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Avajaiset torstaina 9. helmikuuta, Tukholman designviikolla 

klo 17-18 Design Talk ”New Collaborative Design” (kieli: englanti). Osallistujat: Anne Stenros, Helsingin kaupungin 

muotoilujohtaja, taiteilijat Väinölä&Hellberg sekä ruotsalainen muotoilija-yrittäjä (nimi varmistuu myöhemmin) 

klo 18 Tower of Presence –näyttelyn avajaiset. Avauspuhe: Matti Anttonen, Suomen Ruotsin-suurlähettiläs. 

kl. 19 Anna Järvisen ja pianisti Tapio Viitasaaren konsertti 

Illan dj:nä toimii Matti Ahopelto, joka tunnetaan mm. bändeistä Zebra&Snake ja Siinai 

Ilmainen sisäänpääsy 

Tervetuloa juhlistamaan Suomi 100 – juhlavuoden lähtölaukausta Suomen Tukholman-instituutille! Illan ohjelmassa on 

Design Talk – seminaari, Tower of Presence - näyttelyn avajaiset ja Anna Järvisen ja Tapio Viitasaaren konsertti. 

Ensimmäisessä yhteisessä näyttelyssään Laura Väinölä (s. 1982) ja Karoliina Hellberg (s.1987) luovat tilaan tilan, 

kokonaisen maailman kukka- ja kasviasetelmia, kerroksellisia kankaita, paperipinoja, veistoksia ja muita 

esineitä. Tilan tunnelmassa, esteettisissä valinnoissa ja äänimaisemassa kävijä voi kohdata taiteilijoiden luoman 

henkilön läsnäolon ja sisäisen maailman, mikä on myös ollut näyttelyn lähtökohtana. 

Laura Väinölä, Vuoden nuori muotoilija 2016, tunnetaan mm. Flora & Laura -yrityksen, "kukkakaupan, jota ei 

ole olemassa", perustajana, valokuvaan ja luovaan johtamiseen keskittyvän Duotonen luovana johtajana ja 

suomalaisen nykymuodin promootio-organisaatio Pre Helsingin brändijohtajana. Karoliina Hellberg on yksi 

Suomen tämän hetken kiinnostavimmista nykytaiteilijoista. Hänen väririkkaita maalauksiaan ja herkkiä 

piirroksiaan on ollut esillä useissa gallerioissa niin Suomessa kuin ulkomailla ja niitä on nähty myös mm. Samuji-

vaatemerkin mallistossa. Sekä Väinölän että Hellbergin töille tunnusomaisia piirteitä ovat materiaalin tuntu, 

tilojen rakentaminen ja tunnelmien luominen. Näyttelyn äänimaisemasta vastaa säveltäjä Matti Ahopelto. 

Näyttelyn valosuunnittelija on Kristian Palmu, joka työskentelee suomalaisen nykytanssi- ja teatterimaailman 

huipputuotantojen parissa. Näyttely avataan Tukholman Designviikon 2017 yhteydessä. 

Johdatuksen avajaisiin tarjoaa Design Talk -seminaari, johon molemmat taiteilijat osallistuvat, käsitellen juuri 

taiteellista yhteistyötä. Suomi ja Ruotsi ovat molemmat olleet jo pitkään tunnettuja muotoilustaan, monien 

kansainvälisesti menestyneiden suunnittelijoidensa siivittämänä. Suunnittelijan ammatti on kuitenkin ollut 

muutoksien myllerryksessä viimevuosina. Nykyään suunnittelijat toimivat usein myös luovina johtajina ja 

yrittäjinä. Alan ammattilaiset tekevät myös yhteistyötä muiden osaajien kanssa. Mutta kuinka suunnittelijat 

voivat pallotella näin moninaisten roolien kanssa? Miltä yhteistyö suunnittelijan ja taiteilijan välillä näyttää? 

Anna Järvinen ja pianisti Tapio Viitasaari konsertoivat yhdessä, soittaen jazz-klassikoita, Hollywoodin kulta-ajan 

inspiroimia kappaleita ja Anna Järvisen omia kappaleita. Järvinen ja Viitasaari ovat aikaisemmin tehneet 

yhteistyötä muun muassa Cinemateketin Sound of Silence projektin parissa, jossa duo sävelsi musiikkia 

mykkäelokuva klassikkoon Tulipunainen kirjain. Illan DJ, säveltäjä ja äänisuunnittelija Matti Ahopelto on 

tunnettu muun muassa Zebra and Snake ja Siinai bändien perustajana.  
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