Kestävä kehitys ja energiatehokkuus
saavat tuoreen taidetulkinnan Aalto-yliopiston
sisustusarkkitehtuurin opiskelijoiden
suunnittelemassa valoinstallaatiossa
IKEA Suomen kanssa yhteistyössä toteutettu teos on osa Lux

Inspiraationa Fotoni-teoksen taustalla ovat vastuullinen energian-

Helsinki -valofestivaalin virallista ohjelmaa 5.–9.1.2017. Fotoni-

kulutus ja valon merkitys. Aalto-yliopiston toisen vuosikurssin

niminen valoinstallaatio rakennetaan kahteen merikonttiin Helsingin

sisustusarkkitehtuuriopiskelijoista koostuva 13 hengen ryhmä

Kauppatorille. Energiatehokkailla led-lampuilla valaistu Fotoni vies-

sai teoksen suunnitteluun vapaat kädet. Sama ryhmä voitti

tii valon merkityksestä, herättää pohtimaan jokapäiväistä energian-

syksyllä 2016 Habitare-suunnittelukilpailun kierrätysmateriaaleis-

kulutusta ja inspiroi tekemään vastuullisia valintoja arjessa.

ta valmistetulla työllään SYLI.

Fotoni-teoksen suunnittelijat esittäytyvät
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Essi Aalto, 23

Mindele Grant, 21

Ihmiset ja kaikki ympärillä tapahtuvat
asiat ja ilmiöt inspiroivat minua. Oli
hienoa päästä tekemään yhteistyötä suuren yrityksen ja ammattilaisten
kanssa. Suunnitteluprojekti toi vuosikurssillemme myös hyvää kokemusta
tulevaisuutta ajatellen. Teokseemme
liittyy vahvasti kestävän kehityksen
teema ja toivon, että se välittyy myös
katsojille. Kestävä kehitys tarkoittaa
minulle vastuullisuutta. Meidän pitää
toimia niin, että meidän jälkeenkin
maapallolla on elämää.

Saan inspiraatiota kaikesta ympärilläni
olevasta; erityisesti väreistä, pinnoista
ja materiaaleista. Tämä yhteistyö oli
ainutlaatuinen mahdollisuus päästä
toteuttamaan teosta yhteen Helsingin
kiinnostavimmista tapahtumista. En
olisi voinut jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Minulle kestävä kehitys merkitsee vastuun kantamista, oppimista
ja oppimamme hyödyntämistä. Sen pitäisi olla etuoikeus, ei hartioita painava
taakka. Toivon teoksemme lumoavan
katsojat valonkäytöllään.

Sisko Anttalainen, 26

Paula Hyry, 41

Suunnittelijana minulle tärkeitä asioita
ovat ongelmanratkaisu, luovuus, hyvinvoinnin edistäminen sekä elämysten tarjoaminen kestävän kehityksen
periaatteita noudattaen. Kiinnostuksen
kohteeni on ihminen kokonaisuudessaan, erityisesti päänsisäinen maailma
ja mielen liikkeet. Muun muassa luonto, arkkitehtuuri ja historia inspiroivat
minua suunnittelussa. Yhteistyö IKEA
Suomen kanssa on ainutlaatuinen
mahdollisuus päästä tekemään taideprojektia isossa mittakaavassa, ja samalla oiva tilaisuus tutkia valoa ja sen
ominaisuuksia.

Minua inspiroivat lapsi- ja uusioperheen arki, kierrätysmateriaalit, tilojen muunneltavuus sekä liian tavaran
karsiminen. Kestävä kehitys tarkoittaa
minulle vastuullista kuluttamista, ympäristön huomioimista suunnittelussa,
ekologisia materiaaleja sekä materiaalien ja energian harkittua käyttöä.
Haluaisin, että teoksemme herättää
ajatuksia ja inspiroi tekemään vastuullisia valintoja.

Karita Asmala, 22

Piia Jalkanen, 38

Olen kiitollinen siitä, että saimme olla
mukana näin hienossa yhteistyöprojektissa. Toivon, että teoksemme saisi
ihmiset huomaamaan, että ympärillämme on jotain todella kaunista, joten
miksi emme haluaisi säilyttää sitä. Haluaisin, että teos herättäisi katsojassa
samanlaisen tunteen kuin mennessä
metsään, kun on rauhallista ja helpompi hengittää.

Ihmiset ympärilläni ovat yksi suurimmista inspiraation lähteistäni. Ammennan luovuutta myös musiikista,
taiteesta ja arkkitehtuurista sekä
mummolan maisemista. Jo edesmenneet isovanhempani kulkevat vahvasti
läsnä suunnittelutyössäni. Suunnittelijana minua tällä hetkellä puhuttelee
tilan ja valon suhde, puu ja savi materiaaleina sekä yksinkertainen mutta
oivaltava muotoilu. On upeaa olla osana näin hienoa tapahtumaa ja päästä
suunnittelijana tekemään yhteistyötä
sekä IKEA Suomen että Luxin kanssa. Toivon teoksemme puhuttelevan
ihmisiä ja tarjoavan mielenkiintoisen
taide-elämyksen.

Fotoni-teoksen suunnittelijat esittäytyvät
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Noora Katajalaakso, 26

Sara Krystyna Urbanski, 25

Inspiroidun luonnosta ja ihmisistä
ympärilläni. Tämä yhteistyö IKEA
Suomen kanssa on ollut upea mahdollisuus hankkia kokemusta ja päästä suunnittelemaan valoteosta suosittuun, kuratoituun taidetapahtumaan.
Toivon teoksemme herättävän ajatuksia ja ihastusta.

Minua kiinnostavat materiaalin, muodon ja käytännön yhteys. Rakastan
muotoja ja suunnittelua. Kaikki ympärilläni oleva inspiroi minua. Toivon,
että teos herättäisi yleisössä ennen
kaikkea ihastusta ja ajatuksia teoksen käsittelemistä teemoista. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen palvelee tulevia sukupolvia ja
pitää ympäristömme elinkelpoisena.

Pinja Koskelin, 26

Jenni Inciarte Villaverde, 36

Minua kiinnostavat materiaalit, tekstuurit ja niiden kosketustuntuma sekä
ympäröivien tilojen vaikutus ihmiseen. Värit ja kuvataide inspiroivat
minua. Koin ryhmätyön erittäin palkitsevana – iso ryhmä mahdollistaa
aina myös monipuolisemman designin synnyn. Tämä yhteistyö oli hieno
mahdollisuus päästä toteuttamaan
itseä taiteen keinoin yhteistyökumppaneiden ja teknisten taustajoukkojen kanssa.

Inspiroidun yksityiskohdista ympä
rilläni. Olen kiinnostunut tiloista ja niiden tunnelmasta. Muotoilussa minua
kiehtoo esteettisyyden lisäksi toimivat
ja oivaltavat ratkaisut. Minulle on tärkeää tehdä viisaita ja kauaskantoisia
päätöksiä suunnittelussani. Toivon
teoksemme huokuvan rauhaa ja antavan ihmisille positiivista energiaa.

Sanni Rajapolvi, 30

Liisa Vuorenpää, 29

Tällä hetkellä minua inspiroivat pyöristetyt muodot, harmaaseen taittuvat sävyt ja värit, sumu ja heijastettu
valo. Oli kiinnostavaa päästä toteuttamaan projektia, jossa käsitellään
valoa vuoden pimeimpänä aikana.
Tapahtuman koko ja näkyvyys toivat
sopivasti haastetta. Jokaisen yhteisön, yrityksen ja yksilön tulisi pyrkiä
kohti kestävää kehitystä. Oli se sitten
pieniä arkipäiväisiä valintoja tai suuria
linjauksia – jokainen voi osaltaan rakentaa ympäristöä ja elämää periaattein, jotka tukevat järkeviä kulutusvalintoja, ekologista ajattelua ja luontoa
vähiten kuormittavia ratkaisuja.

Olen aina ollut kiinnostunut kaikesta
visuaalisuuteen ja tiloihin liittyvästä.
Minua inspiroivat aistit, joista vaikutuksesta emme ole aina edes tietoisia. Tasapaino ja sen horjuttaminen.
Eläimen ja ihmisen välinen suhde ympäristössä. Askeettisuus. Minulle kestävä kehitys merkitsee kunnioitusta
toisiamme kohtaan. Yhteistyön myötä
pääsimme käsiksi loputtoman mielenkiintoiseen materiaaliin – valoon.
Toivon, että teoksemme toisi rauhaa
kiireen ja kohonneen sykkeen tilalle.

Miika Ruotsalainen, 28
Tämä projekti on ollut upea mahdollisuus päästä toteuttamaan puhutteleva valotaideteos suosittuun Lux
Helsinki -tapahtumaan. Ajan ilmiöt ja
ympäristö inspiroivat minua. Kestävä
kehitys on yhteiskunnallisesti tärkeä
asia, joka ei saa jäädä pelkäksi sanahelinäksi.

