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I galleriet öppnas samtidigt en utställning med glaskonst av 

Laura Laine, som just nu är en av de internationellt bäst kända 

illustratörerna från Finland. Laines surrealistiska kvinnofigurer 

har senast varit med i en reklamkampanj i metrotunnlarna på 

centraljärnvägsstationen i New York. Nu har konstnären lagt 

pennan åt sidan och arbetat med glas, som hon använder för att 

teckna en flerdimensionell bild av livet i havsdjupen – The Wet 

Collection.  
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Idén om att arbeta med glas uppstod våren 2013, när jag kallades till en grupputställning 

till Hollands nationella glasmuseum i Leerdam. Jag och en grupp andra konstnärer 

ombads att tolka vetenskapliga teckningar av den tyske zoologen Ernst Haeckel i ett nytt 

perspektiv. Jag och några andra konstnärer hade ingen erfarenhet av att arbeta med 

glas – berättar Laura Laine. 
 

Upplevelsen var unik, säger hon. Glasblåsarna i glasstudion i Leerdam tolkade Laines 

teckningar tillsammans med konstnären, och den intensiva processen svepte henne med 

sig. 

 

Efter utställningen ville Laine fortsätta sin upptäcktsresa inom glaskonsten. Elva 

glasskulpturer är för första gången framme på Designmuseet. The Wet Collection är en 

helhet där livet i havets djup samtidigt framstår som känsligt, förfinat, groteskt och 

serieteckningsaktigt.  

 

Laura Laine (f. 1983) är en finländska reklam- och tidningsillustratör och konstnär med en 

stark och personlig stil. Hon har blivit känd särskilt för sina avlånga, flickaktiga ritade 

figurer som har smala kroppar och stort, svallande hår. Laines meritlista är späckad med 

internationella tidningar och företag såsom Vogue, Sephora, Elle, Zara, H&M, The New 

York Times, The New Yorker, The Guardian, GAP och Telegraph. Hon har också hållit 

utställningar bland annat i Holland, New York, London, Los Angeles och Helsingfors. 

 

Laura har studerat textildesign vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. År 2011 fick 

hon priset Årets unga designer. 

 

Mera information: 

Informatör Päivi Balomenos, tel. 040 753 67 25, paivi.balomenos@designmuseum.fi 
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