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Press meddelande, 26 August 2011

Yuka Takahashi & Pekka Harni i Designmuseet
I Designmuseets galleri visas 27.8.-23.10.2011 arkitekt- och formgivarparet Pekka Harnis och Yuka
Takahashis gemensamma utställning. Harni-Takahashi Oy är en design & arkitektbyrå i Helsingfors som
koncentrerat sig på ekologiskt hållbar utveckling i formgivning, inredning och arkitektur. Formgivarparet
har arbetat tillsammans från år 2002 och den gemensamma byrån grundades 2007. Företagets arbeten
har visats på ett flertal utställningar i hemlandet och utomlands.
För utställningen i galleriet har valts både helt nya möbel-, glas- och keramikprodukter samt
inredningsdesign, och dessutom utomlands tillverkade keramikarbeten, som inte tidigare visats i Finland.
Prov på det allra senaste är bl.a. Tikas hyllorna (2009), en ny pall i trä (2011) och LED-armaturen (2011),
som alla bygger på minimal materialanvändning samt omsorgsfull konstruktion. Tillsammans har de
även designat serien HT-armaturer (2010) med skärmar i metalltråd vävda av Sirkka Paikkari. Enkom för
utställningen har gjorts installationen VALOLABO i samarbete med Saas Instrument Oy, på basen av
designparets idé och förverkligad av inredningsarkitekt Timo Pitkänen. Till Pekka Harnis välkända
produkter hör servisen Nero för Arabia (1997, Design Plus pris 1999) samt de tryckta tygerna Meka
(1999) och Solu (2007) för Marimekko. Inredningsstuderande Sanelma Hihnala har medverkat vid
planerandet av utställningen.
Industridesigner Yuka Takahashi har utbildats vid designuniversitetet i Kobe och har därefter verkat som
chefsdesigner vid en japansk verktygsfabrik. Magisterexamen i industriell formgivning avlade hon vid
Konstindustriella högskolan i Helsingfors. I sin design beaktar hon på ett heltäckande sätt praktiska och
estetiska faktorer. På utställningen visas en kollektion av hennes verktyg där hon beaktat
produktionslogistik, ekonomi, monterbarhet, ergonomi och ändamålsenlighet. Yuka Takahashis
formspråk kan karakteriseras som poetiskt känsligt och balanserat, med Moon serveringskärlen för
Arabia (2007) som ett bra exempel.
En central princip för arkitekten och industridesignern Pekka Harnis formgivning är ekologi och hållbar
utveckling. Hans bruksföremål och rumsdesign, arkitektur och inredning präglas av säker behärskning av
form och proportion samt effektivt bruk av konstruktionslösningar och geometrisk flexibilitet. Ett stramt
och minimalistisk bruk av såväl traditionella som förnybara naturmaterial är kännetecknande för hans
arbeten. Pekka Harnis senaste publikation, Object Categories, är från år 2010 (Aalto universitetet, layout
layout Takahashi). Ytterligare information www.harni-takahashi.com
Konstindustriförbundet i Finland Ornamo valde 2011 Pekka Harni till årets industridesigner. Statens
formgivningskommission har beviljat Pekka Harni konstnärsprofessur och ett 10-årigt
konstnärsstipendium från början av år 2012.
Mera information Aila Svenskberg, aila.svenskberg@designmuseum.fi, +358 40753 6725
Designmuseet är öppet dagligen 11–18 till 31.8. 1.9.–31.5 ti 11-20, ons-sö 11-18, må stängt.
Beställning av guidning tel. 358 (0)9 622 0540 kl 8-11 e-mail: info@designmuseum.fi
Inträdesavgifter: vuxna 8 €, pensionärer 7 €, studerande 3 €, grundskoleelever och barn gratis.
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