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liikkeessä
Vierailemme erilaisissa 
vanhan tavaran kaupoissa.

Antiikki & Design 

”Ihastuimme kiinalaiseen  
puusepäntyöhön”
Antti ja Hanna Wäreen liike Dalian Galleria Helsingissä 
myy meillä harvinaisia mannerkiinalaisia, tiibetiläisiä ja 
mongolialaisia antiikkihuonekaluja. 
TEKSTI JA KUVAT HEIKKI RAUTIO

PELKISTETTYJÄ, FUNKTIONAALISIA huo-
nekaluja. Mutta myös väriä ja siellä täällä 
maalattuja nauravia pääkalloja. Helsinkiläi-
sen Dalian Gallerian Manner-Kiinasta, Tii-
betistä ja Sisä-Mongoliasta tuodut antiikki-
huonekalut yllättävät rikkaudellaan.

Antti ja Hanna Wäre perustivat liikkeen 
vuonna 2003. Vuodenvaihteessa se avasi 
ovensa remontin jälkeen uusituissa tiloissa 
Helsingin Alppilassa. 

Miten olette tulleet alalle?
Olemme aina olleet kiinnostuneita antiikis-
ta. Asuimme vuosituhannen vaihteessa viisi 
vuotta Kiinassa. 

Pekingin perinteisiä asuinkortteleita eli 
hutongeja kierrellessä vierailimme useissa 
työpajoissa, joissa myytiin ja kunnostettiin 
antiikkihuonekaluja. Aluksi ostimme ko-
tiimme antiikkisen sivupöydän. Pian se sai 
seurakseen kaapin, ja ennen pitkää kaappe-
ja olikin jo kolme. 

Palasimme työkomennuksen päätyttyä 
Suomeen ja vajaa vuosi sen jälkeen avasim-
me Dalian Gallerian. Liikkeen toiminta-
ideaan ovat aina kuuluneet myös vaihtuvat 
taidenäyttelyt. Nekin liittyvät tavallisesti 
Kiinaan.

Mitä liikkeessä myydään?
Olemme erikoistuneet kiinalaisiin, tiibe-
tiläisiin ja mongolialaisiin antiikkihuone-
kaluihin. Pääosa esineistä on runsaat 100 
vuotta vanhoja, mutta joukossa on muu-
tama 1700-luvun huonekalukin. Olemme 
ryhmitelleet eri alueilta tulevat huonekalut 
omiksi kokonaisuuksikseen.

Alun perin ihastuimme kiinalaisten tai-
dokkaaseen puusepäntyöhön ja huonekalu-

jen iättömään kauneuteen. Samoja malleja 
on tehty vuosisatojen ajan. Pitkät ja kapeat 
alttaripöydät, joita hankitaan koteihin sivu-
pöydiksi ja tilanjakajiksi, ovat Manner-Kii-
nasta. Myös tuolit ja pöydät ovat pääosin 
kiinalaisia. 

Länsimaisena oli jännittävää huomata, 
kuinka kiinalaiset huonekalut on usein val-
mistettu pareiksi: kaksi samanlaista tuolia, 
arkkua, kaappia. 

Tiibetiläisissä huonekaluissa on taidok-
kaat maalaukset ja kauniit värit. Yleisimpiä 
huonekaluja ovat erikokoiset arkut ja kaapit 
sekä pienet, matalat pöydät.

Etualan koristeelliset kaapit ovat Mongoliasta. 
Dalian Gallerian huonekalut ovat Qing-dynastian 
(1644–1911) ajalta, ja niiden mallit voivat olla 
vielä vanhempia.

Morsiamen kapioita kuljetettiin kahdessa 
samanlaisessa hääkirstussa. Kirstu koostuu 
kahdesta päällekkäisestä laatikosta ja kantolait-
teesta. 1800-luvun loppu, 350 e.

Tiibetiläisissä rituaalikaapeissa on säilytetty uhrilahjoja. 
Kauppiaiden ylpeys on 1800-luvun lopun kaappi, jonka 
maalauksen on tulkittu kuvaavan ihmistä kaidalta tieltä 
houkuttelevien aistien uhraamista. Hinta 4 200 e.
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Mitä nyt kysytään?
Puunväriset kiinalaiset kaapit, tuolit ja pöy-
dät ovat liikkeemme kestosuosikkeja. On 
ollut ilahduttavaa huomata, kuinka viime 
aikoina yhä useampi asiakas on kiinnostu-
nut maalatuista tiibetiläisistä ja mongolia-
laisista huonekaluista. Niiden kuvioinnit 
vaihtelevat kukista eläinhahmoihin ja nau-
raviin pääkalloihin.

Esineittemme niukka muotokieli sopii 
hienosti moderniin suomalaiseen sisustus-
tyyliin. Meillä on kotona kiinalaisen kaapin 
seurana Alvar Aallon ruokailuryhmä.  

Dalian Galleria, Porvoonkatu 53, Helsinki, 
p. 0400 955 655, www.dalian.fi.

Siro kalligrafiapöytä on 1700-luvulta. Hanna ja 
Antti Wäre ihastuivat kiinalaiseen antiikkiin 
asuessaan Pekingissä. Kirjoituspöytä on 
sypressiä, hinta 800 e, tuoli 500 e.

Puuveistokset ovat Shanxin alueelta 1800-luvulta. Tuolilla istuva ”oppinut” on veistetty jalavasta, 570 
e. Seisovat ovat ”virkamiehiä”, edessä 570 e, takana Ming-dynastian (1368–1644) asussa 750 e.

Tiibetiläinen malja on linjakkaan muotoinen. Se on valmistettu guanmu-puusta, ja siinä on perin-
teinen, rasvalla kyllästetty koristemaalaus. Hinta 70 e.

Puiset patsaat 
kuvaavat  

oppinutta ja 
virkamiehiä


