Killan yleis-

sihteerinä, käytännössä toiminnanjohtajana, vuonna

1983 ja jatkoi tehtävässä vuoteen 2002. Voionmaan

aikana perustettiin Mitali - Medaljen -lehti vuonna

1 987, joka sittemmin muuttui Mitalitaiteen vuosikir

Onnellinen mitalimies

järjestelytoimikunnissa. Hän on ollut myös järjestä

mässä lukuisia mitalinäyttelyitä kotimailla ja ulkomail

la - aina Oulua ja Kiinaa myöten.

Mitalitaiteen edistäminen ja Killassa toimiminen on ol

lut likka Voionmaalle myös perhejuttu, johon perehty

minen tapahtui isän jalanjäljissä. likka Voionmaan isä,

jaksi vuonna 2000. Voionmaa toimitti lehteä vuosina

Jouko Voionmaa, oli yksi Killan perustajajäsenistä ja sen

Vuosina 2000-2007 hän oli FIDEMin (International

on ollut intohimoinen harrastus, jossa on porukalla pu

1987-2002. Voionmaa on ollut suomalaisen mitaliken
tän lisäksimukana kansainvälisessä mitalitoiminnassa.
Art Medal Federation) pääsihteerinä ja vuosina 2007201 2 FIDEMin presidenttinä ensimmäisenä Suomesta

kautta aikojen. Voionmaa on ollut FIDEMin toiminnas

sa mukana jo aikaisemmin, vuonna 1990 Helsingin

FIDEM -kongressin järjestelytoimikunnan koordinaat

torina. Voionmaa oli mukana myös vuoden 201 0 Tam

pereen ja vuoden 201 2 Glasgown FIDEM -kongressien

ensimmäinen yleissihteeri. Mitalitaiteen Killan kehittä

minen ja mitalitaiteen kentän aktiivinen ylläpitäminen

hallettu yhteen hiileen. Siinä on aina ollut se tiivis jengi
kyljessä, kertoo Voionmaa. Tästä yhteistoiminnasta ovat

taidonnäytteinä syntyneet lukuiset näyttelyt, joiden sa

nomaa Voionmaa edelleen korostaa - laajamittaisina

tai pienimuotoisempana. Pienimuotoinenkin näyttely
toiminta vie ajatusta eteenpäin, toimii viestinviejänä, to

teaa Voionmaa.
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Killan "kulta -aika" oli 1960-1970 -luvuilla, jolloin jäsenmääräkin oli korkeimmillaan, yli 300 jäsentä. 1960
-1970 -luvuilla toiminta oli myös mitalitaiteelle suotuisemman ajan johdosta näkyvämpää; näyttelyt olivat
suurempia ja vuosimitalikilpailun kilpailuehdotukset
saatiin laittaa näytille pankkien konttoreihin. Vielä 1990
-luvulla pidettiin kesänäyttelyitä Purnussa ja Hvitträskissä oli kausiluontoisesti esillä uusinta mitalitaidetta.
Voionmaan mukaan Killan hullut vuodet, jolloin mentiin
Kiinaan asti, olivat 1990 -luvun alussa. Vuonna 1990 FI
DEM XXII oli Helsingissä. Myöhemmin samana vuonna
Kiinan Pekingissä ja Harbinissa järjestettiin Suomen
mitalitaiteen näyttely, joka oli ensimmäinen eurooppa
lainen Kiinassa. 1 990 -luvulla kansainvälinen toiminta
oli varsin vireää. Mitalitaide on kuvanveiston aihe, jossa
ilman verkostoa sen esillä pitämisestä ei tule mitään, to
teaa Voionmaa. Voionmaa korostaa mitalitaiteen edis
tämisen elinehdoksi verkostoitumisen lisäksi suoma
laisen mitalikentän tärkeitä toimijoita ja tahoja, kuten
Tampereen taidemuseon tärkeää roolia. Killan laaja
mitalikokoelma, noin 2000 mitalia, on deponoitu Tampereen taidemuseolle ainaistalletuksena. Tampereen
taidemuseon viimeisin työnäyte oli mahtava FIDEM
XXXl:n liittyvä näyttelykokonaisuus, jossa mukana oli
myös paljon nuoria tekijöitä.
Nykyään mitalitaiteen asema ja merkitys on muuttunut,

kun maailma on muuttunut, toteaa Voionmaa. Mitali

taiteen tukijat ovat vähissä ja Killan jäsenistö vähenee.
Mitalien teettäminen on muuttunut, henkilömitaleita
tehdään entistä vähemmän. Mitalitaide ei tunnu kiin
nostavan nuorta taiteilijapolvea sen vähäisen julkisuu
den ja isotöisyyden vuoksi, ja myös kilpailu alalla on ko
ventunut. Mitalitaiteilijoilla on kuitenkin mahdollisuuksia
myös kansainvälisesti, kuten kilpailuidenja symposiumien

kautta, muistuttaa Voionmaa. Mielikuvat mitalitaiteesta

saattavat nuoremmalla polvella olla vähäisiä. Varsinkin
muotokuvat mitalitaiteessa ovat aikaisemmin saaneet
26

näkyvyyttä, vaikka mitalitaide on muutoinkin tärkeää
kuvanveistotaidetta - pienessä koossa. Mitalitaide on

erityisala ja mitalin luokiteltavuus hankalaa, silti meillä

Suomessa on paljon asiasta tietäviä tutkijoita ja asian
tuntijoita, toteaa Voionmaa. Myös tekijöitä riittää ja kiin

nostavaa olisikin tutustuttaa nuoria taiteilijoita ja Killan

jäseniä konkreettiseen tekemiseen, kenties mitalitaiteili
joiden ateljeekäynneillä tai vastaavilla, jatkaa Voionmaa.

Killan toiminnassa tärkeällä sijalla on ollut vuosittain il
mestyvä Mitalitaiteen vuosikirja,joka kantoi nimeä Mita
li- Medaljen vuoteen 2000. Voionmaan aikana perustet
tu ja hänen vuosina 1987-2002 toimittamansa julkaisu
on muuttunut vain vähän vuosien varrella. Alkuvuosina
julkaisun "saksitaitto" tehtiin alun pitäen olohuoneen
lattialla. Mitalitaidetta käsittelevää kirjallisuutta on jul
kaistu jonkin verran, vähemmän tosin viime vuosina.
Mitalitaiteen näkyvyys lehdistössä on myös heikkoa
nykyaikana. Kun vaan tietäisi sen salasanan, millä saada
median kiinnostus heräämään! pohtii Voionmaa.
likka Voionmaalla on pitkä, ansiokas suhde mitalitaiteeseen ja taidemitaleihin. Ehkäpä tärkeimpänä seikkana
mitalitaiteen olemuksessa Voionmaa pitää sitä, että
mitaliin voi luoda henkilökohtaisen merkityksen, että

mitali pistää miettimään, siinä on se iso stoori, se käm-

menen kokoinen avaruus. Suosikkitaiteilijaa Voionmaan

on vaikea nimetä, koska mieltymys on vaihdellut ajan
mittaan. Voionmaa mainitsee kuitenkin pitävänsä sel
laisista mitaleista, jotka synnyttävät huumoria tai ovat
koskettavia aiheiltaan, kuten Aimo Tukiaisen,Kauko Rä
säsen, Raimo Heinon, Pertti Kukkosen tai Assi Madeki
ven mitalit. Mitali ei myöskään saa olla liian helppo vaan
sen pitää panna ajattelemaan. Erityisen henkilökohtai
nen suhde muodostuu mitaliin, kun tietää tarinan sen
taustalla, ja mitali tavallaan kertoo tarinaa, välähdyksiä
matkan varrelta.

Mauno Honkanen: Killan kansainvälinen mitalitaiteen näyttely Kiinan
Pekingissä, 1 990. Etupuolella likka Voionmaa ja Mauno Honkanen vievät
300 kg mitaleja Kiinan muurin läpi, kääntöpuolella Kiinan muuri.

Pertti Kukkonen: Familia optima, Voionmaa -pememitali
1 989. Etupuolella Gunnel Sievers ja likka Voionmaa,
kääntöpuolella ovat heidän poikansa.
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KOMEA
PALKINTOMITALI
JÄÄKIEKON
MM- KISOISSA
HELSINGISSÄ 201 2
Gunnel Sievers
Kultamitalin etusivu
(kuva Marko Hannula,Suomen Jääkiekkoliitto)

J

ääkiekko on, niin kuin tiedetään, suosittu

mitalin suunnittelusta. Koska pyyntö tuli vasta marras

laji Suomessa. Suomella on myös ollut mah

kuussa 2011 (kisat olisivat jo toukokuussa 2012), pää

tossa on onneksi ymmärretty, että palkintomitalitkin

päätti yhdessä Killan kanssa valita osallistujiksi kuvan

dollisuus järjestää maailmanmestaruuskisat

useamman kerran. Suomen Jääkiekkolii

timme järjestää kutsukilpailun kolmen taiteilijan kes
ken. Nähtyään eri taiteilijoiden teoksia Jääkiekkoliitto

saavat olla korkeaa taiteellista tasoa. Tåstä syystä Jää

veistäjät Heli Kauhasen, Tapio Kettusen ja Erja nelisen.

oli muuten kolmas kerta, kun saimme mahdollisuuden

Kilpailun säännöt olivat aika tiukat läpimitan (palkinto-

kiekkoliitto otti yhteyttä Kiltaan ja kysyi, voisimmeko

järjestää taiteilijoille kilpailun mitalin muotoilusta. Tamä

Killan puolesta käytännön asiat hoiti Gunnel Sievers.

vaikuttaa palkintomitalin ulkonäköön. Palkintomitali-

mitali 70 mm), paksuuden ja painon suhteen. Mitalin

yhteistyökumppaneille ja avustajille.

logo. Kooltaan pienemmän muistomitalin (50 mm) etu

en, nk. kulta- hopea- ja pronssimitalien, lisäksi haluttiin

myös noin tuhat muistomitalia jaettavaksi osallistujille,
Kilta suostui korvausta vastaan järjestämään kilpailun
28

etusivulla tuli olla tarkkaan määritetty teksti ja sen taak-

se oli sijoitettava Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF)

puoli olisi sama kuin palkintomitalissa, mutta takana
olisi MM-kisojen logo. Kilpailun palkinnot olivat huo-

Kultamitalin takasivu nauhoineen

Muistomitali kotelossaan

(kuva Pekka Hellsten, Suomen Jää kiekkomuseo}

(kuva Marko Hannula, Suomen Jääkiekkoliitto}

mattavat. Osallistumisesta kilpailuun taiteilijat saivat

Terävä kuti - terävät kuviot, jonka lopulliseksi nimeksi

3000 €, voittaja sai sen lisäksi 7.500 €.

tuli Winning Goa/ (Voittava maali). Lausunnossaan lau-

takunta ilmaisi mielipiteensä sanoin "U usi ja ainutlaaKilpailuaika oli lyhyt, ehdotusten tuli olla Killassa jo

tuinen oivallus. Vangitsee ohikiitävän hetken. Teksti

1 5.2.201 2 mennessä. Kilpailun palkintolautakuntaan

selkeä:'

kuuluivat Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola (myös lautakunnan puheenjohtaja), sen pää-

Tulokset julkistettiin suureleisesti Jääkiekkomuseossa

sihteeri Mika Sulin, kuvanveistäjät Pekka Kauhanen

Tampereella 2.3.201 2, jolloin läsnä oli television ja leh-

ja Anneli Sipiläinen (kilpailun taiteilijoiden valitsemat

distön edustajia sekä muita kutsuttuja. Kaikki ehdotuk-

asiantuntijat) sekä Killasta kuvanveistäjä Sakari Kannos-

set olivat esillä museossa neljän päivän ajan.

to ja Gunnel Sievers kokouksen sihteerinä. Lautakun-

Toivottavasti Killan asiantuntemusta käytetään myös

nalle jätettiin kaksi viikkoa aikaa päätöksen tekemiseen.

jatkossa urheilumitalien suunnittelussa. Onhan paljon
mukavampi nähdä voittaneiden kaulassa riippumassa

Ehdotu ksia tuli viisi. Niistä lautakunnan jäsenet valitsi-

lajiin sopivia, taiteellisesti korkeatasoisia palkintomita-

vat voittajaksi yksimielisesti Tapio Kettusen ehdotu ksen

leja kuin tavanomaista tusinatavaraa.

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON
MITALIKOKOELMASTA
Hanna Talasmäki
Kirjoittaja on Killan yleissihteeri ja
tutkijana Museovirastossa

Aarre Aaltonen: XV Olympia Helsinki 1952 muistomita/i, 1952. Pronssi, valettu, 85 mm,

H

elsingin kaupunginmuseo tallentaa kokoel
miinsa Helsingistä, helsinkiläisistä ja helsin
kiläisyydestä kertovaa esine-, taide-, valokuva-ja arkistoaineistoa. Menneisyydestä ja nykypäivästä
kertovat kokoelmat täydentyvät lahjoituksin ja ostoin.
Kokoelmaa kartutetaan suunnitelmallisesti. 1970-lu
vulta alkaen on myös aloitettu tallentamaan aineistoa
nykypäivästä, joka kertoo keskeisistä ja merkittävistä
henkisen ja aineellisen kulttuurin ilmiöistä. Kaupungin
museon esinekokoelmaan kuuluu noin 200 000 esinet
tä ja taidekokoelmaan noin 5000 teosta, joukossa myös
mitaleita.
Mitalit ovat hienovarainen taiteenala, joka usein jää
vanhahtavan nimityksensä vuoksi liian vähäiselle huo
miolle. Usean museon kokoelmista löytyy mitaleja joko
erillisenä mitalikokoelmana tai suurempien kokonai
suuksien, kuten testamenttilahjoitusten osina. Mitalitai
de ei ole suurelle yleisölle kiinnostavaa, koska sen esille
laittaminen erityisen luonteensa vuoksi on hankalaa
-mitalia tulisi pystyä pitämään kädessä ja kääntämään.

yksipuolinen.
Olympia -mitalin on muovaillut ja lyöttänyt
Uurasen valimossa Lauttasaaressa
kuvanveistäjä Aarre Aaltonen. Mitalia
valmistettiin noin 10 kpl. Mitali on ollut esillä
Raitioliikennemuseossa (nyk. Ratikkamuseo)
vuoteen 2007. Ostettu kokoelmaan.
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Nyt tietotekniikka alkaa jo tarjota ratkaisuja mitalien
esillepanoon; näytöltä voi nähd mitalin kääntöpuo
len, vaikkei näyttelyssäkävijä saakaan mitalia omaan
käteensä. Mitalit ovat kuitenkin hieno portti mennei
syyden ja nykyisen ajan maailmaan, tapahtumiin ja
maailmankuvaan. Muotokuvien kaltaiset henkilömi
talit kertovat aikansa suurista persoonista. Mitalitaide
ilmentää oman aikansa maailmaa, nähtävissä on myös
maailmankuvan ja tietoteknisten edellytysten muutos.
Toki mitalitaiteilijoiden näkemyksillä ja tilatuilla mita
leilla ilmennettyä maailmankuvaa on muokattu per
soonallisempaan suuntaan.

Perinteisesti mitaliksi ymmärrettävä on kämmeneen

Mitalikokoelma on karttunut lahjoituksin, sisäisin siir

sopiva, pyöreä metallista valmistettu teos, jonka etu

roin, ostoin sekä jäsenetuina saaduin mitalein. Lah

ja takasivussa on reliefimäinen kuva. Aikaisemmissa

joitukset ovat tulleet valtiollisilta laitoksilta kuten

mitaleissa ansio-ja muistomitalin sekä taidemitalin ero

ministeriöiltä ja pääasiassa helsinkiläisiltä seuroilta, yh

on ollut selkeämpi ja yhteys rahan symboliikkaan on

distyksiltä, pankeilta sekä yksityishenkilöiltä tai heidän

nähtävissä. Olennaisena osana perinteisessä mitalissa

perikunniltaan. Siirtoja on tullut kaupungin sisäisiltä lai

on kuva-ja/tai symbolipuolen lisäksi kirjoitus, joka iden

toksilta, kuten Raatihuoneelta ja kaupunginhallituksel

tifioi mitalin tapahtumaan, henkilöön tai aiheeseen

ta tai kaupunginvaltu ustolta. Kokoelmaan on hankittu

muodostaen mitalin tarinan, pienen maailmankaikke

mitaleja myös ostojen kautta, mm. huutokaupoista ja

uden. Mitalin molempien puolien tulisi tukea tätä tari

Sporrongilta. Kokoelmassa on myös ulkomaalaisia mi

naa. Nykyaikaa lähestyttäessä mitalitaiteessa on tullut

taleja, joita on lahjoitettu museolle tai kaupungille. Mi

nähtäville myös moniosaisia, kolmiulotteisia ja pienois

taleita on tullut kokoelmaan myös samalla tavoin kuin

veistosmaisia mitaleja, jotka ilmentävät suurempaa

esimerkiksi valokuvia: muun aineiston mukana. Muun

maailmaa kuin mitalin perinteisen tehtävän puitteet

aineiston mukana kokonaisuuksina tulleet mitalit on si

-henkilön ja tapahtuman maailmaa. Mitalit vaativat ai

joitettu aineiston mukaan, muutoin muisto-ja ansiomi

kaa ja jos niihin ehtii hetkeksi syventymään, tarjoutuu

talit rahojen kanssa esinekokoelmaan oma luokkaansa

katsojalle "kämmenen kokoinen avaruus".

(mitaliluokka). Mitalitaiteen Killan vuosimitalit ja muut
ns. vapaat taidemitalit on liitetty taidekokoelmaan. Li

Rahoja, mitaleita, kunniamerkkejä

säksi urheilukilpailujen palkintomitaleina kokoelmaan
tulleet ovat omassa luokassaan.

Kaupunginmuseon kokoelmassa on erityyppisiä mita
leja: muistomitaleja, ansiomitaleita, palkintomitaleita ja

Kaupunginmuseon mitalikokoelma keskittyy pääasias

taidemitaleja. Mitalit on kokoelmassa sijoitettu rinnak

sa Helsinki-aiheisiin tai helsinkiläisen kontekstin omaa

kain kunniamerkkien, rahojen, muistolaattojen, vaa

viin mitaleihin. Mitaleita on ollut esillä muutamissa Hel

kunoiden ja vaakunalaattojen kanssa. Mitalien lisäksi

sinki-aiheisissa näyttelyissä. Varsinaisia mitalinäyttelyitä

kuten mainoksia, julisteita esitteitä ja näyttelyluetteloi

on ollut Helsinki itsenäisen Suomen mitaleissa, Hakasal

ta sekä mm. FIDEM (International Art Medal Federati

men huvilassa 1 987. Mitaleita on myös ollut yksittäin

on) kongressimateriaalia. Kokoelman taidemitalit ovat

esillä näyttelyissä, kuten Leo Mechelinin 60-vuotispäi

kokoelmassa on mitaleihin liittyvää arkistomateriaalia,

men huvilassa 1 977 ja Pääkaupunki mitaleissa Hakasal

saatuja valettuja vuosimitaleja, ns. vapaita mitaleja.

vän kunniaksi teetetty mitali Leo Mechelin 1 839- 1 9 1 4

Kokoelmassa on myös mitalikilpailuiden ja suunnit

-Helsingin herra Mechelinin ju hlavuoden näyttelyssä
Hakasalmen huvilassa 1989. Mitalit ilmentävät oman

telukilpailuiden luonnoksia,

aikansa maailmankuvaa ja niissä on myös nähtävissä

pääasiassa Suomen Mitalitaiteen Killan jäsenetuutena

kuten

Helsinki-mitalin

suunnittelukilpailun (1956) kipsiluonnokset.

Helsingin ja helsinkiläisyyden kehitys ja mu utos.
31

Lauri Leppänen: Helsingin kaupungin 400-vuotismitali
(muistomitali), 1950. Hopea, lyöty, 70 mm.
Helsingin kaupunki lyötti mitalin 400-vuotisjuhliensa
kun niaksi. Kokoelmassa on myös pronssinen mitali.

Alkuperäinen hopeinen mitali varastettiin kokoelmasta

v. 1960, jolloin tilalle hankittiin uusi. Mitalin etusivulla on
korkokuvina Nikolainkirkko (v:sta 1959 Tuomiokirkko)

ja sen ympärillä muut Helsingin tunnetuimmat

tornirakennukset, Stadion, Kansallismuseo, Työväentalo,
Mikael Agricolan kirkko, Palokunnantorni, Hietaniemen
kappeli ja Vanha kirkko. Takasivulla ovat Vantaan ja
Helsingin korkokuvat, lahdelmassa on 1500-luvun

purjealus. Mitali on lahjoitettu kokoelmaan.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala
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Heikki Häiväoja: Helsingin kaupunki -kunniamitali, 1965.
Hopea, lyöty, 80 mm.
Heikki Häiväoja on yksi arvostetuimmista ja tuotteliaimmista
metallirahojen ja mitalien su unnittelijoitamme.
Hopeisena Helsingin kaupunki -kunniamitalia luovutetaan
valtionpäämiehille, pronssisena suu rlähettiläille ja arvostetuille
ulkomaisille kaupunginjohtajille. Kokoelmassa on myös
pronssinen mitali. Hopeisena mitalia on lyötetty 30 kpl.
Mitalin etusivulla on silhuettimainen kaupunkimaisema
mereltä kuvattuna, korkokuvina 60-lu kulaisen helsinkiläisen
kaupunkisilhuetin tunnetuimmat rakennu kset, kuten
Nikolainkirkko (v:sta 1959 Tuomiokirkko), Presidentinlinna
ja Kallion kirkko sekä 1960-luvulla tärkeäksi muodostunut
Sörnäisten satama. Mitali on lahjoitettu kokoelmaan.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala
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Ville Vallgren: Leopold Henrik Stanis/aus Mechelin,
60-vuotispäivän muistomitali, 1899. Kulta, lyöty, 56 mm.
Nahkaisen rasian kultakoristelut: kultaseppä Hjalmar
Fagerroos.

Mitali on Leo Mechelinin 60-vuotispäivän kunniaksi teetetty
muistomitali, jonka Ville Vallgren muovaili ja lyötti Pariisissa

1899. Mitalista on teetetty myös hopeisia ja pronssisia
versioita, jälkimmäisiä 300 kpl. Mitalin etusivusta on

myös olemassa valettuja 272 mm:n läpimittaisia, seinälle

ripustettavia yksipuolisia pronssisia medaljonkeja (Boström:
Suomen muistorahat 1, s. 129, Helsinki 1932). Mitali on

lahjoitettu kokoelmaan.

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala
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Carl Milles: Jubi/eumsutställning i Göteborg 1923 -

Palkinotmitali, /-sija, Suomen

muistomitali, 1 923. Pronssi, lyöty, 56 mm.

Taideteollisuusyhdistys 1881. Hopea, 38

Göteborgin 300-vuotisjuhlanäyttelyn mitalin lahjoitti

mm.

juhlanäyttely järjestettiin Ruotsin kuninkaan Gustav V:n

Taideteollisuusyhdistyksen näyttelyssä 1 881.

miljoonaa. Mitalin etusivulla on heraldinen taruolento

ansio- ja palkintomitaleja.

kaupunginmuseolle Santeri Ivalon vaimo Ellinor Ivalo

(ent. Wikström) vuonna 1 957. Göteborgin laajamittainen

toimesta kaupungin 300-vuotisjuhlapäivän kunniaksi
vuonna 1 923 ja näyttelyssä oli kävijöitä lähes 4,2

leijona, takasivulla jonossa Minerva, Vulcan, Mercury

ja Neptunus. Mitaleja löytiin pronssisina noin 1 800 kpl.

Hopeamitali, jonka neiti Sophie

Snellman on saanut I palkintona Suomen

Lahjoitettu kokoelmaan. Kaupunginmuseon

mitalikokoelmasta löytyy runsaasti myös

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala

Valmistaja Sporrong, Tukholma.

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala
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Raimo Heino: Eskon puumerkki -kunniamitali, 1975.
Pronssi, valettu, 115 mm.

Mitali, johon liittyy kunniakirja, luovutettiin Aleksis Kiven
päivänä 1 0.1 0. 1 979 Liisa Kulhialle, joka oli "helsinkiläinen
kunnallispoliitikko, kunnallisen byrokratiavallan
paljastaja'� Eskon puumerkki on Aleksis Kiven Seuran
vuodesta 1 975 jakama mitali henkilölle, joka jollakin tapaa
ilmaisee suomalaista itsepäisyyttä. Mitalia lyötetään vain
sen saajille tarkoitetut kappaleet. Mitalin etupuolella
on Nummisuutarien Eskon kasvot suoraan edestä,
kääntöpuolella nahkasuutari Topias ja Esko allekirjoittavat
lupauskirjaa. Mitali on lahjoitettu kokoelmaan Liisa
Kulhian kuoleman jälkeen.
Kuva Helsingin kaupunginmuseo, Sakari Kiuru
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Laila Pullinen: Hädän kolmet kasvot, SPR 100 vuotta

-Auttamisen vuosisata 1877 -1977, 1977. Pronssi,
valettu, 95 x 95 mm.

Mitali koostuu kolmesta osasta, jotka yhdistämällä

syntyy SPR:n logo, risti. Pienoisveistosmainen mitali
on tarkoitettu annettavaksi huomionosoituksena

järjestön omille jäsenille ja elimille näiden

merkkipäivänä tai muusta erityisestä syystä, järjestön

kannattaville jäsenille ja muille vapaaehtoisille

lahjoittajille, yhteistyökumppaneille ja ulkopuolisille
henkilöille ja yhteisöille. Mitali on ostettu

kokoelmaan.

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala

Anne Meskanen: Pro Mare Baltico -Itämeren
puolesta, Suomen Mrtalrtaiteen Killan vuosimitali
2009. Pronssi, valettu, 80 x 80 mm.

Mitalitaiteen Kilta järjestää vuosittain mitalitaiteen

kilpailun, jonka tarkoitus on edistää ja tehdä
tunnetuksi kuvanveistotaiteeseen kuuluvaa

mitalitaidetta ja antaa taiteilijoille mahdollisuus

ja väylä luoda uusia ns. vapaita taidemitaleja.

Vuoden 2009 kilpailussa oli Itämeri-teema, jonka

Anne Meskanen voitti hienolla Itämeren herkkyyttä

ja ihmisen omakohtaista vastuuta korostavalla

mitalillaan. Mitalin etusivulla on kämmenselkä, jolla

lepää elinympäristöltään uhattu sudenkorento,

takasivulla on kämmenpuoli, jossa on Itämeri ihmisen
käsissä.

Kuva Helsingin kaupunginmuseo, lra Launiala
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MITALITAITEEN VUOSIKILPAILU 201 2
Sakari Kannosta
Kirjoittaja on kuvanveistäjä (KuM) ja kuvataiteen lehtorina
(plastinen sommittelu) Art Omnialla, Espoossa

S

uomen Mitalitaiteen Killan 47. vuosikil
pailusta kehkeytyi varsin kiinnostava. Pal
kintolautakunnan puheenjohtajana toimi
kuvanveistäjä SakariKannosto ja sihteeri
nä Hanna Talasmäki, joka on myös Killan yleissihteeri.
Ulkopuoliseksi jäseneksi oli kutsuttu Urheilumuseon
johtaja Pekka Honkanen. Suomen Kuvanveistäjäliiton
nimeämätasiantuntijajäsenet olivat kuvanveistäjä Ilma
ri Gryta ja kuvanveistäjä Anne Meskanen. Palkintolau
takuntaan kuului myös Mitalitaiteen edistämissäätiöstä
Killan edellinen puheenjohtaja Tri Gunnel Sievers.
Viimeiseen jättöpäivään mennessä kilpailuun saapui 37
ehdotusta, joista raati karsi heti kaksi pois. Toisen rikkou
tumisen vuoksi ja toisen siksi, että se oli matkassa yksin
kappalein. Ehdotukset jaettiin A-, B- ja (- luokkaan. Ylei
sesti todettiin, että vuosikilpailujen osanottajamäärä
on laskenut parista edellisestä vuodesta, mutta silti mu
kana oli monipuolinen määrä erilaisia ja eri tekniikoin
toteutettuja mitaleita.
Tanä vuonna mitalien kärkikolmikko erottui selkeästi.
Voittajamitali nousi vahvasti muiden yläpuolelle edus
taessaan uutta ja innovatiivista mitalitaidetta. Myös toi
seksi ja kolmanneksi tulleet mitalit olivat kiinnostavia
omissa tyylilajeissaan. A- ja B-sarjan mitalit olivat kaikki
korkeatasoisia ja myös toteuttamiskelpoisia.
Raati valitsi yksimielisesti vuoden 2012 vuosimitali-

ki lpai l u n voittajaksi kilpailuehdotuksen n u mero 23, Tu-

sen osaavaa. Mita lien käsiala ei ole ollut tunn istettavan

russa asuvan kuva nveistäjä Andrei Bakharevin mita l i n

sa manka ltaista. Bakharevin mita l it ovat osa ltaan näyt-

"Serafi m''. Mita l i tuo muotokieleltään sekä materiaali-

tä neet u utta suuntaa suomalaiselle m ita l itaiteelle.

silta että aineettomi lta tunnelmiltaan u utta moniulotteista ja ra ikasta nä kemystä mital itaiteeseen.

Toiseksi kilpail ussa sijoittui kil pa i l uehdotus n u mero 9,
Maija Hyvönen-Hossain mita l i llaan "Lä h i ruoka''. Lä h i

Serafim - mita l i on veistetty puusta ja näin ollen pinnan

ruoka -mita li n tunnelma sai raad in tu ntemaan hymyä

stru ktu uri on erilainen, kuin plastoliin ista m uovaill uis

ja tuntemuksia, jotka ulottuivat lapsuu den satu kirjojen

sa mitaleissa. Lopull inen mital i toteutetaan kuitenkin

tuttu i h i n maisemiin. Sa m a l la a i he on erittäin ajankoh

pronssiin. Serafi missa on käytetty vapaa m m i n kolmi

tainen sekä kantaaottava. Myös Hyvönen-Hossa in on

ulotteisu utta, kuin m i h i n m ita l itaiteen pa rissa on totut

osa l listu nut ki itettävän u sein monimuotoisilla mita leil

tu. Veistoksel lisuudesta h uol imatta mita l i ei toi mi pie

laan vuosiki lpailuihin.

noisveistoksen ta paan pystyssä tai maku u l laan, vaan
herää eloon kä mmenellä ja kertoo tarinaansa moni

Kol manneksi kisassa t u l i kilpailuehdotus n u merolla

ulotteisesti. Mital issa avautuu sisä-ja ulkotila kiin nosta

2, Leena Turpeinen mita l i llaan "Senorita': joka edus

va l la tava l la ja katsoja joutuu m u kaan mita l i n luomaan

ti puolestaan hieman peri nteisem pää m italitaidetta

tilaan. Mitalia kokiessaan voi tu ntea itsensä joko viestiä

sekä muodollaan että ka u n i i l la ja herkä l l ä kädenjäljel

tuovaksi enkelihah moksi, joka kurkistaa arvoituksel l i

lään. M ital issa ympyrän somm itte l u on ka u n i isti koh

sesti esiripun vä l istä tai aistia h ienovaraista, esiri pulla

da llaan, siinä tu ntee hienova raisen l i i kkeen ja hetken

peitettyä tarinaa m ita l i n toisella puolella. Serafim

värähdyksen pimenevässä i l lassa. Ta nssi, tun nelma ja

on oivaltavan ka u n is ja avaa ra u h a l lista lii kkeen tun

taika ovat läsnä.

tuaan ja ki innostavaa sisältöään sala peräisesti katsoja
kokija l leen.

Raati kehotti Killan h a l l itusta myös l u nasta maan ki lpai
l uehdotuksen n u mero 6, Harri Kososen "Pohja ntä hden

And rei Bakharev on m u uta man viime vuoden aikana

alla': ja näin tapahtui. Kososen mita l i l i i kkuu pienois

osa l listunut Ki llan vuosikilpailuihin sekä nuorten kil pai

veistoksen rajoilla, m utta löytää paikkansa m ital itai

luihin ja sijoittunut mitaleil laan ki lpai l ujen kärkeen. Kil

teessa. Se tuntuu kä mmenellä hyvältä ja l u o va i kutta

pa il u ih in osa l l istu neet m ita l it ovat silti edustan ut joka

va n tunnelman.

kerta erilaista tyylisuuntaa jäljen ollessa aina äärim mäi39

Kilpailun puheenjohtajan pohdintoja
Vuosimitalikilpailun 2012 puheenjohtajana ja mitali
taidetta vauvasta asti tutkineena mitalitaiteen rakas
tajana, voin kertoa mitalikilpailun arvioimisen olevan
erittäin moniulotteista työtä. Mitaleita on monen nä
köisiä, kokoisia ja tuntuisia, vähintäänkin kaksi- ja kol
miulotteisia.
Mitaleita arvioitaessa on perinteisesti totuttu tiettyihin
yleistäviin seikkoihin, kuten kaksipuolisuuteen, puolten
sommittelujen vastaavuuteen, käden ja muovailujäljen
arvioimiseen. Mutta myös sisällön mielekkyyteen, ajan
kohtaisuuteen, kantaaottavuuteen, ympyrä-/neliösom
mitelman tyylikkyyteen, haptisuuteen, pintastruktuu
riin tai sen olemattomuuteen, plastisen sommittelun
pintojen jännitteiden taitamiseen, muotoihin ja vasta
muotoihin, oivaltavuuteen, innovatiivisuuteen, hengit
tävyyteen ja aistittavuuteen, taiteelliseen vaikutelmaan
ja tunteeseen kiinnitetään huomiota. Tärkeitä ovat
myös visiot mitalista eri materiaaleihin toteutettuina
sekä mielikuvina eri väreissä ja patinoissa.
Mitalien arvioiminen on monen asiantuntijan työn ja
keskustelun summa. Voisi nähdä jopa, että samassa
kilpailussa on useita eri tyylilajeja edustettuina, joita
arvioidaan kutakin oman mittarinsa mukaan ja sitten
sovitetaan yhteiselle janalle. Usein kuitenkin raati on
yksimielinen. Kun ei ole, niin silloin äänestetään.
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Mitaleita on myös, kuten monissa ulkomaisissa
FIDEMeissä on nähty, japanilaisista heittotähdistä pais
tinpannuihin sekä kissanpojista katerpillareihin. Suo
malainen mitalitaide on pitänyt kauniilla ja herkällä
osaamisellaan kurinsa, lähtemättä mukaan äärimmäi
siin älyttömyyksiin. Ehkä siksi, että meitä ohjaa usein
tuo hieno lause: "Mitali on kämmenen kokoinen avaruus''.
Usein vuosimitali on paras, mutta ei aina. Toisinaan joku
on sitä mieltä, että nyt on palkittu aivan väärä tekijä tai
aivan väärä mitali. On suosittu taas sitä yhtä tai sitä toista.
"Eihän tuo ole mitali lainkaan'; saattaa joku ajatella. Mei
tä on moneen mitalijunaan niin ihmisinä, taiteilijoina ja
keräilijöinäkuin harrastajina ja asiantuntijoinakin. Olen
iloinen mitalitaiteen herättäessä tunteita, aistimuksia ja
keskustelua. Mukanamme on vanhoja mestareita ja uu
sia lupauksia. Harras toiveeni on, että mitalitaide kukois
taisi yhteisvoimin maassamme vielä pitkään.
Nykytaide elää ja voi hyvin. Kuinka on mitalitaiteen
kanssa? Vuosi taaksepäin mitalitaide nostettiin Taide
lehdessä ajankohtaiseksi taiteen muodoksi nykytaiteen
rinnalle jasiihen rinnastettavaksi. Olisiko se näin? Mita
litaiteessa on perinteensä ja niitä noudatetaan tietyissä
rajoissa. On kiinnostavaa nähdä, mihin mitalitaide ve
nyy ennen kuin se lakkaa olemasta mitalitaidetta. Onko
niin, että mitalin ollessa muuta kuin kolikko, lakkaa
numismaatikkojen mielenkiinto? Vai onko niin, että jos
mitali on edelleen kolikko, lakkaa taiteilijoiden mielen-

kiinto? Uskon, että nämä kaksi suuntaa yhdessä voivat
antaa toisilleen vielä pitkään kiinnostavaa keskustelua
sekä rajojen vetelyä että venyttelyä.
Mitalitaiteen Kilta on perustettu nimenomaan edistämään ja tukemaan mitalitaidetta. Nyt kunelämme aikoja, jolloin mitalitaideon vain harvojen näpeissä, on
mielestäni tärkeää edistää sitä antamalla äänensä myös
rohkeille, ennennäkemättömille ja kiinnostaville mita
leille myös perinteisten ja tutumpien rinnalle. Jokainen
raati on erilainen ja tekee omat päätöksensä palkituista
mitaleista. Raadissa on totutusti mukana ammattitaitoi
sia asiantuntijoita, mitalitaiteen perinteen tuntijoita ja
maallikkojäseniä sekä kuvanveistäjiä. Joskus raati saat
taa palkita mitalin, joka kaikesta huolimatta on paras,
vaikka sen yksi kulma menisi millin tai kaksi yli kilpailu
säännöissä mainittujen mittojen.
Kun mitali "muuttaa suuntaa" eli laajenee kolmiulottei
seen suuntaan yhdessä sisältönsä kanssa, on sen mittaa
minen vaikeaa. Mitataanko suurinta ulotteisuutta, korke
utta, syvyyttä, leveyttä vai laajuutta? Säännöissä mitalin
suurin ulottuvuus rajataan 120 millimetriin. Muutaman
kerran on poikkeuksellisesti raatien yksimielisestä pää
töksestä päätetty palkita mitali, jonka mitat ovat olleet
hieman epäselvät kolmannen ulottuvuuden tai jonkin
mitalista muuten lähtevän ulokkeen vuoksi. Perusmitali
on mahtunut mitalin formaattiin, mutta jokin tikku tai
muu uloke on ollut puolisenttiä mittojen ulkopuolella.

Syy palkitsemiselle, kilpailusta poistamisen sijaan, on
ollut selvä: Muuten raati olisi joutunut diskaamaan kilpailun kuvataiteellisesti parhaan mitalin ja näin ollen
kukaan ei olisi tullut sitä koskaan näkemään, vaikka se
olisi saattanut edistää taidetta tai jopa muuttaa tuulen
suuntaa.
Lähtökohta on toki edelleen se, että säännöt ovat sään
nöt ja niistä ei poiketa, vaikka Killan hallituksella sekä
arvovaltaisella raadilla onkin siihen oikeus. Kun mitalin
suurin ulottuvuus on 140 millimetriä, toivon että te ar
von taiteilijat, teette itsellenne sabluunan, joka on tuon
mittainen. Siihen voi sitten sovittaa mitaliaan ennen
kilpailuun lähettämistä. Sillä ensi vuonna kaikki, jot
ka menevät yli sabluunamme, hylätään armottomasti
vaikka ne nostaisivat suomalaisen mitalitaiteen uuteen
kukoistukseen muilla ansioillaan.
Toivotan hyvää ja rikasta mitaliaikaa itse kullekin, joka
mitalien maailmasta onnensa saa. Kolmekymmentä
vuotta sitten mitalissa nähtiin saranat ja reikä, kolmi
kerroksisuus sekä toisiinsa yhtyvät negatiivinen ja po
sitiivinen muoto. On hyvä, jos mitalitaide myös venyy
mahdollisuuksiensa mukaan. Tarkoitus ei ole muuttaa
mitalitaidetta monumenttitaiteeksi tai hyväksyä kai
vonrengasta mitaliksi. Mitalilla on omat henkiset mit
tansa, mutta niiden sisällä voimme toivottavasti villisti
liikkua mieltemme tähtitarhoissa.
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1 . PALKINTO

Andrei Bakharev

Serafim
Nousee joukosta uudenlaisen
näkemyksen edustajana.
Mielenkiintoinen, taianomainen
tilallisuus. Elävä, lepatteleva figuuri.
Perusmitalimainen asetelma, aukko
välissä yhdistää molemmat puolet.
Sisätila/ulkotila - ulottuvuus luo
kaksi maailmaa.
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2 . PALKI NTO

Maija Hyvönen-Hossain

Lähi ruoka
Satukirjamaisen kuvituksellinen.
Aihe on ajankohtainen ja arkinen.
Kuvamaailman aiheet luovat
hyvää kontrastia tarinanomaiseen
kerronnal lisuuteen. Taiteellisesti
hieno, aistimuksia herättävä.
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3 . PALKI NTO

Leena Turpeinen

Senorita
H i l l ityn tyy l i kä s, elega ntti. P u o l et
täydentävät tois iaan. Ta nssin rytmin
tunnelmaa ja hien ova ra ista varjojen
lei kkiä.

LUNASTUS

Harri Kosonen

Pohjantähden alla
Asettu u kau niisti käteen. Liikku u
pienoisveistoksen ja mitalin
rajamailla. Muovailu n jälki elävää
ja kaun ista. Kämmenen kokoinen
ihmiskohtalo.

45

A- LUOKKA
Hiilijalanjälki
Plastisesti ansiokas ja ehyt, joskin
sommittelu on hieman löysä. Mitalissa
on matemaattisen kaarimaisia pintoja.
Ajankohtainen aihe.

Mahdollisuus
Sympaattinen koko suhteessa
tarinaan. Toinen puoli jää hieman
arvoitukselliseksi; muovailullinen pinta
vaatisi vielä hieman täsmennystä
tukeakseen kokonaisuutta. Nimi
kertoo selviytymisen tarinaa.

Pieni olen minä ihminen
Pieneen kokoon saatu
monumentaalisen voiman tunnetta,
massiivinen aalto luo uhkaavan
varjon. Aallon liike kuuluu. Toinen
puoli jää hieman passiiviseksi
suhteessa etupuolen jännitteiseen
sommitelmaan.

Sydämistynyt
Ansionsa, mutta aihe liian kulunut.
Mitalin toinen puoli tukee vahvasti
etupuolta omaperäisemmällä ja
plastisemmalla ratkaisulla. Aurinkoisen
maskin takana peitelty tunne.
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B - LUOKKA
Diktaattorin kuolema
Ansioita pronssiseksi toteutettuna.
Ajankohtainen aihe ja hieman
koominen tarina luovat
mielenkiintoisella tavalla oudon
kontrastin. Elävä pinta.

Hoitomyönteinen
Mitalin etupuoli nostattaa odotuksen,
ajatus ei kuitenkaan kanna
kääntöpuolelle.

Kun nankätilön kotiinpaluu
Vauhdikas tunnelma. Kääntöpuolen
veistojälki on lapsenomaisen
irrottelevaa. Kaikki muovailulliset
elementit ovat kuitenkin
ammattimaisen rosoisia.

Omppuvarkaissa
Seinätaulumainen, naivistisen hauska
tarina. Harkittua syyskesän tunnelmaa.
Syvyysvaikutelmassa puutteita.
Pinta toteutettu mielenkiintoisesti
raaputtamalla negatiiviksi. Mitalin
syvyysvaikutelmassa on kuitenkin
puutteita, jotka vaikuttavat
kokonaisu uteen heikentävästi.
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Piilotetut ajatukset
Picassomainen, teknisesti siisti ja geo
metrisesti tyylikäs. Sisältö ei aukea
helposti ja tarina jää siten vaisuksi.

Sakura 1 1 1
Tarinassa dramaattinen kään ne. Eri
koinen pintastruktuuri. Ajankohtainen
aihe, tarina vaikeaselkoinen.

Yhdenvertaisuus
Luonnoksenomainen, elävä tunnel
ma. Pyörätuoli korostuu liikaa ja luo
mitalin toiselle puolelle kahlitsevan
elementin. Mitalilla on kuitenkin muo
vailulliset ansionsa.

3T1 H

Arvoitus ei aukea. Koko ja pin nat kau
niit, tilan tuntua ja liikettä.
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TAIDEMITALIKILPAILU
KUVATAIDE I IA OPISKELEVILLE 201 2
Hanna Talasmäki
Kilpailun sihteeri

S

uomen Mitalitaiteen Killan järjestämään tai-

demitalikilpailuun kutsuttiin osallistumaan

Suomessa kuvataidetta ammattiin tai tutkin-

toon valmistavien taidealan oppilaitosten opiskelijat

sekä taideopiskelijoita Englannista (University of Wolver-

hampton) ja Puolasta (Academy of Fine Arts, Varsova).

Katarzyna Masny ehdotuksellaan Tie Tae Toe. Anna Hei-

nonen opiskelee Turun Ammattikorkeakoulun taideakatemiassa, Maciej Rozwadowski ja Katarzyna Masny

Varsovan Academy of Fine Arts:ssa.

Palkintolautakunta oli iloinen suuresta ja vahvasta

Kilpailu järjestettiin keväällä 201 2. Vapaa-aiheiseen kil-

osanotosta. Kilpailussa oli mukana sekä perinteisem-

mään oma muotokielensä mitalitaiteen maailmassa.

aiheina suosituimpia, mutta myös luonnon tila ja yh-

pailuun otti osaa 34 ehdotusta. Kilpailun tavoitteena oli
kannustaa nuoria taiteilijoita mitalitaiteen pariin ja löytä-

Kilpailun palkintolautakunta koostui Killan hallituksen

jäsenistä. Puheenjohtajana toimi Sakari Kannosto, mui-

ta raadin jäseniä olivat Tapio Suominen, Anne Meska-

nen, Outi Järvinen ja Kari Vaalas. Palkintolautakuntapäätyi yksimielisesti seuraaviin sijoituksiin:
1

palkinnon (600 €) sai Anna Heinonen ehdotuksellaan

Suuret odotukset, 11 palkinnon (250€) Maciej Rozwadowskin ehdotuksellaan Sign ja III palkinnon (150€)

min muovailtuja, että uudemmalla otteella toteutettuja

ehdotuksia. Eläimet ja muotokuvat olivat ehdotusten
teiskunnalliset kysymykset olivat ehdotuksissa mukana.

Kilpailuehdotusten taso oli vaihteleva. Teknisen toteu

tuksen, kauniin muovailukäsialan sekä sisällön kerto

vuuden toimiva yhteys nousivat kilpailussa valtiksi. Kil

pailun kärki oli tasokas ja yleisilmeeltäänmonipuolinen

ja kekseliäs. Kärkikolmikon työt olivat hyvin erilaisia

keskenään sekä kädenjäljeltään että aiheiltaan, mutta
kaikissa oli nähtävissä elämänmyönteistä symboliikkaa,
iloa, leikkiä sekä tekemisen nautintoa.
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Kilpailun voittaja, Anna Heinonen, kertoo Suuret odo-

tukset - mitalistaan seuraavaa: Teokseni kuvaa riittämät-

tömyyden tunnetta, joka kumpuaa itse itselleen asettamistaan odotuksista tai ulkomaailman vaatimuksista,

jotka liittyvät täydellisyyden tavoitteluun. Mitalin toisella

puolella on kuvattuna kana, tuotantoeläin, joka on mo
nille tuttu omasta ruokapöydästä. Teoksen kanan rosoi

kiehtoo ajatus, että pienikin lintu tai arkinen kana voi syn
nyttää maailmankaikkeuden.

Alun perin Forssasta kotoisin oleva Anna Heinonen
opiskelee viimeistä vuotta kuvataidetta

Turun am

mattikorkeakoulun

pääaineena

Taideakatemiassa,

nen ja tumma pinta muodostaa vastakohdan toisen puo

kuvanveisto. Teoksissaan Heinonen käyttää mieluiten

myyttinen alkumuna, josta maailma on syntynyt. Minua

kommentoida ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Hän

len kullanhohtoiselle munalle. Muna on muun muassa

täydellisyyden symboli. Monissa eri mytologioissa esiintyy
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metallia eri muodoissa sekä eläinten osia ja erilaisia
kierrätysmateriaaleja. Taiteilija haluaa teoksissaan usein
opiskelee myös Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa.

PALKITUT

1 palkinto
Anna Heinonen
Suuret odotukset
Elämän syntymisen dramatiikkaa. Muotokieli
dynaamista. Ekspressiivinen. Sommittelultaan hallittu.
Mitalissa ikiaikainen leikkisä problematiikka, "Muna vai
kana?': saa hauskalla tavalla muodon. Mitalin tekniikka
oli hyvin yhteydessä sisällön sekä sommittelun kanssa.
Kädenjälki on kauniin eläväistä. Mitalia pyöritellessä
muotokieli synnyttää iloisia ja hauskoja tunnelmia.
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11 palkinto
Maciej Rozwadowski
Sign
Mitalin ydin monitasoinen,
monitulkintainen ihmisen
merkkien kehitystarina. Graafinen,
taidehistoriallisia ja uskonnollisia
teemoja. Monimutkaisella
muottitekniikalla taitavasti
toteutettu kerroksellinen mitali,
jossa historia nivoutuu nykypäivään
moniulotteisesti. Avautuu
oivaltavana piilosarkastisena
merkkikielen leikkinä.
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1 1 1 palkinto
Katarzyna Masny

Tie Tae Toe
Elämän palapeli, kevyt ote elämään leikin kautta.
Onnistunut som mittelu. Perinteisemmällä
tavalla toteutettu kaunis mitali, jossa värillä ja
muovailulla tavoitettu iloinen pelin ja leikin
tunnelma.
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A- LUOKKA
The Flight

Jälki hienovaraisen tyylikästä.
Matkan ja ajan käsittely
oivaltavaa. Mitalin muoto
perusteltu ja harkittu.

The Meeting

Teknisesti hieno ja rakenteellinen
kerroksellisuus tukee aihetta.

Ecce homo

Pehmeys ja terävyys vaihtelevat
mielen kiintoisella tavalla. Aiheen
käsittely onnistunut.
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Drowning 1 1 1

Kipsi n materiaalisia ominaisuuksia
käytetty hienosti tarinan
kerronnassa. Mitalin taustapuolen
pelkistyneisyys pysäyttää.

Taakan kantaja

Toteutus pienoisveistoksen ja
mitalin rajamaastossa. Mitali
kertoo on nistuneesti elämisen
raskaudesta ja selviämisestä. Jälki
rehevää ja eläväistä.

Piuhari

Omenan käyttö materiaalina
mielen kiintoinen. Siemenpuolen
pin nan käsittely herkkää.
Taustapuoli ei yllä samaan.
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B - LUOKKA
Adam & Eve

Figuurien ja pinnan suhde
ongelmallinen ja ehdotus jää
s isällöltään vaatimattomaksi.

The Hunting

Saman kalta iset puolet tukevat
mitalissa toisiaan ja avaavat
kertomuksen

Drowning 1 1

Mitali tyylikäs, muoto ei
kuitenkaan tue tarinaa.

Drowning 1

M italin etu puolen va lumat rajaavat
kauniisti fig uu rin. Kääntöpuolen
sommittelu tukkoinen.

The Sun

Figuurin muovailu ansiokasta.
Mitalin kääntöpuolen ajatus ei
aukea.
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Observation

Figuuripuolen mieshahmo
ansiokkaasti m uovailtu ja liikkeen
tuntu on vahva. Tausta puolen
geometrisuus jää kuivemmaksi.

Behind

Monitasoinen sana- ja kuvaleikki.
Tausta puoli jää ohueksi ja kuivaksi.

Recycling

Oivaltava ja leikkisä ehdotus.
Ajankohtainen kierrättämisen
aihe. Tausta puolen sommittelu jää
vaisuksi.

Keuhkot

Mitalin tyhjän tilan käyttö
ansiokasta. Aihe kuitenkin liiankin
pelkistetty.

Vangin uni

Lintu puolen muovailu on herkkä ja
ansiokas. Häkkipuolen käsittely jää
yksioikoiseksi.
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Pro Numismatica,

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen
uusi ansiomitali (135 mm, pronssia,

valettu), Erkki Kannosta 2011.
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MITALILAHJOITUS KILLAN
KOKOELMAAN
Outi Järvinen

S

uomen Numismaattinen Yhdistys on lahjoit

Ansiomitali on järjestyksessä toinen, ensimmäisen

on rahakammion kokoelmiin. Mitalin on muovaillut

alussa. Viimeiset kaksi kappaletta tätä mitalia jaettiin

tanut uuden ansiomitalinsa sekä Suomen Mi
talitaiteen Killan että Suomen kansallismuse

kuvanveistäjä Erkki Kannosto.

muovaili kuvanveistäjä Kari Juva 1 970. Sitä valettiin en

sin kymmenen kappaletta 1 971 ja viisi lisää 1990-luvun
syksyllä 201 0. Yhdistyksen hallitus päätti tämän jälkeen,
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ENGLISH
SUMMARY

likka Voionmaa

EDITORIAL
Mr Jaakko Kuusela,
chairman of the Guild of Medallic Art in Finland

A

s the new chairman I have attended to the activity of
the Guild. According to the new statutes, the year med
al is no longer a part of the annual membership fee. lt can
now be ordered separately with the member's old member
ship number, which makes it possible for the Guild to choose
the medal without having to pay attention to the production
costs.
Last spring Finland had a new president. President Niin
istö has given his consent to a medal being made of him and
to being the patron ofthe Guild.
The Guild together with the Finnish Ice hockey Associa
tion organized a competition, which means that now also the
players could be happy about a prize medal of high artistic
quality. The Guild wishes that our cooperation with different
sports associations could continue.
The new Year Medal competition will be arranged in
spring 201 3. We hope it will attract artists so that we could
have a valuable addition to our collection.
1 want to thank the board members and ali the other
members of the Guild who have contacted me for good co
operation and wish you ali a good New Year of activity.
FIDEM XXXII - CONGRESS AND EXHIBITION IN GLASGOW,
SCOTLAND, IN JULY 201 2
Gunnel Sievers

T

he FIDEM XXXII congress and exhibition was held in
Glasgow, Scotland on July 1 0-14, 201 2. The exhibition
was open till the end of August. Both the lectures and the
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exhibition were held at the Kelvin Gallery of the Hunterian
Museum (a part of University of Glasgow). The organizing
committee had five members: Dr Donal Bateson and Dr Sally
Anne Coupar (the Hunterian Museum), Mr Philip Attwood
and Mr Ron Dutton (BAMS) and Mr Ilkka Voionmaa (FIDEM).
The Congress was opened by Sir Kenneth Calman,
Chancellor of Glasgow University, which was followed by
two series of parallel lectures. The exhibition was opened
on Wednesday. The congress medal, which was included in
the congress fee, was designed by Mr Malcolm Appleby from
Scotland. The exhibition catalogue, which had a picture of
one medal per participating artist, as well as a DVD with pho
tos on ali the medals that were displayed, was also included
in the congress fee.
As usual, the congress programme contained also
many other events. The reception of the City of Glasgow was
held at the City Hall, a hali that shone with gold and purple.
BAMS City Chambers had a reception where they presented
the result of the art medal competition that had been held
for art students. We also visited a whisky distillery. On Satur
day, the last day of the congress, we had the popular Medal
Fair, where artists could sell their medals. The congress ended
with a superb dinner at Bute Hall, the official hall of reception
of Glasgow University.
On Saturday FIDEM also had its general assembly which
elected Mr Philip Attwood, the Keeper of Coins and Medals of
the British Museum, to be the new president of FIDEM, after
Mr likka Voionmaa had declined to be re-elected. Ms Marie
Astrid Pelsdonk from Holland was elected the new general
secretary of FIDEM and editor of the Medailles, the FIDEM
magazine that comes out after every congress. She will also
continue as our webmaster. Mr Tapio Suominen (Finland), Dr
Hanna Jelonek (Poland), Dr Henrik von Achen (Norway), Mr

James MaloneBeach (the USA), Mr Paul Huybrechts (Belgium)
and Mr Tomas Kleisner (the Czech Republic) were elected to
be the new executive committee members of FIDEM. Mr Ron
Dutton (the UK), Ms Maria Rosa Figueiredo (Portugal) and Ms
lnes Ferreira (Portugal) will continue as members ofthe Exec
utive committee: Mr Dutton and Ms Figueiredo as vice presi
dents and Ms Ferreira as our treasurer. Ms Cory Gillillland (the
USA) and Mr likka Voionmaa (Finland) were elected the new
members of the Consultative Committee. Mr Carlos Baptista
da Silva (Portugal) and Mr Aimo Viitala (Finland) became by
invitation the new honorary members of FIDEM.

NEW MEDALLIC ART IN GLASGOW
Tapio Suominen

T

he traditiona! FIDEM congress exhibition was on view at
University of Glasgow in July-August 201 2. Compared
to the FIDEM exhibition in 201 0 there was variety, and yet
no completely new openings. Many member countries had
abruptly collided with the economic recession, which could
be seen as fewer orders and, more widely, as cultural and fi
nancial savings, which have complicated the activities of art
schools and museums. Portugal had not filled its quota for
the first time in decades. The exhibition as a whole, however,
was about as large as in previous years.
Great Britain is the leading country of art medals, at
least measured in numbers of new medals and in terms of
medallic activities; on the other hand, their role as the host
country of the congress still raised their profile. The British
section of the exhibition was many-faced, not so much in its
techniques and materials because the British seemed to be as
tied with bronze as the Finns. Generally speaking, they stuck
to medal-likeness, although new ways of expression were
pursued.
There were high-level entities also from The Nether
lands and Portugal. ln both these countries cultural expenses
have been reduced drastically, and yet experimental and in
novative medallic art is being created. ln Eastern Europe, the
tradition of classical sculpture seems to be stronger than in
the west, but the dividing line between the regenerative and
the traditiona! also reflects the age distribution. Stylistically,
medallic art contains many different objectives regardless of
national borders.
ln many countries, medallic activities are perhaps too

dependent on the activity of individual personalities. A good
example is Mr Bogomil Nikolov, a skilful organizer and an in
novative artist. lt is to a great extent thanks to him that the
Bulgarian supply of art medals has been so rich and many
sided.
Germany rolls artfully on a broad front, which may not
be surprising, but Nordic medallic art is dependent on Swe
den and on Finland, in particular. The Finnish section was,
however, more limited than expected. Finnish medallic art
looked complex, and yet the techniques were even more co
herent.
The biggest country outside Europe is the USA, where
Mashiko, their leading medallic artist, has succeeded in at
tracting young sculptors to work with art medals. The US sec
tion was extensive, and yet its level was very uneven.
Medallic art has not only been confronted with finan
cial problems. The earthquake in Christchurch, New Zealand
in 201 1 , destroyed artists' ateliers, which meant that only five
of their artists could participate in the exhibition. Japan is a
relatively young medallic country, and yet one of the most
individual. A good example is MrTetsuji Seta whose excellent
and sensitive medal was awarded the FIDEM Grand Prix.

AN OBJECT AS AN IDEA AND AN IDEA AS AN OBJECT -AND
EVERYTHING IN BETWEEN
Outi Järvinen

T

he article deals with the contribution of the FIDEM con
gress in Glasgow from the point of view of a researcher
of medallic art. lt concentrates mainly on the lectures, but the
congress exhibition is also dealt with. The pian had been to
divide the lectures according to the two different themes. The
meda/ as object, the first theme dealt with art medals as con
crete objects and stressed their relationship with other sculp
ture. The second theme, The medal as idea, attended to the
ideas and connections of art medals to the rest of the visual
arts, and book illustrations, in particular, underlying in the
background of the world of pictures. The book illustrations
had been chosen especially because the research of the em
blems and symbols is one of the specialties of the University
of Glasgow. AII the lectures did not deal with these themes,
and they had been grouped into sessions which also focused
on the importance of art medals in history, medallic art today,
as well as the future of this art form. There were two sessions
63

af lectures going on at the same time, which meant that it
was not possible ta attend all the presentations. The presentations will be published later in FIDEM Medailles publication.

ILKKA VOIONMAA - ART MEDALS AS A LIFELONG HOBBY
Hanna Talasmäki

l

lkka Voionmaa, a language teacher, has an outstanding
career as an active person in two societies af medallic art.
Voionmaa began his long career as the general secretary
af the Guild in1 983 and continued the mission until 2002.
Voionmaa was in the team that started Mitali -Medaljen - the
journal af the Guild in 1 987, which became The yearbook of
Medallic ofArt in 2000. Voionmaa was the editor af the maga
zine 1 987-2002. ln addition ta the Finnish field af medallic
art, Voionmaa has aisa been involved internationally with
medals: From 2002 tili 2007 he was the Secretary General of
FIDEM and from 2007 tili 201 2 as the President of FIDEM, as
the first from Finland. He considers promoting medallic art
and being active in the Guild has been aisa a family mat
ter which first started in his father's footsteps. Developing
the Guild and maintaining actively the field of medallic art
has aisa been a passionate hobby, where the importance of
teamwork has been essential. The message that he emphasiz
es is the role of the numerous a rt medal exhibitions of Finnish
art medals, large-scale or smaller scale, in Finland and abroad.

A SPLENDID PRIZE MEDAL OF THE ICEHOCKEY WORLD
CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 201 2
Gunnel Sievers

T

he Finnish Ice hockey Association asked the Guild ta
organize an invitation competition for the prize medal
af the Ice hockey World Championship tournament to be
held in Helsinki in May 201 2. lt was understood that a prize
medal could aisa be art medal. Three sculptors were invited
ta take part in the competition: Ms Heli Kauhanen, Mr Tapio
Kettunen and Ms Erja Tielinen. The jury had two representa
tives from the Ice hockey Association: Mr Kalervo Kummola,
the president, and Mr Mika Sulin the general secretary. The
participating sculptors had chosen two jury sculptor mem
bers who were Mr Pekka Kauhanen and Ms Anneli Sipiläinen,
in addition to which the Guild was represented by Mr Sakari
Kannosta, the sculptor, and Dr Gunnel Sievers. The competi
tion had all in all five entries and the first prize was awarded
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Mr Tapio Kettunen's "Winning goal': which, according ta the
jury, was innovative, lucid and captures the fleeting instant.

ABOUT MEDAL COLLECTION OF THE HELSINKI CITY MUSEUM
Hanna Talasmäki

T

he collections of the Helsinki City Museum are added ta
with object, art, photograph and archive materials that
tel1 us about Helsinki, its residents and about the Helsinki
spirit. The collections consist af about 200,000 objects and
the art collection about 5000 objects, both af which aisa con
tain medals. The collections include different kinds of medals,
badges af honour, coins and plates of arms, as well as plaster
entries of art medal competitions. ln addition to medals, the
collections include archive materia! connected with medals,
such as advertisements, posters, placards and exhibition cat
alogues. The medal collection has been added to mainly by
donations, internal transfers af the city and by annual mem
bership medals af the Guild af Medallic Art in Finland. The
medals have been displayed at several exhibitions with the
Helsinki theme, e.g. Leo Mechelin 1 839-1 914 - the Master of
Helsinki, the exhibition of the jubilee year af Leo Mechelin
in 1 987, and aisa at the actual art medal exhibitions e.g. Hel
sinki Art Medals in lndependent Finland , at Villa Hakasalmi in
1 978, and the Medallic Capital at Villa Hakasalmi in 1 987. The
medals express the picture af the world af each age and the
world ofthe residents af Helsinki and its changes.

YEAR MEDAL COMPETITION 2012
Sakari Kannosto

T

he 47th year medal competition became most interest
ing. The competition had ali in ali 37 submissions, two
of which were rejected: a many-sided number of different
kinds af art medals which had been realized using different
techniques. The top three submissions stood out clearly and
the winner af the first prize representing new and innova
tive medallic art was well above the other submissions. The
jury awarded Mr Andrei Bakharev's Serafim the first prize,
the second prize was awarded Ms Maija Hyvönen-Hossain's
fairy-tale-book like Local food and the third prize was given
ta Ms Leena Turpeinen for her Senorita whose theme dealt
with dancing. The chairman of the jury was Mr Sakari Kan
nosta, the sculptor, and the other members were Mr Pekka

Honkanen, director of the Sports Museum, Mr Ilmari Gryta,
the sculptor, Ms Anne Meskanen, the sculptor and Dr Gun
nel Sievers from the Promotional Foundation of Medallic
Art. The secretary was Ms Hanna Talasmäki. The final result
of the competition called forth a lot of discussing, together
with well-justified views of the chairman of the jury. Exceed
ing the maximum diameter of a submission mentioned in the
competition programme aroused a lot of criticism. The future
of medallic art in Finland and elsewhere was also dealt with.
The influence and joint decision of the jury can be seen in
art medal competitions, in particular: assessing art medals is
the result of many experts' work and discussions. ln the end
Bakharev describes the symbolism of his medal.
AN ART MEDAL COMPETITION FOR STUDENTS OF VISUAL ARTS
Hanna Talasmäki

n 201 2 the Guild arranged an art medal competition meant
for students of schools of arts preparing them for a pro
fession or an examination. ln addition to students of Finn
ish schools of art, there were also art students from England
(University of Wolverhampton) and Poland (Academy of Fine
Arts, Warsaw) that took part in the competition, whose aim
was to encourage young artists to make art medals. The com
petition had 34 submissions. The jury, which consisted of the
board members of the Guild, judged the entries and chose
the winners. The first prize (600 €) was awarded Ms Anna Hei
nonen from Turku AMK Art Academy for her expressive entry
Great Expeetations. The other prize winners were students of
Warsaw Academy of Fine Arts. The second prize (250 €) was
awarded Mr Maciej Rozwadowski for his Sign which can be in
terpreted in many ways. The third prize (1 50 €) was awarded
Ms Katarzyna Masny for her playful entry Tie Tae Toe.
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MEDAL DONATION TO THE GUILD'S COLLECTION
Outi Järvinen

F

innish Numismatic Society has had a new medal made
to be used in the future as an honorary medal. The med
al was moulded by Mr Erkki Kannosta. 25 medals were east,
20 of which the Society will keep. The artist was given three
medals. Both the Coin Cabinet of the National Museum of
Finland and the Guild of Medallic Art had one each to add to
their collections.

EXCERPTS FROM THE GUILD'S ANNUAL REPORT

n 201 2 the Guild had its new statutes, according to which
the year medal is no longer automatically a part of the
membership fee. lt must now be ordered separately for a
price that covers the production costs. 50 year medals were
ordered and east. Mr Andrei Bakharev's Serafim won the tra
ditiona! year medal competition. AII the entries could be seen
on the Guild's website. The Guild in cooperation with the
Finnish Ice Hockey Association arranged a competition for
the prize medal of the ice hockey world championship in May
201 2. The first prize was awarded Mr Tapio Kettunen for his
The Winning Goal. The spring meeting of the Guild was held
at Villa Kokkonen, the home of Mr Joonas Kokkonen, the late
composer, on April 1 1 th.
A competition for Finnish, British and Polish art stu
dents was arranged in spring. The first prize was awarded Ms
Anna Heinonen from Finland for her Great Expectations. The
Guild / Finland participated in FIDEM XXXII exhibition held in
Glasgow in July with 27 medals. The autumn meeting of the
Guild was held at the National Museum on November 21 st.
Mr Tapio Suominen was re-elected and Ms Nora Tapper was
elected as a new member to the board. Mr Erkki Kannosta
was elected a new honorary member of the Guild. During the
past yearThe Guild has aimed at promoting medallic art both
in Finland and internationally. The Guild's website is being
updated with information about competitions, exhibitions
and important events. The net gallery has also latest medallic
art on display.
1

SVENSKT
SAMMAN DRAG

Gunnel Sievers

LEDARE

Jaakko Kuusela, ordförande för Gillet för Medaljkonst i Finland

S

om ny ordförande har jag satt mig in i verksamheten.
Enligt de nya stadgarna hör i nte årsmedaljen tili med
lemsavgiften, utan kan beställas skilt med bibehållet med
lemsnummer. Det gör det möjligt för Gillet att välja medaljen
utan att ta hänsyn till produktionskostnaderna.
Under våren fick Finland en ny president. President Nii
nistö har gett sitt samtycke till en medalj och att bli beskyd
dare för Gillet.
Gillet tillsammans med lshockeyförbundet ordnade en
tävling så också spelarna kan glädja sig åt en prismedalj med
hög konstnärlig nivå. Giliet önskar, att samarbetet med olika
idrottsförbund kan fortsätta.
Våren 201 3 ordnas som vanligt tävlingen för en årsme
dalj. Hoppas att den attraherar konstnärer, så att vi igen får ett
värdefulit tiliskott tili vår samling.
Jag tackar Gillet styrelsemedlemmar och andra med
lemmar, som kontaktat mig, för gott samarbete och önskar
alla ett gott nytt verksamhetsår.
FIDEM XXXII - KONGRESSEN OCH UTSTÄLLNINGEN I GLASGOW,
SKOTTLAND, I JULl 201 2
Gunnel Sievers

F

IDEMs 32. kongress och utställning hölis i Glasgow,
Skottland, 1 0-1 4.7.201 2. Utställningen var öppen tili
slutet av augusti. Både föreläsningarna och utstäliningen
hölls i Hunterian Museums (del av University of Glasgow) Kel
vin Gallery. Organisationskommitteen bestod av doktorerna
Donal Bateson och Sally-Anne Coupar från The Hunterian
Museum, Philip Attwood och Ron Dutton från BAMS och likka
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Voionmaa representerade FIDEM.
Kongressen öppnades av universitetets kansler Sir Ken
neth Calman, varefter två serier av föreläsningar hölls paral
lellt. Utställningens vernissage var första kvällen. Kongress
medaljen, vars förminskade exemplar varje deltagare fick,
hade formats av skotten Malcolm Appleby. Likaså ingick i
kongressavgiften en utställningskatalog med en bild repre
senterande varje konstnär. Bilderna av alla medaljer finns
med som en DVD-skiva. Om både utstäliningen och kon
gressföreläsningarna berättas på annat håll.
Som det är brukligt fan ns också annat program. Staden
Glasgow gav en mottagning i stadshuset, City Chambers, i en
sai som glänste av guld och purpur. BAMS bjöd också på vin
en kväli och presenterade samtidigt resultatet av tävlingen
för konststuderanden. Vi besökte också ett whiskydestilleri.
På lördagen, den sista kongressdagen, hölls en populär med
aljmarknad "Medal Fair': där konstnärerna kunde sälja sina
medaljer. Kongressen avslutades med en superb middag i
universitetets representationslokal, Bute Hall.
På lördag hölls också FIDEMs generalförsamling, där
man tili ny ordförande för FIDEM valde "Keeper of Coins
and Medals" Philip Attwood från The British Museum, se
dan likka Voionmaa hade avböjt omval. Ny generalsekrete
rare blev Marie-Astrid Pelsdonk från Holland, hon är också
"webmaster" och redaktör för "Medailles': FIDEMs medlem
spublikation, som utkommer efter varje kongress. Tili nya
medlemmar i styrelsen valdes Tapio Suominen (Finland),
Hanna Jelonek (Polen), Henrik von Achen (Norge), James
MaloneBeach (USA), Paul Huybrechts (Belgien) och Tomas
Kleisner (Tjeckiska republiken). Som medlemmar fortsätter
Maria Rosa Figueiredo (Portugal}, Ron Dutton (UK) och lnes
Ferreira (Portugal). 1 konsultativa kommitteen invaldes likka
Voionmaa (Finland) och Cory Gillilland (USA). Tili nya he-

dersmedlemmar kallades Carlos Baptista da Silva (Portugal)
och Aimo N.K. Viitala (Finland).

NY MEDALJKONST I GLASGOW
Tapio Suominen

F

IDEM's traditionella utställning i samband med kongres
sen hölls i universitetet i Glasgow i juli-augusti 201 2. 1
jämförelse med den föregående utställningen kunde man se
förändringar, men det förekom inga helt nya innovationer. 1
många länder hade recessionen bryskt inverkat på konstfor
men. Det kunde man se i en nedgång av beställningar, men
också i en stor utsträckning i inbesparingar i kulturfinansie
ringen, vilket har försvårat konstskolors och museers verk
samhet. För första gången under flera decennier kunde t.ex.
Portugal inte fylla sin kvot. 1 stort sett var utställningen dock
ungefär lika omfattande som under de senaste åren.
Stor-Britannien är det ledande medaljlandet, åtmins
tone om man mäter i produktionsmängder och andra akti
viteter på området. Rollen som värd för kongressen höjde
visserligen landets profil ännu mera. Englands avdelning var
mångfacetterad, fastän inte så mycket genom sina tekniker
och materia!, för britterna tycks vara nästan lika bundna vid
brons som finnarna. Man höll sig i allmänhet vid medaljens
form även om man strävade efter en nyare framtoning.
Högklassiga helheter kom också från Holland och
Portugal. 1 de båda länderna har det skett våldsamma ned
skärningar i kulturutgifter, men det oaktat uppstår i dessa
länder en experimenterande och reformsökande medalj
konst. 1 Östeuropa märker man mera sambandet med den
traditionella bildhuggarkonsten än i väst, men skiljelinjen
mellan det reformsökande och det traditionella avspeglar
också åldersfördelningen. Stilmässigt fin ns det i medaljkon
sten mycket olika målsättningar, som inte är beroende av
nationsgränserna.
1 många länder är medaljverksamheten kanske nästan
för mycket beroende av enstaka personers aktivitet. Ett bra
exempel är Bogomil Nikolov, som är en skicklig organisatör
och en konstnär med en förmåga att förnya sig. Bulgarien har
mycket att tacka honom för det mångsidiga och rikliga utbu
det i landet.
Tyskland går skickligt fram på bred front, kanske utan
större överraskningar. Den nordiska medaljkonsten vilar på
Sverige och framför allt på Finland. Finlands avdelning var vis-

serligen mindre än vad vi hade önskat. Medaljkonsten i Fin
land framträdde dock mångsidigt, men hade ett desto mera
enhetligt utförande.
Förenta Staterna var det största landet utanför Europa.
Landets ledande medaljkonstnär Mashiko hade även lyckats
locka yngre skulptörer att göra medaljer. Förenta Staternas
avdelning var vidlyftig, men hade mycket ojämn kvalitet.
Det är inte enbart ekonomiska svårigheter som drabbat
medalj konsten. Jordbävningen 201 1 i Christchurch i Nya Zee
land förstörde konstnärers verkstäder och landet kunde delta
med verk av endast fem konstnärer. Japan är ett ganska ungt
medaljland, men särpräglat. Ett gott exempel är Tetsuji Seta,
som vann utställningens Grand Prix med en fin och känslig
medalj.

ETT FÖREMÅL SOM IDE OCH EN IDE SOM m FÖREMÅL - OCH
ALLT MITT EMELLAN
Outi Järvinen

A

rtikeln behandlar det utbyte, som FIDEM-kongressen i
Glasgow gav ur en medaljforskares synpunkt. Den kon
centrerar sig huvudsakligen på föredrag, men berör också ut
ställningen. Man hade planerat, att föredragen skulle fördelas
på två olika teman. Under rubriken The meda/ as object be
traktades medaljer som konkreta föremål och man betonade
deras förhållande till den övriga bildhuggarkonsten. Det an
dra temat, The medal as idea, fördjupade sig i ideer, som lig
ger bakom medaljernas bildspråk samt kontakter med annan
bildkonst och speciellt med bokillustrationer. Det sistnämnda
hade valts speciellt emedan forskning av emblem och sym
boler är ett av specialområden vid Glasgow's universitet. Alla
föredrag behandlade inte dessa teman, utan man hade grup
perat dem i sessioner, vilka hade teman såsom medaljernas
betydelse inom historia, medaljkonstens nuvarande tillstånd
och framtid. Då det samtidigt pågick två parallella sessioner,
var det inte möjligt att följa med alla presentationer. Föredra
gen publiceras senare i FIDEM's tidskrift Medailles.

ILKKA VOIONMAA - EN LÅNG VÄG MED MEDALJKONSTEN
Hanna Talasmäki

l

lkka Voionmaa har vid sidan om sitt förvärvsarbete gjort
en enastående karriär som funktionär i medaljsamman
slutningar. Voionmaa startade sin långa karriär som gene67

ralsekreterare för Gillet för Medaljkonst i Finland 1 983 och
fortsatte tili år 2002. Under Voionmaas tid grundades 1 987
tidskriften Mitali - Meda/jen, som sedermera år 2000 blev
Arsbok för Medaljkonst. Han var redaktör för tidskriften åren
1 987-2002. Förutom inom den finska medaljvärlden har
Voionmaa deltagit i den internationella verksamheten. T.ex.
åren 2000-201 2 var han som den första finländaren först ge
neralsekreterare och sedan ordförande för FIDEM.
Att främja medaljkonst och arbeta inom Gillet har för
likka Voionmaa varit en familjeangelägenhet och han tog
sina första lärosteg i sin fars fotspår. Att utveckla Gillet och
att upprätthålla aktivt medaljkonsten har också varit en pas
sionerad hobby: att gruppen arbetar för samma mål har va
rit viktigt. Voionmaa har varit med om att organisera många
utställningar bl.a. i Kina och han betonar fortfarande, att ut
ställningarnas budskap är viktigt, antingen utställningarna är
stora eller små.

EN STJLIG PRISMEDALJ FÖR VM I ISHOCKEY 201 2
Gunnel Sievers

shockeyförbundet i Finland bad, att Gillet skulle organi
sera en medaljtävling för i nbjudna för att åstadkomma en
prismedalj för världsmästerskapen i ishockey i Helsingfors i
maj 201 2. Man ansåg, att en prismedalj också kan ha en hög
konstnärlig nivå. Tre skulptörer inbjöds för att delta i medalj
tävlingen: Heli Kauhanen, Tapio Kettunen och Erja T1elinen.
1111 juryn hörde två representanter från lshockeyförbundet:
ordförande Kalervo Kummola och generalsekreterare Mika
Sulin. Tåvlingsdeltagarna hade valt skulptörerna Pekka Kau
hanen och Anneli Sipiläinen och från Gillet deltog skulptö
ren Sakari Kannosta och Gunnel Sievers. Det kom fem förslag
och tävlingen vanns av Tapio Kettunen med "Winning Goal''.
Juryn ansåg, att medaljen var innovativ, klar och fångar ett
flyktigt ögonblick.
1

OM HELSINGFORS STADS MEDALJSAMLING
Hanna Talasmäki

H

elsingfors stadsmuseum samlar i sin kollektion ma
teria! om föremål, konst och fotografier samt arkiv
material, vilka berättar om Helsingfors, helsingforsbor och
helsingforsandan. Föremålssamlingen omfattar ca 200 000
föremål och konstsamlingen ca 5 000 konstverk, i båda finns
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också medaljer. 1 kollektionen finns olika typer av medaljer,
hederstecken, mynt och sedlar, vapenplattor och förslag tili
medaljtävlingar i gips. Förutom medaljer finns det också i
samlingen medaljrelaterat arkivmaterial såsom annonser, af
fischer, broschyrer och utställningskataloger. Medaljsamling
en har vuxit i huvudsak genom donationer, genom att staden
internt överfört tili samlingen och av Gillets årsmedaljer för
medlemmar. Medaljer har ställts ut i flera utställningar med
Helsingforsmotiv såsom Leo Mechelin 1 839- 1 9 1 4 - Herre
i Helsingfors, som var utställningen under Mechelins jubi
leumsår 1 989 samt i egentliga medaljutställningar såsom
Helsingfors i medaljer under Finlands självständighet i Villa
Hagasund (=Helsingfors stadsmuseum) år 1 978 och Huvud
staden i medaljer i Villa Hagasund år 1 987. Medaljerna reflek
terar världsbilden under sin tid och också helsingforsarnas
värld och hur den har förändrats.

DEN ÅRLIGA KONSTMEDALJTÄVLINGEN 201 2
Sakari Kannosto

G

illets 47:e årliga tävling blev ganska intressant. 1 täv
lingen deltog många olika och med olika tekniker
realiserade medaljer, sammanlagt 37 förslag, varav två för
kastades. De tre bästa trädde klart fram ur mängden och det
vinnande förslaget skilde sig starkt från de övriga genom att
representera en ny och innovativ medaljkonst. Juryn gav för
sta priset till Andrei Bakharev för hans medaljförslag Serafim,
det andra priset gick tili Maija Hyvönen-Hossain för hennes
sagoboksaktiga medalj Loka/ mat och det tredje tili Leena Tur
peinen för hennes medalj Seflorita.
Juryn bestod av Sakari Kannosto som ordförande, di
rektören för ldrottsmuseet Pekka Honkanen, skulptörerna
Ilmari Gryta och Anne Meskanen samt Gunnel Sievers, som
representerade Stiftelsen för främjande av medaljkonst. Se
kreterare var Hanna Talasmäki. Tåvlingens resultat väckte en
stark diskussion, men ordförande för juryn kunde framföra
sin väl motiverade ståndpunkt. Speciellt kritiserades det,
att den maximala dimensionen, som angetts i tävlingspro
grammet, hade överskridits. Man diskuterade också medalj
konstens framtid här och på annat håll. Juryns inverkan och
gemensamma beslut syns speciellt i medaljtävlingar: att
bedöma medaljer är summan av många specialisters arbete
och diskussioner. Tili slut beskriver Bakharev symboliken i
sin medalj.

MEDALJTÄVLING FÖR K0NSTSTUDERANDEN 201 2
Hanna Talasmäki

G

illet organiserade år 201 2 en tävling i medaljkonst, tili
vilken man inbjöd studeranden i läroanstalter, vilka le
der tili ett yrke eller en examen i konstämnen. Förutom stude
randen i finska läroanstalter deltog också konststuderanden
från England (University of Wolverhampton) och Polen (Aca
demy of Fine Arts, Warszawa). Avsikten med tävlingen var att
uppmuntra unga konstnärer att finna medaljkonsten. 1 täv
lingen deltog 34 förslag. En jury bestående av några av Gillets
styrelsemedlemmar bedömde förslagen och valde ut dem de
ansåg vara de bästa. Det första priset (600 €) vanns av Anna
Heinonen från Åbo yrkeshögskola med det expressionistiska
förslaget Stora förväntningar. De övriga pristagarna studerar i
Warszawa vid Konstakademin: det andra priset (250 €) gick till
Maciej Rozwadowski för Sign, som kan tolkas på många sätt,
och det tredje priset ( 1 50 €) tili Katarzyna Masny för hennes
lekfulla förslag Tie Tae Toe.

MEDALJD0NATION TILL GILLETS SAMLINGAR
Outi Järvinen

N

umismatiska Föreningen i Finland har låtit göra en ny
förtjänstmedalj för eget bruk. Skulptören Erkki Kan
nosta har modellerat den. Medaljen har gjutits i 25 exemplar,
varav 20 blev hos föreningen. Konstnären fick tre ex. och Fin
lands Nationalmuseum och Gillet fick var sitt exemplar tili
sina samlingar.

PL0CK UR GILLETS VERKSAMHET ÅR 201 2

A
0

r 201 2 hade Gillet nya stadgar, enligt vilka årsmedaljen
inte mera automatiskt hör tili medlemsavgiften, utan
måste beställas skilt för priset för produktionskostnaderna.
Medaljen gjöts i 50 ex. för dem som beställt den.
Den traditionella tävlingen för en årsmedalj vanns av
Andrei Bakharev med Serafim. Alla förslag kunde ses på Gil
lets webgalleri.
1 samarbete med Finlands lshockeyförbund ordnade
Gillet en tävling för en prismedalj för världsmästerskapen i
ishockey i maj 201 2. Tåvlingen vanns av Tapio Kettunen med
förslaget Winning Goal.
Vårmötet hölls den 1 1 .4.201 2 i Villa Kokkonen, den

framlidne kompositören Joonas Kokkonens konstnärshem, i
Träskända.
På våren ordnades också en tävling för konststude
randen från Finland, England och Polen. Tåvlingen vanns av
Anna Heinonen från Finland med Stora förväntningar.
Gillet dvs. Finland deltog i FIDEM XXXII utställningen på
sommaren med 27 medaljer.
Höstmötet hölls på Nationalmuseet den 2 1 .1 1 .201 2.
1 styrelsen återvaldes Tapio Suominen och som ny invaldes
Nora Tapper. Erkki Kannosta blev vald tili hedersmedlem.
Under det gångna året har Gillet strävat tili att verka för
medaljkonsten både i hemlandet och internationellt. Gillets
hemsidor uppdateras fortgående med information om täv
lingar, utställningar och aktuella händelser. l galleriet på nätet
har man visat ny aktuell medaljkonst.

A U T H O R S / A R T I K E L F Ö R F ATTA R E :

Outi Järvinen, Curator, MA, Helsinki / antikvarie, fil.mag., Helsingfors

Sakari Kannosto, Lector, MFA, Helsinki / lektor, KoM, Helsingfors

Jaakko Kuusela, Mr. Järvenpää / Herr, Träskända

Gunnel Sievers, Ph.D., Helsinki / fil.dr., Helsingfors

Tapio Suominen, Chief Curator, Lie.Phil., Tampere / samlingschef, fil.lie., Tammerfors

Hanna Talasmäki, Reseacher, MA / forskare, fil.mag, Helsingfors

likka Voionmaa, MA, Helsinki / fil.mag., Helsingfors
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Suomen Mitalitaiteen Kilta - Gillet förMedaljkonst i Finland ry
Mitalitaiteen Kilta on mitalitaiteilijoiden, keräilijöiden,
mitalinvalmistajien, taidegallerioiden ja museoiden
yhdysside. Kilta edistää Suomen mitalitaidetta, tukee
mitalin tekijöitä sekä mitalitaiteen tutkimusta ja
julkaisutoimintaa.
Mitalitaiteen Kilta järjestää mitali näyttelyitä
museoissa, gallerioissa, kirjastoissa, virastoissa ja
yrityksissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Killan
yhteistyömuseo on Tampereen taidemuseoPirkanmaan aluetaidemuseo (www.tampere.fi/
taidemuseo/), jonne Kilta on tallettanut oman
mitalikokoelmansa. Kokoelmaa kartutetaan edelleen.

Jäsenmaksutulojen ja mitalien myynnistä
saatavien välityspalkkioiden lisäksi Kilta saa tukea
toimintaansa Opetusministeriöltä sekä Mitalitaiteen
edistämissäätiöltä. Killan suojelija on Tasavallan
Presidentti Sauli Niinistö.
Mitalitaiteen edistämissäätiö SuomenMitalitaiteen
Kilta perusti Mitalitaiteen edistämissäätiön
vuonna 2004. Säätiön tarkoituksena on edistää
mitalitaiteen harrastustaja kehitystä tukemalla
alan aatteellista ja ammattitaidollista koulutusta,
tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä
yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia,
avustuksia, tarkoitemääräyksiä sekä testamentteja.
Liiketoimintaa se ei voi harjoittaa. Säätiöllä voi olla
myös erityisrahastoja, joista myönnetään hallituksen
päätöksellä apurahoja esimerkiksi lahjoittajien
toivomiin kohteisiin.
Säätiön tilinumero on 1 02330-227889

PERUSTETTU

1965

KILLAN HALLITUS 201 3
Puheenjohtaja Jaakko Kuusela
Jäsenet
Outi Järvinen
Sakari Kannosta (varapuheenjohtaja),
Anne Meskanen
Tapio Suominen
Nora Tapper
Kari Vaalas (varainhoitaja)

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry. verkossa :www.mitalitaide.fi.

Suomen Mitalitaiteen Killan jäsenyys Killan jäseniksi
voivat liittyä kaikki mitalitaiteesta kiinnostuneet. Killan
jäsenmaksu on 60 euroa. Taiteilijajäseniltä maksu on 20 euroa
ja kannattajajäseniltä 400 euroa. Jäsen maksulla jäsenet
tukevat Killan toimintaa mitalitaiteen edistämiseksi ja saavat
vuosikirjan sekä voivat osallistua Killan sääntömääräisten
kokousten lisäksi Killan mahdollisuuksien mukaan järjestämille
retkille, näyttely- ja ateljeekäynneille, kongressi matkoille ja
esitelmätilaisuuksiin. Killan jäsenmäärä on yli 200.
Jäseneksi voi hakeutua vapaamuotoisella jäsen hakemuksella
tai täyttämällä verkkosivuilla (www.mitalitaide.fi) sähköisen
jäsenhakemuslomakkeen.

Sääntöjen mukaan Killan hallitus voi hyväksyä
• jäseneksi tai ainaisjäseneksi luonnollisen henkilön sekä
taidemuseota tai sitä vastaavaa laitosta ylläpitävän
oikeuskelpoisen yhteisön
• taiteilijajäseneksi Suomen Kuvanveistäjä liitto ry:n jäsenen,
Killan kilpailuissa menestyneenmitalin tekijän sekä
vähintään yhden julkistetun taidemitalin muovailleen
henkilön
• kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
YHTEYSTIEDOT

Suomen Mitalitaiteen Kilta ry
P L 3 1 1 001 01 HELSINKI
mitalikilta@gmail.com
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