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KIRSI PASANEN & MIKKO KENTTA
HIGHLIGHT VALAISTUS GALLERIASSA
Highlight valaistus Gallerian syyskauden aloittaa rehellisistä perusmuodoistaan ja raikkaasta
yksinkertaisuudestaan tunnettu Muoto2 kaksikko Kirsi Pasanen ja Mikko Kentta näyttelyllä Tools.
Näyttelyn lähtökohtana on ollut valo ja puu. Ideat valaisimille ovat löytyneet arjen apuvälineistä
työnteon ohella. Inspiraatiossa ovat olleet mukana pienet yksityiskohtaiset työkalut ja välineet, jotka
ovat päivittäisessä käytössä, kuten puutöissä usein käytettävä puristin.
Hauskuus ja leikkisyys ovat antaneet oman osansa muotoilulle ja näyttelyssä nähtävä Norrisvalaisin onkin saanut innoituksensa toimintaelokuvien maailmasta. C-lampin käytännöllisyys on
omaa luokkaansa, sillä sitä voi säätää portaattomasti käyttötarpeen mukaan. Kaksikko on myös
päivittänyt 2010 tehtyä Kulma-valaisimesta uusia versioita. Kaikki valaisimet koostuvat pääosin
puusta, muovista ja Duratista.
Muoto2 sai Hämeen taidetoimikunnalta apurahan näyttelyn järjestämiseen.

Kirsi Pasanen on muotoilija ja puualan artesaani,
joka on ollut monessa näyttelyssä mukana
erilaisissa kokoonpanoissa. Kirsi on voittanut
monia palkintoja, kuten Nordic Talent 2010palkinnon OLO.MUOTO´10-messuilla sekä Future
Design, Exhibition Design Competion, 2002.

Mikko Kentta on muotoilija, jolla on yli kymmennen
vuoden kokemus puusepäntöistä. Erilaisia
näyttelyitä mahtuu myös paljon Mikon menneeseen
ja tulevaan elämään.

Muoto2-suunnittelutoimisto on muotoilun ja puusepänteollisuuden tekijä Lahdesta. Muotoilijapuuseppinä yrityksessä toimivat Kirsi Pasanen ja Mikko Kentta. Muoto2 valmistaa tuotteensa
omalla pajallaan Lahdessa, mahdollisuuksien mukaan läheltä kaadetusta puutavarasta.
Suunnittelutoimiston töihin kuuluu omien tuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja myynnin lisäksi
erilaisia projektikalustuksia, puusepäntöitä sekä mittatilauskalusteita. Lisää toiminnasta
www.muoto2.fi.
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Highlight valaistus Galleria on suomalaiseen valaistusmuotoiluun keskittynyt galleria.
Näyttelyissä esitellään muotoilijoiden uusia, valoon liittyviä ideoita ja projekteja. Esillepanossa
pyritään näyttävyyteen ja perinteisten kaavojen rikkomiseen, inspiroivasti rakennettuihin
kokonaisuuksiin ja installaatioihin. Galleriassa valo nähdään uudenlaisella tavalla.
Muotoilijat pääsevät näyttelyissä esittelemään kiinnostavia, ajan hermoilla olevia valaistus- ja
valoprojektejaan. Galleria tarjoaa alan taitajille mielenkiintoisen ja erilaisen mahdollisuuden tuoda
omaa osaamistaan esiin. Uusien nimien lisäksi mukana on projekteja myös tunnetuilta
suunnittelijoilta.
Highlight valaistus Oy on sisustusvalaisimien maahantuontiin sekä vähittäis- ja projektimyyntiin
erikoistunut yritys, jonka toimitilat sijaitsevat Helsingissä Annankadulla. Yritys tarjoaa
monipuolisen valikoiman valaisimia julkitilaan ja kotiin.
www.highlight.fi

