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Kirjansitoja Antonia Grotenfelt ja Wehmais Group

KIRJANSITOJA ANTONIA GROTENFELT JA WEHMAIS GROUP
… kirjansitojalla on tavattoman mielenkiintoinen tehtävä: hänen pitää saada aikaan sellainen kirja, jota on
hyvä pitää kädessä, joka avautuu helposti ja kestää kulumista, mutta joka myös ilmentää kirjansitojan käsitystä
teoksesta ja sen sisällöstä.
Antonia Grotenfelt 1986
Antonia Grotenfelt on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen
taidekirjansidontaan 1980-luvulta aina 2000-luvulle saakka.
Hänen aktiivisin luomiskautensa oli 1980-luvun lopussa, jolloin
hän piti useita näyttelyitä sitomistaan kirjoista, osallistui kirjansidontakilpailuihin ja kutsui kokoon Vehmaan kartanoon kirjansidonnan kansainvälisen ”koulukunnan” Vehmaan ryhmän
eli Wehmais Groupin. Näihin kokoontumisiin osallistui noin
parikymmentä taidekirjansitojaa eri maista. Mutta miten Antonia Grotenfelt joutui kirjansidonnan pauloihin?
Antonia Grotenfelt (os. Marsman) syntyi Hollannissa
Olenzaalin kaupungissa vuonna 1927. Hän meni naimisiin
vuonna 1949 suomenruotsalaisen varatuomarin ja toimitusjohtajan Nils Gustav Grotenfeltin (1923 – 2006) kanssa. He
muuttivat Grotenfelt-suvun hallitsemaan Vehmaan kartanoon Juvalle Mikkelin lähelle. Perheeseen syntyi kolme lasta
1950 – 1960-luvuilla.
Kirjansidonnan maailmaan
Vehmaan kartanon kirjaston tuhannet kirjat ja erityisesti nidotut teokset herättivät Antonia Grotenfeltissä kiinnostuksen sitoa
niitä uudelleen. Ehkä hän seurasi aviomiehensä isoäidin Aline
Grotenfeltin jalanjälkiä, sillä tämä sitoi Vehmaan kartanon kirjoja 1910-luvulla. Sidottavaksi valikoitui nimenomaan suomenja ruotsinkielinen kaunokirjallisuus, jota julkaistiin halvempina nidottuina versioina aina 1960-luvulle saakka. Kiinnostus
sitoa helposti purettavia ja heikkokuntoisia kirjoja vei Antonia
Grotenfeltin kirjansidonnan kiehtovaan maailmaan hänen ollessaan 48-vuotias. Ensimmäisen kirjansidonnan peruskurssin hän suoritti Helsingin ruotsinkielisessä työväenopistossa
1975 – 1976. Seuraavana vuonna hän opiskeli taidekirjansitojan
Juhani Roinisen (1946 – 2015) oppilaana Helsingissä. Tämä oli
alku heidän myöhemmälle yhteistyölleen: Juhani teki nimiökultauksia joihinkin Antonian sitomiin kirjoihin.
Sen jälkeen, kun Antonia Grotenfelt oli oppinut kirjansidonnan tekniikkaa, hän halusi oppia ymmärtämään syvemmin
kirjansidontaa käsityötaiteena. Hänen mukaansa sidottavan
teoksen tunteminen oli ensiarvoisen tärkeää: kirjan sisältöön
tutustuminen helpottaa kirjan ulkoasun suunnittelua sekä
materiaalien ja työtapojen valintaa. Suomessa ei 1980-luvulla
ollut tätä syventävää opetusta, mutta Grotenfelt löysi Sveitsin
Asconasta Centro del bel libro -taidekirjansidontakoulun, jossa
hän opiskeli vuosina 1981 – 1986. Tuolloin hän oli myös sveitsiläisen taidekirjansitojan ja koulun johtajan Hugo Pellerin
(1917 – 2003) yksityisoppilaana tämän työverstaalla. Kontakti
erittäin tunnettuun ja arvostettuun mestariin oli Antonia Grotenfeltille käänteentekevä. Hän perehtyi taidekirjansidontaan
ja harjoitteli uusia kirjansidonnan tekniikoita. Puhutaan ns.
Peller-sidonnasta tai Peller-tekniikasta, jossa käytetään vain
muutamia työkoneita. Sidonnassa keskitytään kirjan sitomiseen käsityönä ja siihen liittyvien teknisten yksityiskohtien
huolelliseen hallintaan sekä taiteelliseen laatuun. Yhteistyö
johti siihen, että Antonia Grotenfelt kutsui Hugo Pellerin Vehmaalle ja Pellerin vierailu johti Wehmais Groupin syntyyn
1987. Hugo Pellerillä oli jo aiemmin tiiviit yhteydet Suomeen,
sillä hän oli opettanut täällä kirjansidontaa vuodesta 1968 usei-
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ta kertoja Graafisen alan koulutustoimikunnan kutsumana.
Antonia Grotenfelt osallistui ensimmäiseen kirjansidontakilpailuun vuonna 1984 ja saavutti harrastelijaluokan millimetrisidos-sarjan toisen palkinnon sitomallaan suomenruotsalaisen
runoilijan Rabbe Enckellin teoksella Dikter vuodelta 1923. Kirjan selkä oli keltaista Oasis-nahkaa, yliveto liisterimarmoroitu
ja yläsyrjä kullattu. Kirjan nimiö oli painettu kullalla siniselle
nahkakilvelle. Samassa kilpailussa Antonia Grotenfelt voitti
myös ensimmäisen palkinnon kangaskansisidosten sarjassa
sekä päällyspaperisarjassa. Kangassidoksen teoksena oli kuvanveistäjän ja siluettitaiteilijan Emil Cedercreutzin teos Cirkusliv i
Norden vuodelta 1946. Kirjan aiheena on sirkus, jota esitellään
siluettitaiteen keinoin. Nimiö on painettu kullalla tummanruskealle nahkakilvelle. Päällyspaperi-kilpailusarjaan Grotenfelt
osallistui selluloosapohjalle tehdyllä marmorointiluomuksellaan. Kaikissa hänen töissään näkyy hänen omintakeinen taidekäsityönsä: nahan taitava käsittely, syrjien kultaukset ja paperin
marmorointimenetelmien taitava hallinta.
Vuonna 1985 Antonia Grotenfelt osallistui ammattikirjansitojille tarkoitettuun III Prix Bonet -näyttelyyn Asconassa. Samana vuonna hänen töitään esiteltiin myös Centre des
Arts et Loisirs du Vesinet -näyttelyssä Pariisissa, jossa hänelle
myönnettiin Prix d’honneur -palkinto. Vuonna 1987 Ruotsin
Kuninkaallisen kirjaston kansainvälisessä näyttelyssä oli esillä
hänen marmoroituja papereitaan. Lisäksi Grotenfelt osallistui
sidoksillaan Frankfurtissa 1987 – 1988 järjestettyyn Zeitgenössiches deutches und finnisches Kunsthandverk -näyttelyyn
sekä Association des Reliers du Quebec Canada ja Nederlandse
Handboekbinders -kilpailuihin, jotka järjestettiin Amsterdamissa vuosina 1987 ja 1988.
Antonia Grotenfeltillä oli Suomessa yksi oma näyttely Helsingin yliopiston kirjastossa vuonna 1986. Tuolloin hän oli siis
harrastanut kirjansidontaa 11 vuotta. Näyttelyssä oli esillä 38
kirjansidosta. Vuonna 1988 hän osallistui yhteisnäyttelyyn
Kirjan taidesidonta kirjansitojamestarin Toivo Salon ja taidekirjansitojan Juhani Roinisen kanssa. Näyttely liittyi osana
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merkeissä Nils ja Antonia Grotenfeltin ehdotuksesta. Juvalsuomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlallisuuksiin.
Vilkkaan näyttelytoimintansa ohella Antonia Grotenfelt le saapuivat kaikki 16 kutsuttua kirjansitojamestaria. Kukin
aloitti kirjansidonnan opetustyön Valamon kansanopistossa osallistuja maksoi itse matkansa, ja vieraanvarainen isäntäväki
Heinävedellä 1986, jolloin hän piti myös kirjansidonnan kurs- tarjosi kaiken ylöspidon koko kahden viikon tapaamisen ajan.
Tapaamisen yhteydessä pidettiin kirjansidontanäyttely Juvalla.
sin Bibliofiilisen seuran jäsenille Helsingissä.
Seuraavan kerran ryhmä kokoontui Vehmaan kartanossa
Wehmais Group ja sen toiminta
heinäkuussa 1989 ja Saksassa vuonna 1991. Ryhmän kokoonAntonia Grotenfelt oli kutsunut Vehmaan kartanoon kirjansi- tumisissa oli kirjansitojia Kanadasta, Yhdysvalloista, Ransdonnasta kiinnostuneita ammattilaisia ja harrastelijoita vuo- kasta, Japanista, Itävallasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä,
desta 1978 lähtien. Tapaamiset olivat vapaamuotoisia ja niissä Hollannista ja Suomesta. Wehmais Groupin näyttävin esiintykeskusteltiin ja tehtiin sidoksia. Yhteys Hugo Pelleriin ja mui- minen oli Helsingissä Galleria Brondassa keväällä 1989 pidetty
hin tunnettuihin kirjansitojiin toi Grotenfeltille uusia kon- taidekirjansidonnan näyttely Fine Bindings. Wehmais Group.
takteja ulkomaalaisiin kirjansitojiin, ja kanssakäymistä edisti Näyttelyssä oli esillä 18 kirjansitojan töitä ja tapahtumaa tukihänen monipuolinen kielitaitonsa: hollanti, ruotsi, saksa, eng- vat yksityiset lahjoittajat ja yritykset.
lanti ja ranska sekä suomi.
Amerikkalainen kirjansitojamestari Monique Lallier kertoo
Näiden tapaamisten kautta syntyi kirjansitojien ryhmä Vehmaan tapaamisen tunnelmasta vuodelta 1987 seuraavasti:
Wehmais Group, jonka tarkoitus oli keskustella, harjoittaa työNils ja Antonia olivat ihana isäntäväki ja mielipiteiden
pajatoimintaa ja oppia uutta kirjansidonnasta. Ryhmän tavoitvaihto oli vaikuttavaa.
teena oli myös levittää kirjansidonnan tunnettavuutta. Sveitsiläinen Hugo Peller oli tässä keskeinen hahmo. Tilannekuva Vehmaan ryhmän päivät Vehmaan kartanossa alkoivat koiltapäivän tunnelmasta Vehmaan kartanon kirjastohuoneesta: koontumisella, jossa kukin piti esitelmän kirjansidonnasta
tai omasta työstään tai teki työnäytöksen. Iltapäivällä toisessa
Nyt suuressa kirjastossa. Viimeiset auringonsäteet vakokoontumisessa katsottiin aamupäivän työnäytöksistä tehtylaisevat huoneen vanhat huonekalut ja arvokkaat kirjat.
jä videoita ja keskusteltiin kirjansidonnasta. Sama päivärytmi
Samovaari hyrisee surullista lauluaan. Naiset ja miehet
toistui myös muissa ryhmän tapaamisissa.
seisovat pienen pöydän ympärillä ryhmässä rupatellen
keskenään, virkistyneinä ja liikuttuneina ihanasta luonAntonia Grotenfelt kirjansitojana
tokokemuksesta. Sitten kello lyö, istuudutaan pyöreän
Antonia Grotenfelt hallitsi monipuolisesti perinteisen kirpöydän ääreen, työ alkaa.
jansidonnan eri osa-alueita. Hän käytti työssään perinteistä
teoksesta Der Buchbinder Hugo Peller 1987 eläinliimaa ja liisteriä. Grotenfelt sitoi kirjoja myös pergamenttiin, mikä oli jo silloin harvinaista. Pergamentti on kirVehmaa-ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa jansidontamateriaaleista yksi kalleimmista ja vaativimmista,
vuonna 1987 taidekirjansitojan Hugo Pellerin 70-vuotispäivän ja sen työstäminen vaatii taitoa. Grotenfelt on tehnyt kirjan-
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Kirjojen sitomisesta Antonia luopui 2000-luvun alussa
sidontakilpailuihin eniten ns. puoliranskalaisia syvä- tai matalataipeisia sidoksia, joissa selkä on nahkaa ja ylivedot ovat muuttaessaan perheineen Helsinkiin. Grotenfeltin kirjansimarmorointitekniikalla kuvioitua paperia. Myös kirjan syrjät donnan välineet ja materiaalit lahjoitettiin Valamon opistolle
on useissa sidoksissa kullattu tai niissä on grafiittipinta. An- kirjansidonnan opetuksen käyttöön. Lahjoitukseen sisältyy
tonia Grotenfelt valmisti myös kirjoille nahkareunuksellisia myös noin 130 kirjansidontaa käsittelevää julkaisua useilla eri
koteloita, joissa toistuivat sidoksen materiaalit. Hän teki kote- kielillä, useimmat ruotsinkielisiä. Joukossa on kirjansidonnan
loita vinyylilevyille, mm. Sibeliuksen sinfonioille. Vehmaan oppaita ja historiateoksia sekä näyttelyluetteloita eri maista.
Taidesidonnoissaan Antonia Grotenfelt pyrki tavoittamaan
kartanon kirjasto oli täynnä kauniisti sidottuja kirjoja. Aviokirjan ”hengen, teoksen intellektuaalisen sisällön”. Hänen kemies Nils kirjoittaa:
hittymiseensä kirjansitojana vaikuttivat olennaisesti Vehmaan
Lopputuloksena hyllyiltä loistaa kauniita ja värikkäitä
ryhmän kokoontumiset ja yhteydet muihin taidekirjansitojiin,
kuin sidottuja saaria, kirjailija kirjailijan jälkeen. Yhä
etenkin Hugo Pelleriin, jolta Antonia Grotenfelt omaksui kirtiiviimmin, mitä vuodet kuluvat.
jansidonnan tyylikeinoja ja tekniikoita. Hugo Pellerin tekniiNils Grotenfelt, 1984
kat on havaittavissa suomalaisessa taidekirjansidonnassa ja
Antonia Grotenfelt piti tekemistään sidoksista päiväkirjaa (In- kirjansidonnan opetuksessa vielä tänä päivänäkin.
Antonia Grotenfeltin mielestä kirjan tulee olla lukijalle eläbundna böcker) vuoteen 1991 saakka. Päiväkirjassa hän luettelee noin 300 sidosta, mutta ei ole tiedossa, sisältääkö päiväkirja mys ei vain teoksen sisällön kautta, vaan myös kirjan ulkoasun
hänen kaikki sitomansa kirjat. Sidospäiväkirjan mukaan hän ja sidonnan avulla, unohtamatta kirjan käytettävyyttä. Kirjan
lahjoitti noin 50 teosta lähipiirilleen ja ystävilleen. Sitomansa sitominen oli Antonia Grotenfeltille kokonaisvaltainen taiteelkirjat hän signeerasi kirjan takakannen sisäpuolelle alareu- linen tehtävä:
naan kultaustekstillä: ANTONIA. Grotenfeltin julkisista si”Ryhdyttyäni kirjoja käsin sitomaan ja tutustuttuani tähän
doksista tunnetuin on Juvan seurakunnalle tehty alttari-Raakiehtovaan ja yllättävän syvälliseen käsityötaitoon, on
matun sidostyö.
kirja merkinnyt minulle yhä laajempaa käsitettä. Kirjan
Viimeisen kerran Antonia Grotenfelt osallistui kirjansiaikaansaamiseksi ovat niin monet luovat ajatukset, aivot
dontakilpailuun vuonna 2000, jolloin Jacob Granström -seura
ja kädet, kukin omalla alallaan vaikuttaneet. Sitojan tujärjesti suuren kirjansidontanäyttelyn Fiskarsissa. Hänen silee ottaa nämä kaikki huomioon pyrkiessään omalta osaltomansa teos oli Bo Carpelanin Året i Norden vuodelta 1962.
taan aikaansaamaan kirjasta täydellisen elämyksen”.
Sidos oli tehty Maroquin-nahkaan ja yliveto oli marmoroitua
Antonia Grotenfelt. Kirjan taidesidonta 1988.
paperia.
…
Lainausten suomennokset Jorma Niemitalo
…
Tässä lähdeluettelossa on sellaisia julkaisuja, joissa on maininta Antonia Grotenfeltin ja Wehmais groupin kirjansidonnan
toiminnasta vuosina 1976 – 2000. Luettelo ei ole täydellinen.
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