Light & Fiction -näyttely avaa Highlight valaistus Gallerian
Sisustusarkkitehti, muotoilija Jesse Pietilän ja muotoilija Sebastian Janssonin Light & Fiction -näyttely saa kunnian
avata uuden Highlight valaistus Gallerian Mannerheimintiellä Helsingissä. Näyttely toteutetaan yhteistyössä SelkiAseman kanssa, ja se on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin 10.-25. syyskuuta.

Light & Fiction
Selki-Aseman ja suunnittelijoiden Jesse Pietilän ja Sebastian Janssonin kokeellisen yhteistyön tuloksena syntynyt
näyttely Light & Fiction esittelee itsenäisiä piensarjatöitä. Käsitteellisesti teokset liikkuvat muotoilun ja taiteen
rajapinnoilla. Materiaalit ja niiden yhdistelmät ovat yllättäviä, suorastaan häkellyttäviä. Teokset tulkitsevat valoa ja sen
ominaisuuksia ennennäkemättömällä tavalla.

Sebastian Jansson
Sebastian Janssonin suunnittelun lähtökohta on visuaalinen puhtaus, joka on tulosta huolellisesta tutkimusprosessista.
Janssonille keskeisiä elementtejä työskentelyssä ovat symbolit, rakenne, materiaali ja ihminen. Lopputulos heijastaa
Sebastian Janssonille ominaista tyyliä, joka vangitsee katseen, koskettaa ja provosoi.
Sebastian Jansson on opiskellut Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa, Politecnico di Milanossa sekä
LesAteliers Parisissa. Ammatillista kokemusta hän on hankkinut työskentelemällä New Yorkissa. Janssonin töitä on ollut
esillä kansainvälisillä messuilla ja näyttelyissä muun muassa Milanossa, Berliinissä, Baselissa ja Zürichissä.
Luennoitsijana ja puhujana Jansson on osallistunut New Finnish Design -tapahtuman PechaKuchaan New Yorkissa sekä
Abitare Talks Design Dominoon Triennale Design Museumissa Milanossa. Vuonna 2010 Jansson kollegoineen voitti
Milanossa SaloneSatellite Awardsin toisen palkinnon Piezo-suihkukonseptillaan.
www.sebastianjansson.com

Jesse Pietilä
Sisustusarkkitehti ja muotoilija Jesse Pietilä on vastannut luovasta suunnittelusta teollisissa ja uniikeissa
tuoteprojekteista. Hän on työskennellyt myös erilaisissa tilasuunnitteluprojekteissa. Valmistuttuaan vuonna 2008
sisustusarkkitehdiksi Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu) Jesse Pietilä
on toiminut itsenäisenä suunnittelijana.
Pietilän töitä on esitelty Milanossa, Lontoossa, Eindhovenissa, New Yorkissa ja Berliinissä. Pietilä tuli kansainväliseen
tietoisuuteen palkitusta teoksestaan Sheer Wall, joka yhdistää kalusteen, veistoksen ja arkkitehtuurin. Sheer Wall on
nähty muun muassa Galleria Rossana Orlandissa Milanossa ja Playful New Finnish Designissa New Yorkissa.
Jesse Pietilä on saanut useita kulttuurialan apurahoja muun muassa Suomen Kulttuurirahastolta, Taiteen
keskustoimikunnalta ja Helsingin kaupungilta. Parhaillaan hän työskentelee muotoilutoimeksiantojen parissa.
Suunnitelmissa on myös matka Pariisiin residenssiin ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.
www.jessepietila.com

Selki-Asema
Jukka Mertan perustama Selki-Asema valmistaa ja myy suunnittelijoiden töitä ja kalusteprototyyppejä sekä tarjoaa
alihankintaa. Selki-Aseman valaisintuotanto keskittyy itsenäisten suunnittelijoiden piensarjoihin.
www.selki-asema.fi
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