Frei Zimmer Oy koordinoimaan
SAVILAHDEN VALON KAAVAA
– ALUEEN LUOVAA YHTÄLÖÄ
Kuopion Savilahden Valon kaava ottaa taas ison harppauksen kohti alueen taideteoksia, ihmisiä aktivoivia valaistusratkaisuja ja iloa tuottavia kokemuksia, kun kokonaisuuden koordinoinnin aloittaa julkisen taiteen konsultointiin erikoistunut Frei Zimmer Oy. Yritys vastasi konsulttina myös Valon kaavan valaistus-, kulttuuri-, muotoilu- ja
taideohjelman laatimisesta vuonna 2018.
Frei Zimmerillä on vahvaa kokemusta erilaisten taideohjelmien koordinoimisesta eri puolella Suomea, viimeisimpinä esimerkkeinä Tampereen raitiotie, Porvoon Länsiranta ja Tuusulan Rykmentinpuisto. Savilahden Valon kaavaa varten he ovat täydentäneet tiimiänsä valaistusasiantuntijalla sekä kuopiolaisella paikalliskoordinaattorilla.
Frei Zimmer tulee työssään mm. tarkentamaan alue- ja korttelikohtaisia ohjeistuksia taiteen ja valaistuksen
toteuttamisesta, ohjeistamaan ja ohjaamaan alueen rakentajia Valon kaavaan liittyvissä toimissa sekä valmistelemaan taiteilijahakuja ja mahdollisia kilpailuja.
”Savilahti on mahtava esimerkki kaupunkikehityshankkeesta, jossa on ymmärretty ottaa taide, muotoilu ja valaistus osaksi koko alueen imagon rakentamista. Olemme innoissamme päästessämme mukaan hankkeeseen”,
kertoo Frei Zimmer Oy:n koordinaattori Heini Orell.
Savilahteen toteutuva taide tulee vaihtelemaan suurista ympäristötaideteoksista aina taitorakenteisiin liitettäviin
teoksiin sekä suoraan rakentamiseen ja esimerkiksi julkisivuihin integroitaviin ratkaisuihin. Savilahden alueelle
tavoitellaan myös yhtenäistä, harmonista kaupunkivalaistusta ja siihen päästään ainoastaan koordinoimalla
rakennushankkeita yhteistyössä kiinteistönomistajien, rakentajien ja kaupungin kanssa.
Savilahden rakentaminen etenee ja on tärkeää, että Valon kaavan koordinaattori on mukana hankkeissa heti
rakentamisen alusta lähtien. Näin Savilahden Valon kaavan kokonaisuudesta tulee hallittu, innovatiivinen,
kaikkia rakentajia tasapuolisesti kohteleva ja laadukas kokonaisuus.
--Savilahden Valon kaava – alueen luova yhtälö on kokonaisajatus valosta kaikkialla Savilahdessa.
Valo näkyy alueen nimistössä, taiteessa, muotoilussa, valaistuksessa ja luonnonvalon hyödyntämisessä.
Valo on maamerkkejä, opasteratkaisuja ja alueen tapahtumia. Valo näkyy myös oppilaitosten ja yritysten
valoon liittyvänä osaamisena. Valo on myös tunnetta ja tekemistä: elämän valoa, loistavia ajatuksia ja
kirkkaita hetkiä. Valo yhdistää aluetta ja vahvistaa sen omaleimaisuutta sekä identiteettiä.
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