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Anna raikkaan valon virrata!
Nuorten muotoilijalupausten Jussi Takkisen ja Visa Malisen BON LUXUS! -näyttely
Highlight valaistus Galleriassa esittelee käyttövalaisimia, joissa on tuoretta
näkemystä, luonnetta ja ajatusta. Tuotteet ovat prototyyppejä, joita on kehitelty
pitkään, ja kaikki näyttelykappaleet ovat myytävänä.
Molempien muotoilijoiden tuotteita on ollut esillä useissa kotimaisissa ja
kansainvälisissä näyttelyissä.
Visa Malinen
Visa Malinen (s. 1982) on valmistunut muotoilijaksi Lahden Muotoiluinstituutista 2007
ja hänen tuotteitaan on nähty monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä.
Valo on hänelle aina läsnä oleva arjen välttämättömyys ja kaiken toiminnan
mahdollistaja, ja hänen valaisinsuunnittelussaan käytettävyys onkin yksi tärkeä
lähtökohta. Highlight valaistus Galleriassa Malinen esittelee eri materiaaleista
työstettyjä valaisimia, joissa toistuu sekä geometrisia että summittaisia muotoja.
Levollisuus, geometrisuus, käytettävyys ja rakenteellisuus ovat ominaista Malisen
muotoilulle. Hän kiinnittää huomiota arkisiin asioihin ja jokapäiväisen elämän
ongelmakohtiin sekä ratkaisuihin, joita näihin ongelmiin tarjotaan. Malinen inspiroituu
esineiden rakenteesta ja lähestyy usein ideoitaan materiaalin kautta. ”Eri materiaalit
ottavat työstettäessä eri muodon, ja on kiinnostavaa tutkia niiden välistä suhdetta”,
hän toteaa. Malinen miettii omassa suunnittelutyössään paljon myös tuotteen
tuotettavuutta ja sen teknistä toteutusta sekä materiaalin antamia mahdollisuuksia,
mikä juontuu hänen pitkästä työhistoriastaan metalliteollisuuden ja sarjojen
maailmassa.

Jussi Takkinen
Jussi Takkinen (s. 1982) on opiskellut kalustemuotoilua Lahden Muotoiluinstituutissa
ja taideteollista muotoilua Taikissa. Hänen tuotteitaan on ollut esillä useissa
kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä. Takkinen kertoo tuovansa Highlight
valaistus Galleriaan valaisimia, joissa on kerroksellisuutta ja epäsuoraa valoa. Hänelle
valo on valon ja varjon dialogia: valo muodostaa aina muodon ja pinnan ja on
suhteessa ympäröivään tilaan. Valoa pitää olla runsaasti, mutta se ei saa ottaa
pääroolia, häiritä katsojaa liiallisella kirkkaudella tai suoruudella.
Takkisen muotokielen ydintä ovat rauhallisuus, keveys ja tuoreus. Uusia näkökulmia
hakiessaan hän saattaa kypsytellä ideoitaan hyvinkin pitkään ennen kuin alkaa
luonnostella niitä eteenpäin. Takkinen lähtee suunnitteluprosessissaan liikkeelle
muodosta ja ideasta ja käyttää työssään niitä materiaaleja, jotka sopivat tehtävään
parhaiten. Hän tekee hienovaraisen yksinkertaisia mutta samalla luonteikkaita
käyttötuotteita, joiden kaikki yksityiskohdat ovat tarkkaan harkittuja.
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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.
www.highlightgalleria.f
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.f
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