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Kaamos valaisee Highlight valaistus Gallerian
Kaamos-muotoilijakollektiivin Plop-näyttely Highlight valaistus Galleriassa jatkaa design-gallerian tapahtumasarjaa.
Muotoilijat Matti Syrjälä, Anna Palomaa, Katriina Nuutinen, Vesa Kattelus ja Erik Bertell ovat jo tuttu näky
kansainvälisissä muotoilutapahtumissa. Nyt nähtävä Plop-näyttely on raikas kooste tarpeellisista kodin arkituotteista
uudella ja oivaltavalla tavalla. Tuotteista näkyy sekä käsityön kunnioitus että teollisen valmistuksen ymmärtäminen.

Kaamos
Kaamos-muotoilijakollektiivi syntyi Tukholman huonekalumessujen jälkimainingeissa helmikuussa 2007. Muotoilijat
kokivat messuilla esiteltävien valaisinten olevan lähinnä koreaa ulkokuorta ilman valon olemuksen syvempää
huomioimista ja päättivät ryhtyä toimeen asian korjaamiseksi.
Ryhmän voimavaroja ovat monialaisuus ja erilaiset taustat. Kollektiivin jäsenet ovat opiskelleet Lahden
muotoiluinstituutissa ja Taideteollisessa korkeakoulussa muotoilun monilla alueilla tila- ja kalustesuunnittelusta
graafiseen suunnitteluun. Kaamoslaiset arvostavat aitoja luonnonmateriaaleja. Kaamoksen tuotemuotoilua on nähty
Tukholmassa, Milanossa, Tokiossa ja New Yorkissa.
Kaamos-nimi syntyi polaarisuuden käsitteestä, tavasta tarkastella asiaa vastakohtaisuuden, päinvastaisen ja
käänteisyyden kautta. Kaamos-kollektiivi lähestyykin valaistusta uudesta näkökulmasta. Sen ydin on valon tehtävän
ymmärtäminen, valon kesyttäminen ihmisen moniin tarpeisiin. Tavoitteena on terveellisen, turvallisen ja
tarkoituksenmukaisen elinympäristön
luominen valon avulla – ei uusien muotoilureliikkien tuottaminen.
Kaamos eli polaariyö on vuotuinen ajanjakso, joka esiintyy maapallon napa-alueilla ja niiden lähistöllä. Kaamoksen
aikana aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle eli auringonvaloa näkyy vain vähän aikaa päivällä tai sitä ei näy lainkaan.
Kaamos vaikuttaa ihmisiin kaikkialla pohjoisilla alueilla, vaikka täydellinen pimeys vallitsee vain Pohjolan perukoilla.
Toisaalta etelässä lumettomuus tekee pimeydestä kouriintuntuvamman: kontrastit häviävät ja maisema muuttuu
tasaiseksi harmaaksi massaksi. Tällöin valaistuksen merkitys on ratkaiseva ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Keinovalo on
kaiken toiminnan edellytys.
www.kaamosgroup.fi

	
  

1

	
  

	
  

Lehdistötiedote

	
  
	
  

30.9.2011

	
  

	
  

Oivallus ja kauneus käsi kädessä
Kaamos-kollektiivin Plop-näyttelyssä nähdään kauniita valaisimia, joista jokaisella on vahvasti oma karaktäärinsä.
Materiaalin ja valon merkitys suunnittelijoille on helposti aistittavissa kustakin valaisimesta.
Näyttelyssä nähdään muun muassa lentokonevanerista valmistettu Arkki, moderni myrskylyhty Loiste, vapaasti
seisova Kartio, jättimäinen lasikoru Hely ja hyrrää muistuttava Riippu -valaisimet.

Highlight valaistus Galleria
Syyskuun alussa Mannerheimintie 37:ään avattu Highlight valaistus Galleria on valaisimiin ja valaistukseen keskittyvä
design-galleria. Kuukausittain vaihtuvissa näyttelyissä esitellään uusimpia valaistusprojekteja mielenkiintoisilta
muotoilualan tekijöiltä. Galleria tarjoaa nuoremman polven muotoilijoille mahdollisuuden tuoda esiin
osaamistaan. Mukana on projekteja myös tunnetuilta suunnittelijoilta. Gallerian toiminnasta vastaa Highlight valaistus
Oy. Kaamos-kollektiivin Plop-näyttely on sarjassaan toinen. Seuraava näyttely avataan marraskuun alussa.

Highlight valaistus Oy
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

Highlight valaistus Galleria
Mannerheimintie 37, 00250 Helsinki
Avoinna:
1.-30.10.2011 joka lauantai ja sunnuntai klo 10-14
tai sopimuksen mukaan - Matti Syrjälä, puh. 050-3300544

Lisätietoja ja kuvapyynnöt:
·······················································
^ / Huippu / Design / Management
Address..... Laivurinkatu 37, 00150 Helsinki, Finland
Tel..... +358 9 679 043
Fax..... +358 9 679 039
Email..... communications@huippu.fi
www.huippu.fi
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