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Bright Corners rikkoo perinteitä Highlight valaistus Galleriassa
Muotoilija Mikko Paakkasen Bright Corners -näyttely tuo Highlight valaistus
Galleriaan luonnosta tuttuja valoelementtejä perinteitä rikkovin keinoin. DJ Slow'n
rakentama äänimaisema ympäröi näitä keinotekoisia luonnonilmiöitä – epäsuoraa
valoa, auringon heijastumaa veden pinnasta. Paakkasta ovat inspiroineet aallon
kaunis liike sekä taiteilija James Turrellin (s. 1943) luonnonvalolla leikittelevät,
sakraalisia tiloja muodostavat teokset.
Yhtenä näyttelyn lähtökohtana on ollut Paakkasen pyrkimys löytää uusia, energiaa
säästäviä ja esteettisesti kestäviä ratkaisuja valaistukseen. Hän on lähestynyt
aihetta muun muassa tutkimalla led-valojen eri mahdollisuuksia.
Esillä olevat teokset ovat uniikkeja ja uusia, näyttelyä varten tehtyjä prototyyppejä.
Kaikki Bright Corners -näyttelyn tuotteet ovat myytävänä, ja siltä osin näyttely on
Highlight valaistus Galleriassa ensimmäinen laatuaan.
Avajaiset torstaina 10.11.2011 klo 17–20
Näyttely avoinna 11.11.2011–1.1.2012
Galleria auki la–su klo 12–16, muulloin sopimuksen mukaan
www.highlightgalleria.f

Mikko Paakkanen on palkittu muotoilija, jonka töitä on nähty lukuisissa eri
näyttelyissä ympäri maailmaa, viimeksi Tokiossa ja Ranskassa. Hän on mm.
saanut Legacy for the Future Design -kultamitalin 2010 ja Fennia Prizen 2009.
Oman muotoilutoimiston pyörittämisen ja näyttelytoiminnan lisäksi hän opettaa
Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa.
Bright Corners on hieno osoitus Paakkasen vahvasta näkemyksestä ja luovasta
kekseliäisyydestä. Nuorena rullalautailijana hän ihaili valtavia aaltoja ja surffausta,
ja muistoista nousevat mielikuvat ovat olleet yhtenä lähtökohtana Fractal Wave
-tuotteelle. Bright Cornerissa innoittajina ovat toimineet valotaiteilija James
Turrellin projisointityöt ja valotutkielmat. Teoksillaan Paakkanen haluaa rikkoa
perinteisiä ajatuksia valaisimista ja niiden muotoilusta. Hän tavoittelee
energiatehokkuutta sekä pyrkii uusiin näkökulmiin ja mielikuvien sekoittumiseen
säilyttäen silti oman, keveän ja linjakkaan muotokielensä.
www.paakkanen.f
DJ Slow eli Vellu Maurola on pitkän linjan dj ja musiikkituottaja. Myös Pepe
Deluxén perustajajäsenenä tunnettu musiikkialan vaikuttaja Maurola on ollut
mukana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa sekä julkaissut
lukuisia levyjä. Viimeisen 20 vuoden aikana hän on tehnyt yli 1 000 keikkaa.
Maurola on rakentanut Bright Corners -näyttelyyn sen henkeen istuvan, uniikin
ääniteoksen nimeltään Slow Wave. Paakkasen teosten muotokieli ja tematiikka
ovat toimineet äänimaiseman insipiraationa.
Maurola ja Paakkanen ovat toimineet yhteistyössä aiemminkin: muutama vuosi
sitten he tekivät Avartelle soivan istuimen, huonekalumuotoilun
edelläkävijätuotteen, jossa design ja äänimaisema yhdistyvät saumattomasti.
Myös tulevaisuudessa on luvassa yhteisiä projekteja. Heidän yhteistyönsä lähti
liikkeelle sattumalta, vapaa-ajan ympyröistä, mutta yhteinen, ennakkoluuloton
sävel ja muotokieli löytyivät lähes saman tien.
www.djslow.f
Highlight valaistus Galleria on designgalleria, joka keskittyy muotoilijoiden
uusien, valoon liittyvien ideoiden ja projektien esiin tuomiseen. Gallerian
näyttelyissä valo nähdään uudenlaisella tavalla. Esillepanossa pyritään
näyttävyyteen ja perinteisten kaavojen rikkomiseen, inspiroivasti rakennettuihin
kokonaisuuksiin ja installaatioihin. Valo ei ole vain valoa – se on myös varjoa, tilaa
ja tunnetta.
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.f
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