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Designarkiston monet muodot -näyttely

Designarkiston 10-vuotisjuhlanäyttely, Designarkiston monet

muodot, on avautunut yleisölle Suomen Elinkeinoelämän

Keskusarkistossa. Näyttely esittelee arkiston aineistoja

monipuolisesti ja mielenkiintoisesti eri suunnittelualoilta. Monet

muodot -näyttely rakentuu muotoilutarinoiden ympärille, ja jokaisen

esillä olevan suunnittelutyön yhteydessä kerrotaan sen

syntyhistoriaan liittyvä tarina. Juhlanäyttely on siten jatkumoa

Designarkiston tavoitteelle tehdä muotoilijoiden työtä näkyväksi.

Näyttely on avoinna yleisölle vuoden 2020 loppuun asti arkisin klo

8.00–16.00. Elokuusta alkaen näyttelyyn tutustumaan saapuvilla

ryhmillä on mahdollisuus osallistua muotoilutyöpajaan, jonka

ohjaajana toimii teollinen muotoilija, taiteen maisteri Tytti Vuorikari.

Työpajan aiheen ryhmä voi valita oman kiinnostuksensa mukaan

useasta eri vaihtoehdoista. Tervetuloa tutustumaan muotoiluun!

”Designarkiston monet muodot -näyttely 
rakentuu tarinoiden ympärille.”

Katso 

lisätietoja

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/info/ajankohtaista/267-designarkiston-monet-muodot-naeyttely-on-nyt-avattu
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Koululaisille muotoilukasvatusta 

syyskuussa

Designarkiston suositut koululaisten ja opiskelijoiden

muotoilukasvatustyöpajat järjestetään taas syyskuussa. Tervetulleita

ovat kaikkien luokka-asteiden oppilaat, peruskoulun

ekaluokkalaisista toisen asteen opiskelijoihin. Jotta mahdollisimman

moni ryhmä mahtuisi mukaan, olemme Designarkiston 10-

vuotisjuhlan kunniaksi lisänneet työpajojen määrää. Myös työpajojen

sisältö on aikaisempia vuosia monipuolisempi, ja jokainen opettaja

voi valita ryhmälleen parhaiten sopivan aiheen kuudesta eri

vaihtoehdosta. Työpajat järjestetään syyskuussa viikoilla 38 ja 39 ja

ennakkoilmoittautuminen niihin alkaa elokuussa.

Katso 

lisätietoja

http://www.elka.fi/designarkisto
http://www.facebook.com/designarkisto
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/info/ajankohtaista/268-koululaisille-muotoilukasvatusta-syyskuussa
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Elka ja Designarkisto palvelevat koko kesän

Elka ja Designarkisto ovat avanneet ovensa asiakkaille jälleen

poikkeusolojen jälkeen. Olemme avoinna kesäkuussa arkipäivisin klo

8.00–16.00 ja heinäkuussa klo 9.00–15.00. Pyydämme kuitenkin

asiakkaitamme ilmoittamaan vierailustaan etukäteen, jotta palvelu

voidaan toteuttaa turvallisesti ja nykyisten suositusten mukaisesti.

Designarkiston seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa. Aurinkoista

kesää kaikille!

Kuva: Auvo 

Taivalvuon 

arkisto

Kesäterveisin!
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