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Gustaf Strengellin kokoelma   Yksityisarkisto, Suomen Taideteollisuusyhdistys 
 
 
Arkistonmuodostajat 
 
Gustaf Strengell (1878-1937) oli arkkitehti ja kriitikko, joka vaikutti myös Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 

aktiivisena toimijana ja Suomen Taideyhdistyksen kokoelmien intendenttinä. Strengell kirjoitti ylioppilaaksi 

1896, valmistui filosofian maisteriksi 1900 ja arkkitehdiksi 1902. Hän toimi Taideteollisuusyhdistyksen 

museon (nyk. Designmuseo) sihteerinä vuosina 1901-1918 ja museon intendenttinä 1911-1918 sekä Suomen 

Taideyhdistyksen kokoelmien intendenttinä 1914-1918. Hän toimi myös taideteollisten tuotteiden 

esittelijänä ja kauppiaana. Arkkitehtina Strengell suuntautui erityisesti huvilarakennuksiin ja sisustuksiin. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Strengell keskittyi työhönsä kirjailijana ja kriitikkona ja julkaisi 

arkkitehtuuria, sisustusta, mainontaa ja typografiaa käsitteleviä teoksia. Teoreetikkona ja kriitikkona Strengell 

kehitteli rationaalisen art nouveaun, 1920-luvun klassismin sekä funktionalismin lähtökohtia ja sovelluksia. 

Hän solmi ensimmäisen avioliittonsa Anna Wegeliuksen (1896-1970) kanssa, hänen toinen vaimonsa oli 

Sonja Courtau (v. 1932-).   

Arkistokokoelmalla on myös kaksi muuta muodostajaa: Strengellin ensimmäinen vaimo Anna Strengell, joka 

toimi Gustaf Strengellin ohella Taiteellinen asioimisto Liberty Ab:n omistajana ja johtajana sekä poika Gunnar 

Strengell. 

 
Kokoelma  Kokoelma sisältää muutamia henkilökohtaisia asiakirjoja, käyntikortteja, kutsuja 
  ym., kirjeenvaihtoa 1910-1920 -luvuilta ja toiminta-asiakirjoja. Toiminta- 
  asiakirjat liittyvät Pariisin kansainväliseen taideteollisuusnäyttelyyn 1925 sekä 
  Strengellin Liberty – Taiteellinen Asioimiston liiketoimintaan. Tähän kuuluu 
  myös Libertyn kangasmalleja.  
 
  Aineisto löytyi Puistokatu 2:n huvilan ullakolta talvella 1984. Strengell  
  perheineen asui talossa 1920-luvulla. Ullakolta löytyneet valokuvat ovat  
  Taideteollisuusmuseon kokoelmassa. Rakennuspiirustukset, jotka löytyivät 
  ullakolta, on luovutettu arkkitehtuurimuseoon. Alkuperäiseen kokoelmaan 
  on lisätty v. 1979 Taideteollisuusmuseolle luovutettu käsikirjoitus julkaisuun 
  ”Orientaliska mattor”, sisältäen valokuvia ja 2 näyttelyluetteloa (kotelo 5). 
   
Kokoelman laajuus 5 yksikköä  
 
Arkistoluettelo: 
 
Kotelo 1  Kirjeenvaihto, Asiakirjat 

 (biographica, yksityiskirjeenvaihto, asiakirjoja, Pariisin kansainväliseen v. 1925 
 teollisuusnäyttelyyn liittyvä kirjeenvaihto ja muuta siihen liittyvää aineistoa, 
 kaksi valokuvaa, vihko: kuva- ja kirjallisuusluettelo) 

 
Kotelo2    Toiminta-asiakirjat: Laskuja ja kuitteja 1913-131, Liberty-Taiteellinen  

  Asioimiston toimintaan liittyvää aineistoa: Anna ja Gunnar Strengellin  
  kirjeenvaihtoa ja muita papereita.  

 



Kotelo 3   Toiminta-asiakirjat. Liberty-Taiteellinen Asioimiston toimintaan liittyvää  
  aineistoa, kirjekuoria, kirjekortteja, kirjepaperia, postikortteja jne.  

 
Kotelo 4   Liberty-Taiteellinen Asioimiston kangasmalleja ja kilpi. 
 
Kotelo 5   Gustaf Strengell: ”Orientaliska mattor”, käsikirjoitus + valokuvia ja  

  näyttelyluettelot 


