Tiedote
29.1.2014

LAURA LAINE
THE WET COLLECTION
30.1.–15.3.2015

Tämän hetken kansainvälisesti menestyneiden
suomalaiskuvittajien joukkoon kuuluvan Laura Laineen
lasitaidenäyttely nähdään ensimmäistä kertaa Designmuseon
Galleriassa. Laineen surrealistisia piirroshahmoja on nähty
hiljattain muun muassa mainoskampanjassa New Yorkin
päärautatieaseman metrotunneleissa. Nyt taiteilija on tarttunut
kynän sijasta lasiin ja piirtää materiaalin avulla moniulotteisen
tarinan syvänmeren elämästä – The Wet Collection.
Idea lasin parissa työskentelystä syntyi, kun minut kutsuttiin vuoden 2013 keväällä
ryhmänäyttelyyn Hollannin Kansalliseen lasimuseoon Leerdamissa. Minut ja
ryhmä muita taiteilijoita pyydettiin tulkitsemaan uusin silmin saksalaisen eläintutkija
Ernst Haeckelin tieteellisiä piirustuksia. Minun lisäkseni muutamalla muulla
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taiteilijalla ei ollut aiempaa kokemusta lasin kanssa työskentelystä – kertoo
taiteilija Laine. Kokemus oli Laineen mukaan ainutlaatuinen. Leerdamin lasipajan
puhaltajat tulkitsivat Laineen piirustuksia yhdessä taiteilijan kanssa ja intensiivinen
prosessi vei mukanaan.
Näyttelyn jälkeen Laine halusi laajentaa tutkimusmatkaa lasin parissa. Yksitoista
lasiveistosta on ensi kertaa esillä Designmuseossa. The Wet Collection on
kokonaisuus, jossa syvänmeren elämä näyttäytyy yhtä aikaa herkkänä,
hienostuneena, groteskina kuin sarjakuvamaisena.
Laura Laine (s. 1983) on suomalainen mainos- ja lehtikuvittaja ja taiteilija, jolla on vahva
ja tunnistettava tyyli. Hänen kuvituksistaan tunnetaan erityisesti piirrosviivaan perustuvat
venytetyt, tyttömäiset hahmot, joilla on laihat vartalot ja runsaat, hulmuavat hiukset.
Laineen ansioluettelo on täynnä kansainvälisiä lehtiä ja yrityksiä kuten Vogue, Sephora,
Elle, Zara, H&M, The New York Times, The New Yorker, The Guardian, GAP ja
Telegraph. Hänellä on ollut myös näyttelyitä muun muassa Hollannissa, New Yorkissa,
Lontoossa, Los Angelesissa ja Helsingissä.
Laura on opiskellut vaatesuunnittelua Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä. Hänet
palkittiin vuonna 2011 Vuoden nuori muotoilija -palkinnolla.

Lisätietoja:
tiedottaja Päivi Balomenos
Puh. 040 753 67 25
Sähköposti: paivi.balomenos@designmuseum.fi
Designmuseon aukioloajat:
1.9.–30.5.: ti 11–20, ke-su 11–18, ma suljettu
Käyntiosoite:
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Opastukset:
suomenkieliset opaskierrokset tiistaisin klo 17 ja lauantaisin klo 16
ruotsinkieliset opastuskierrokset kerran kuussa lauantaisin klo 14
venäjänkieliset opaskierrokset kerran kuussa sunnuntaisin klo 14
Tulossa olevia tapahtumia:
Ohjelmallinen Designilta talviaikaan joka kuun viimeisenä tiistaina klo 17–20, iltaan on aina vapaa
pääsy.
Joka kuun puolivälissä lauantaisin Designpaja perheille klo 14–16.
Maaliskuussa postmodernismi-luentosarja.
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Tutustu tarkemmin tapahtumatarjontaan verkkosivuilla:
www.designmuseum.fi

Yhteistyössä:

Kuvassa: Laura Laine, The Wet Collection, kuva: Paavo Lehtonen.
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