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Kaj Franck, Mirja Tissari, Kaarina Aho, Eva ja Maija Taimi Merkittävien muotoilijoiden perintö elää Ornamo-säätiön palkitsemien
muotoilijoiden töissä!
Ornamo-säätiölle on tärkeää vaalia sen omistuksessa olevien rahastojen taustalla olevia
arvoja ja perintöä sekä niiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Vuonna 2012
Ornamo-säätiö jakaa 30 000 euroa apurahoina. Apurahat myönnetään merkittäviltä
muotoilijoilta perintöinä ja lahjoituksina saaduista varoista, lahjoittajien
suunnitteluideologiaa ja arvoja kunnioittaen.
Merkittäviä yksittäisiä säätiön hallinnoimia omaisuuksia on Kaj Franckin Teollisuustaiteen
Liitto Ornamo ry:lle testamenttaama aineellinen ja henkinen perintö mallioikeuksineen.
“Kaj Franck oli tuottelias ja monipuolinen muotoilija. Ornamo-säätiö kartoittaa parhaillaan
Franckin suunnittelemaa esineistöä ja niiden taustoja. Osa muotoilijan tuotannosta on
jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi ja luvassa on varmasti monia hienoja yllätyksiä
selvitystyön edetessä”, kertoo säätiön puheenjohtaja Pekka Paikkari.
Kaj Franckin rahastosta jaettava stipendi myönnetään muotoilija Anna Palomaalle, jonka
tyyli- ja muotoilutajun ajattomuudessa, sekä käytettävyyttä ja monikäyttöisyyttä
arvostavassa suunnittelufilosofiassa on nähtävillä Franckin perintöä ja henkeä. Kun
Franck piti esikuvinaan käytännöllisiä talonpoikaisesineitä, ihailee Palomaa
paimentolaiskansojen esineistöä, joiden toimivuus ja monikäyttöisyys on huippuunsa
hiottu. Palomaa suunnittelee saamansa apurahan turvin modernin astiasarjan
paimentolaiskansojen esineistöön perustuen. Astiasarjassa tulee olemaan osia ruoan
valmistukseen, tarjoiluun ja varastointiin, ja se esitellään vuonna 2013 Milanon
huonekalumessuilla Salon Satelite -osastolla.
Toinen merkittävä yksittäinen säätiön hallinnoima rahasto koostuu tekstiilitaiteilija Mirja
Tissarin Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:lle testamenttaamasta varallisuudesta. Mirja Tissarin
rahastosta jaettava apuraha myönnetään Heli Tuori-Luutoselle Lodzin triennaaliin
osallistumisen turvaamiseksi ja teoskokoelman valmistamiseksi. Lodzin triennaali on
tärkein tekstiilitaiteen kansainvälinen esittelyfoorumi, jonne monipuolisena ja
persoonallisena tekijänä tunnettu Tuori-Luutonen on nyt kutsuttu mukaan. Tuori-Luutosen
teokset ovat luonteeltaan monumentaalisia ja arkkitehtonisia. Hän käyttää taiteessaan
perinteisiä ompelu- ja kirjontamenetelmiä soveltaen niitä tuoreella tavalla.
Ornamo-säätiö
Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamon jäsenten työtä suomalaisen
lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin,
vaatesuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti
tunnetuksi. Ornamo-säätiö jakaa vuosittain työskentelyapurahoja, stipendejä ja
tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti.
Vuoden 2012 palkitsemistilaisuus Habitaressa Ahead! Foorumilla keskiviikkona
12.9. klo 11.30

Palkittavat 2012:
Anna Palomaa, muotoilija / TKO / Kaj Franckin rahasto
Heli Tuori-Luutonen, tekstiilitaiteilija / TEXO / Mirja Tissarin rahasto
Merja Lamberg, vaatesuunnittelija / MTO / yleisrahasto
Caroline Slotte, keramiikkataiteilija / Taiteilijat O / Kaarina Ahon rahasto
Kristiina Wiherheimo, tekstiilitaiteilija / TEXO / Eva Taimin stipendirahasto
Jesse Pietilä, sisustusarkkitehti / SIO / Maija Taimin stipendirahasto
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