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TUNNELMASTA VALAISIMEKSI
Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun
koulutusohjelman opiskelijoiden valaisimia
Highlight valaistus Galleriassa 25.5.-17.6.2012.

Tunnelmaan vaikuttavat aistit, hajut, maut, äänet ja valaistus. Ihmisen
muistijäljet pohjautuvat monesti tunnelmaan kuvien tai äänien sijaan.
Tietyn tunnelman toisinto palauttaa mieleen muiston niin hyvistä kuin
huonoistakin hetkistä, mutta kuinka siirtää aistittu tunnelma valaisimeksi?
Tunnelmasta valaisimeksi on näyttely tulevien suomalaisten
muotoilijoiden töistä, joissa halutut tunnelmat on siirretty valaisimiksi.
Näyttelyssä nähdään ennakkoluulottomia, monipuolisia ja samalla
harmoonisia valaisinprototyyppejä. Valaisimet on valmistettu hyvin
erilaisilla tekniikoilla ja materiaaleina niissä on käytetty niin akryyliä kuin
puhallettua lasia, puuta tai alumiinia.
Tunnelmasta valaisimeksi -näyttelyssä on esillä valaisinmuotoilukurssin
aikana toteutetut työt. Kurssin tarkoituksena oli keskittyä fyysisen muodon
sijaan siihen, miten valo vaikuttaa tilan tunnelmaan ja millaista valoa
tarvitaan tuottamaan haluttu tunnelma.
Prosessi aloitettiin havainnollistamalla haluttu tunnelma kuvaamalla ja
lavastamalla erilaisia rakenne- ja valokokeiluja. Kun tunnelma oli
saavutettu, se toisinnettiin valaisimella. Valaisinmuotoilussa keskityttiin
ennen kaikkea siihen, minkälaisen tunnelman valaisin tuo, ei vain
käytännölliseen ja esteettiseen muotoon.

Kaikki valaisinsuunnittelijat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijoita. Nuorista ja lahjakkaista teollisen muotoilun opiskelijoista
mukana ovat Juuso Andersin (s. 1990), Henrik Hackenberg (s. 1982),
Peppi Hiidenkari (s. 1989), Pasi Kärkkäinen (s. 1986), Peeta Peltola (s.
1987) ja Elina Vuokila (s. 1987). Luovista ja elämän kokemusta
kartuttaneista teollisen muotoilun aikuisopiskelijoista työnsä tuovat esille
Matti Aukia (s. 1983), Lauri Kaskela (s. 1980), Juhana Myllykoski (s. 1977)
ja Thomas Nyholm (s. 1979).
Kurssin ohjaajana toimi Anna Palomaa (s. 1979). Yhteiskumppaneina
toimivat Innojok Oy, John Berger ja Philips.
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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.
www.highlight.fi

