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Juha Ahonen: Kootut 13.1.–19.2.2012

Kuva: Ari Kiuru

Uusi vuosi alkaa valon leikillä
Muotoilija, jään- ja hiekanveistäjä Juha Ahosen (s. 1978) Kootut-näyttelyssä nähdään
muodon ja rakenteen teemoja kekseliäästi käsitteleviä valaisimia. Ne esitellään
gallerian tiloissa installaatiotyyppisesti, valon ominaisuuksilla ja eri tasoilla leikitellen.
Näyttelykappaleet ovat yksilöityjä ja myynnissä, ja valaisimia pystyy tilaamaan
sopimuksen mukaan. Kaikki näytteillä olevat tuotteet on valmistettu kokonaan
Suomessa.
Kootut
Kootut on Juha Ahosen ensimmäinen yksityisnäyttely. Siellä nähdään täysin uusia,
näyttelynimen mukaisesti koottavia valaisimia sekä jo aiemmin kiinnostusta herättänyt
Kupla-valaisin. Kuplassa kaksiulotteisista kappaleista rakentuu kolmiulotteinen muoto,
ja liitoskohtien muodostama pintastruktuuri on olennainen osa tuotteen visuaalista
ilmettä.
Fluffy Cloud taas on kiehtova yhdistelmä käytettävyyttä ja esteettisyyttä. Koottavan
valaisimen varjostin on helposti muokattavissa ja kuljetettavissa, ja se on myös
pestävissä. Pumpkin rakentuu Kuplan tavoin eri kappaleiden liitoskohtien
muokkaamasta pinnasta, mutta on kuitenkin selvästi itsenäinen ja muotokieleltään
omaleimainen valaisin.
Ahonen kertoo tuotteiden suunnittelutyön lähteneen liikkeelle koottavuuden,
pakattavuuden ja helpon liikutettavuuden ajatuksesta. Valaisimet ovat siten paitsi
visuaalisesti oivaltavia myös logistisesti kiinnostavia.

Juha Ahonen
Leikkisyys, omaleimaisuus ja hyväntuulisuus ovat Ahosen muotoilun tunnusmerkkejä,
ja hänen suunnitteluprosessinsa lähtevät usein liikkeelle materiaaleilla leikittelystä ja
niiden ominaisuuksien tutkimisesta. Muotoilijana häntä inspiroivat yksinkertaiset
ratkaisut sekä oivaltamisen ilo. Valon itsessään Ahonen kokee dualistisena
elementtinä: se on nykymaailmassa yhtä aikaa sekä välttämättömyys että saaste. Hän
pyrkiikin valaisinmuotoilussaan rakentamaan esteettisesti kestävää ja laadukasta
tasapainoa näiden kahden ääripään välille – unohtamatta pilkettä silmäkulmassa.
Ahonen on opiskellut muotoilua Lahden Muotoiluinstituutissa sekä jäänveistoa LänsiLapin ammatti-instituutissa. Hän kertoo jään- ja hiekanveiston antavan vapauksia,
jotka esinemuotoilun maailmassa eivät ole mahdollisia: taidemuodon hetkellisyys sallii
radikaalitkin kokeilut sekä tietynlaisen hulluttelun. Ahonen kokee jään- ja
hiekanveiston tuovan raikkautta muuhun muotoilutyöhön – ja toisaalta
valaisinmuotoilun antavan hyvän näkökulman mm. jääteosten valaisuun.
Ahonen toimii hyvin laaja-alaisesti muotoilun kentällä, ja varsinaisten muotoilutöiden
lisäksi hän on tehnyt jää- ja hiekkaveistoksia ympäri maailmaa vuodesta 1999 lähtien.
Tällä hetkellä hän toimii Luoma Ky -muotoilutoimistossa sekä on mukana Kemin
LumiLinna 2012 -jäänveistotiimissä.
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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.
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