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Yuka Takahashin & Pekka Harnin muotojen maailma Designmuseossa
Designmuseon Galleriassa on 27.8.–23.10.2011 esillä arkkitehti- ja muotoilijapariskunnan, Pekka Harnin
ja Yuka Takahashin yhteisnäyttely. Harni–Takahashi Oy:n muotoilu & arkkitehtuuri -toimisto Helsingissä
on keskittynyt ekologiseen kestävän kehityksen suunnitteluun muotoilussa, sisustussuunnittelussa sekä
arkkitehtuurissa. Muotoilijapariskunta on työskennellyt yhdessä vuodesta 2002 lähtien ja yhteinen
toimisto on perustettu 2007. Harni–Takahashi Oy:n tuotantoa on nähty lukuisissa näyttelyissä
kotimaassa sekä ulkomailla.
Galleriaan on valikoitu esille, paitsi täysin uutta huonekalu-, lasi- ja keramiikkatuotantoa sekä
tilasuunnittelua, myös ulkomailla valmistuneita keramiikkatöitä, joita ei ole nähty Suomessa aiemmin.
Tuoreinta tuotantoa edustavat mm. Tikas -hyllystö (2009), uusi puujakkara (2011) ja LED -työvalaisin
(2011), jotka kaikki perustuvat minimalistiseen materiaalin käyttöön sekä huolelliseen
rakennesuunnitteluun. Pariskunnan yhteissuunnittelua on myös HT-valaisinsarja (2010), jonka
teräslankaloimeen kudotut varjostimet on valmistanut taidekutoja Sirkka Paikkari. Näyttelyä varten on
toteutettu yhteistyössä Saas Instruments Oy:n kanssa VALOLABO -valaistusinstallaatio, joka on Pekka
Harnin ja Yuka Takahashin ideoima, toteutus sisustusarkkitehti Timo Pitkänen. Pekka Harnin suuren
yleisön tuntemaa tuotantoa edustavat tuotannossa oleva Nero-astiasto (1997, Design Plus -palkinto
1999) Arabialle, sekä Meka (1999) ja Solu (2007) -painokankaat Marimekolle. Näyttelyn suunnittelussa
on avustanut sisustusarkkitehti-opiskelija Sanelma Hihnala.
Teollinen muotoilija Yuka Takahashi on toiminut japanilaisen työkalutehtaan pääsuunnittelijana
valmistuttuaan Koben designyliopistosta. Teollisen muotoilun maisterin tutkinnon hän suoritti
Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä. Muotoilussaan Yuka Takahashi huomioi kokonaisvaltaisesti
sekä käytännölliset että esteettiset seikat. Näyttelyssä on esillä kokoelma Yukan suunnittelemia
työvälineitä, joissa on huomioitu tuotantologistiikka, ekonomiset seikat, helppo kokoonpantavuus,
ergonomisuus ja käytettävyys. Yuka Takahashin ominta muotokieltä voi luonnehtia runollisen herkäksi ja
tasapainoiseksi, hyvänä esimerkkinä Moon-tarjoiluastiat (2007) Arabialle.
Arkkitehti ja teollinen muotoilija Pekka Harnin suunnittelun keskeisenä periaatteena on ekologisuus ja
kestävä kehitys. Hänen käyttöesineissään ja tilasuunnittelussaan, arkkitehtuurissa ja sisustuksissa,
kantavana voimana on taidokas muotojen ja mittasuhteiden hallinta sekä tehokkaiden rakenneratkaisujen
ja geometristen muuntelumahdollisuuksien soveltaminen käytäntöön. Vähäeleisyys ja minimalistinen
materiaalin käyttö sekä perinteisten ja uusiutuvien luonnonmateriaalien, kuten puun hyödyntäminen ovat
Harnille tunnusomaista. Pekka Harnin tuorein julkaisu, Object Categories on vuodelta 2010 (Aaltoyliopisto, graafinen suunnittelu Yuka Takahashi). Lisätietoja www.harni-takahashi.com
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry on valinnut Pekka Harnin vuoden 2011 teolliseksi muotoilijaksi. Valtion
muotoilutoimikunta on myöntänyt Pekka Harnille taiteilijaprofessuurin ja 10-vuotisen taiteilija-apurahan
vuodesta 2012 lähtien.
Tiedustelut:

Aila Svenskberg, tiedottaja
Puh. 358(0)9 622 05420, 358(o)4o 753 6725
Email. aila.svenskberg@designmuseum.fi

Kuvat:

Merja Vilhunen, intendentti, kuva-arkisto
Puh. 358(0)9 622 05416, 358(0)50 584 9784
Email. merja.vilhunen@designmuseum.fi
www.designmuseum.fi > media kuvapankki

Designmuseo on avoinna yleisölle ti klo 11–20, ke–su klo 11–18, ma suljettu, kesäkaudella joka päivä 11–18.
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