LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.2016

Ornamo-Säätiö palkitsee innovatiivisia hankkeita
Ornamo-Säätiö jakaa vuonna 2016 apurahoja yhteensä 34 000 euroa. Säätiö palkitsee innovatiivisia ja
tulevaisuuden muotoilua edistäviä hankkeita. Yksi teemoista oli yhdessä tekeminen.
Apurahojen saajat julkistettiin keskiviikkona 7.9. Habitaressa.

Ornamo-Säätiön apurahat saivat:
Yleisrahasto, Tekstiilitaiteilijat Texo ry 20 000 €
Apuraha myönnettiinTekstiilitaiteilijat Texon 60-vuotisjuhlaa varten. Texo on tekstiilitaidetta edistävä
ammatillinen asiantuntijajärjestö. 60-vuotisjuhlaohjelmaan kuuluu syyskuussa avattavan Johtolanka-10.
tekstiilitriennaalinäyttely, seminaareja, luentoja, työpajoja ja videosarja.

Yleisrahasto, Suvi Saastamoinen ja Mikko Rikala 6 000 €
Työryhmän Mokśa-tuotteet on tarkoitettu julkiseen ulkotilaan. Tuotteita on kahdenlaisia: kirkasvalohoitoa
antavia mökkimäisiä istuimia ja porttimaisia katoksia. Hanke edustaa oivaltavalla tavalla uskottavaa
pohjoismaista tulevaisuuden muotoilua. Idea on yksinkertainen ja muotoilullisesti tyylikäs. Hankkeessa
toteutuu myös vuorovaikutus eri alojen välillä.

Eva ja Maija Taimi -rahaston apuraha 1 500 € Petra Lassenius, Iina Koski, Jouni Leino, Tiina Tynkkynen ja
Esa Vesmanen
FormUP-kehityshanke kartoittaa ja edistää suomalaista muotoiluosaamista ja innovaatioita kansallisesti ja
kansainvälisesti. Hanke koostuu tulevaisuuden visioita kehittävästä Muotoilulaboratoriosta ja muotoilualan
tutkimuksesta. Hanke hyödyttää useita toimijoita ja luo alojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Eva ja Maija Taimi -rahaston apuraha 1 500 € Laura Isoniemi
Tekstiilitaiteilija Laura Isoniemen kirjahanke Figuring things – An explorative guide to imaging, creating and
making surfaces on tärkeä avaus kuvioiden ja pintojen suunnittelun maailmaan. Kirja tekee kiinnostavalla
tavalla näkyväksi suunnittelijan työn ja siihen liittyvät prosessit ja vaikuttimet. Kirja toimii myös luovana
oppaana ja tekijöiden suunnitteluajattelun kuvaajana ja avaajana.

Mirja Tissarin rahaston apuraha 5 000 € Virpi Vesanen-Laukkanen
Tekstiilitaiteilija Virpi Vesanen-Laukkasen Mummolassa-teokseen kuuluu kolmiulotteisia ommeltuja
tekstiilitöitä, joissa eri sukupolvet ja kulttuurit kohtaavat. Vesanen-Laukkasen pitkän uran aikana hänen
ilmaisunsa on perustunut materiaalin ja sisällön vuoropuheluun. Hän on käyttänyt aiemmin teoksissaan
muun muassa helminauhoja ja karamellipapereita. Uusissa projekteissa on osallistava, sosiaalinen
ulottuvuus.

Ornamo-Säätiö
Ornamo-Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamon jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun,
taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatesuunnittelun ja tekstiilitaiteen alalla ja tehdä niiden saavutukset
laajalti tunnetuksi. Ornamo-Säätiölle on tärkeää vaalia sen omistuksessa olevien rahastojen taustalla olevia arvoja ja perintöä sekä
niiden toteutumista myös tulevaisuudessa. Apurahat myönnetään merkittäviltä muotoilijoilta perintöinä ja lahjoituksina saaduista
varoista, lahjoittajien suunnitteluideologiaa ja arvoja kunnioittaen.
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